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 اإلعالن
 

  عامة لشراء مواد مختبرية  مناقصة:المناقصة
 ] 9LAB / 201 / 7  [: رقممناقصة 

 
   :الدعوةكتاب رقم 
لتقديم  مقدمي العطاءات المؤھلين ]طبية (كيماديا)الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الوزارة الصحة / البيئة /دعو ت .١

 )) اليود المشع  لشراء مواد مشعة (  (  عاقدتلل المختومةالعطاءات 
اً المؤھلة قانوني ولسوف تعتمد إجراءات المناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُسمح بالمشاركة لجميع مقدمي العطاءات من الد .٢

   .قصةكما تم تحديده في وثيقة المنا
الشركة العامة لتسويق االدوية الحصول على معلومات إضافية من ومن ذوي األھلية القانونية يمكن لمقدمي العطاءات المھتمين  .٣

 والبريد االلكتروني ٠٧٧٠٥٤١٩٠٧٤رقم النقال  ٤١٥٧٦٦٧قم الھاتف:( ر، /الشعبة المختبرية والمستلزمات الطبية (كيماديا)
)lab_sec@kimadia.iq ( قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة على الموقع االلكتروني وكذلك(www.kimadia.iq)  واالطالع على وثائق

 . بتوقيت بغداد  مساءا ١٤:٣٠ –صباحا   ٨:٣٠:الساعة من  )٢(رقم  العنوان أدناه على المناقصة
توفوا .٤ اءات أن يس دمي العط ى مق ائق  عل ي وث ذكور ف ا م ة  وكم ة والمالي ة والفني ات القانوني ك:   المتطلب ي ذل ا ف ؤھالت بم ات الم متطلب

ائق  عتمدي  المناقصة.سوف دھا في وث تم تحدي ھامش أفضلية للسلع الصيدالنية من المجھزين /المصانع المحليين. إن التفاصيل االضافية ي
 من تعليمات الى مقدمي العطاءات)./ األفضلية المحلية ٣٠المناقصة (أنظر الفقرة  

"العربية" عند تقديم استمارة  أوباللغة  "اإلنكليزية"   مناقصةء المجموعة الكاملة لوثائق اللمقدمي العطاءات المھتمين شرا يمكن .٥
لمناقصات ذات قيمة ) مليون دينار ل١٠٠٠٠٠٠(وبقيمة [ لالسترداد القابل غير الرسم تسديد وبعد )٣(رقم  على العنوان ادناه ةتحريري

وسوف ] )  مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد على مليون دوالر وبخالفه فان العروض سوف تھمل.٢٠٠٠٠٠٠مليون دوالر او اقل و (
 يتم ارسال وثائق المناقصة عبر الموقع االلكتروني للشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية وموقع وزارة الصحة االلكتروني

نقدا (على مقدم العطاءالذي سبق له االشتراك في المناقصة المعاد اعالنھا ان يقدم وصل الشراء السابق  ستكون الرسم ھذا دفع طريقة
  لھا مع وثائق العطاء).

سوف يتم رفض  .]  PM 3:14 0لغاية الساعة  ٣١/٧/٩٢٠١[ قبلعند او   )٤(رقم العطاءات على العنوان ادناه يتم تسليم .٦
العراق [بحضور ممثلين عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور شخصياً على العنوان   . سيتم فتح العطاءاتالمتأخرةت العطاءا

الطابق السادس لجنة استالم وفتح العطاءات  والبيئة /الشركة العامة لتسويق االلدوية والمستلزمات الطبية/ بغداد وزارة الصحة
% ١ بقيمةللعطاء ضمان رفق بان تُ العطاءات  يجب على جميع. ساعة التاسعة صباحا بتوقيت بغدادال ] ١/٨/٩٢٠١[في  ]المختبرية 

  . امريكي دوالر  فقط  )00١٠٣٧٤.٤٠ ($ بالدوالر االمريكي من قيمة الكلفة التخمينة
   : ھي سابقاً ا (العناوين) المشار اليھ العنوان .٧
  مة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية ( كيماديا)وزارة الصحة /البيئة / الشركة العا[جھة التعاقد:  .١
  

  مظفر علي عباس الصيدالني سلطة التعاقد:
 

 / رئيس مجلس االدارة  وكالة عامال مديرال : بصمنال
 

  التوقيع:                                                                                                           
  التاريخ:                                                                                                          
/مكتب معاون المدير العام لشؤون عنوان الشعبة المختبرية (العراق/بغداد/منطقة الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/الطابق السابع .٢

وعنوان قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة ھو (العراق/بغداد/منطقة  ) ٠٧٧٠٥٤١٩٠٧٤/رقم الھاتف لمختبريةاالستيراد/الشعبة ا
 .) ٠٧٧٠٥٤١٩٠٧٤/رقم الھاتف /قسم االعالم الدوائي والعالقات العامةالباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/الطابق الخامس
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لي  ھو  (العراق/بغداد/منطقة الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/الطابق عنوان  شراء وثائق المناقصة لدى القسم الما .٣
 السادس/القسم المالي/شعبة االيرادات ).

الشركة العامة لتسويق االدوية  عنوان محل تسليم العطاءات ھو (العراق/بغداد/منطقة الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/ .٤
 لطابق السادس/لجنة استالم وفتح العطاءات للمواد المختبرية ).اوالمستلزمات الطبية ( كيماديا)/

 

 
 
 
 
 
 

 الشروط الخاصة بالمواد الھرمونية والمشعة 

 المنشأ بلد من البضاعة شحن ويشمل ومراحله النقل وسائط ولكافة مبردة وسائل بواسطة البضاعة شحن  - •
 واصل النقل طريقة تكون ان على دادبغ في  االورام لعالج الوطني االمل مستشفى الى وصولھا لحين
 في االورام لعالج الوطني االمل مستشفى الى المبردة بالشاحنات ثم(......... الى........... من) بغداد
 .بغداد

توفير الحماية االمنية للسيارة نقل المواد على حساب المجھز ضمن مسؤولية المجھز من مطار بغداد الدولي   •
%الى ١٠٠ني لعالج االورام في بغداد حفاظا على وصولھا بنشاط اشعاعي الى مستشفى االمل الوط

 مراكزنا الطبية 
واد  • ل شحن  الم ى المصادر المشعة قب أستحصال أجازة أستيراد ونقل المواد المشعة من الھيئة العراقية للسيطرة عل

ان عدم اصدار االجازة ويتحمل الطرف الثاني كافة التبعات القانونية والغرامات االستيرادية والتأخير ية في حال ك
 بسببه . 

  ا وفر فيھ واد في شاحنات خاصة تت ذا يجب أن تصلنا الم واد مشعة ل ى م وي عل لكون جميع مواد الطلب تحت
ة من النشاط اإلشعاع واد من  ياألمان والحماي ذه الم ليم ھ ذ من خالل تس ى مستشفى الحدودي المنف االمل إل

 .في بغدادالوطني لعالج االورام 
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  ٨ ...................................................................................................................................................   المناقصة نطاق .١
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 ١٠   .............................................................................................................................................  مناقصةال وثائق تعديل .٥
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 ١٨ ......................................................................................................................................  العطاءات وتأشير ختم .١٩
 ١٨ .......................................................................................................................... العطاءات يمسللت النھائي الموعد .٢٠
 ١٨ ........................................................................................................................................... المتأخرة العطاءات .٢١
 ١٩ ..................................................................................................................................... العطاءات وسحب تعديل .٢٢

 ٢٠ ............................................................................................................................................. العطاءات تقييمو فتح – ھـ

 ٢٠ ................................................................................................................................................. العطاءات فتح .23
 ٢١ ...........................................................................................................................................  العطاءات توضيح .٢٤
 ٢١ ...........................................................................................................................................   اإلجراءات سرية .٢٥
 ٢١ ....................................................................................... المناقصة لوثائق استجابتھا وتحديد للعطاءات األولي التدقيق .٢٦
 ٢٢ .............................................................................................................................................. األخطاء تصحيح. ٢٧
 ٢٢ ................................................................................................................................... واحدة عملة إلى التحويل .٢٨
 ٢٢ .................................................................................................................................... العطاءات ومقارنة تقييم .٢٩
 ٢٣ ............................................................................................................................................. المحلية األفضلية. ٣٠
 ٢٣ .............................................................................................. العطاءات كل أو أي رفض أو قبول في التعاقد جھة حق .٣١
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  العطاءات مقدمي إلى تعليمات

 مقدمة .أ

 (Bid Data Sheet – BDS) بيانات العطاءورقة  تدعو جھة التعاقد المذكورة في ١.١
لتقديم ،  (Special Conditions of Contract – SCC)وفي الشروط الخاصة للعقد

 بيانات العطاء ورقةفي  هديحدتم ت اكم) المواد المختبريةالسلع ( على قدتعالل عطاءاتال
 .التعاقد متطلبات قائمة وفي

"الكتابة"  :ھذه مناقصةفي وثائق المحددة المصطلحات التالية ستكون لھا المعاني ال ١.٢
 يتم استالمه باليد، أو ذيلكتاب/الخطاب اتعني أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما في ذلك ال

ً  ؛إرساله بالتلكس والفاكس ً شمسيا ً صيغة  ؛"اليوم" يعني يوما صيغة المفرد تعني أيضا
 الجمع.

 المناقصة نطاق .١

 تشترط سياسة جھة التعاقد على مقدمي العطاءات والمجھزين والمقاولين ٢.١
والعاملين لديھم أن يراعوا أعلى معايير األخالق خالل عمليات  الثانويينوالمقاولين 

 :وتنفيذ العقود. في سبيل تحقيق ھذه السياسة اقدالتع
 العراقية القوانين بحسب "المشروعة غير واألعمال الفساد" تعريف التعاقد جھة تعتمد(أ)  

ً  التعاقد جھة سترشدتس ،ه المادةھذولغرض  .الصلة ذاتو النافذة  بتعريفات أيضا

 :أدناه ھنا تحديده تم كما المصطلحات

 واألعمال الفساد .٢

 المشروعة غير

أو استالم أو  تقديم) تعني عرض أو "corrupt practice""ممارسة فاسدة" ( )١(
استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بھدف 

 جھة؛ ةالتأثير بشكل غيرسليم على أفعال أي

ن (وم غفال) تعني أي فعل أو إ"fraudulent practice""ممارسة احتيالية" () ٢( 
ضمنھا التشويه أو سوء التمثيل) يؤدي عن درايٍة أو بتھور، إلى خداع أو 

ما، سواء للحصول على منفعة مادية أو منفعة أخرى أو  محاولة خداع جھةٍ 
 للتملص من التزام ما؛

 

) تعني أية خطة أو ترتيب بين "collusive practice""ممارسة تواطؤية" () ٣( 
التأثير بشكل غير سليم على  تضمنةغير سليمة، مطرفين أو أكثر، وذلك لغايٍة 

 ؛أخرىأفعال جھة 

يذاء أو اإلضرر أو لحاق ال) تعني إ"coercive practice""ممارسة قھرية" () ٤( 
أي جھة أو بيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، اإلضرر أو حاق اللإالتھديد ب

 ؛أفعال جھة ماوذلك بھدف التأثير بشكل غيرسليم على  ممتلكات تلك الجھة،

 

 ") ھي:obstructive practice) "ممارسة اإلعاقة" ("٥( 

بشكل  في الوثائق واألدلة أو حجبھاالمتعّمد اإلتالف أو التزوير أو التغيير  )٥.١(
، وذلك إلعاقة أية إلى المحققين عن التحقيق أو اإلدالء بشھادة زور متعمد

في إدعاءات ممارسات يجريھا المشتري للتحقيق  واضحبشكل  إجراءاتٍ 
؛ و/أو النافذةالقوانين العراقية  وفقأو التواطؤ أو القھر الفساد أو اإلحتيال 

تھديد أو مضايقة أو ترھيب أي جھة، وذلك لمنعھا من كشف معرفتھا 
بأمور تتعلق بالتحقيق أو لمنعھا من متابعة أو مواصلة إجراءات التحقيق، 

  أو
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حق الممارسة  واضحبشكل ى إعاقة أو عرقلة الممارسات التي تھدف إل )٥.٢(
من التعليمات إلى  أدناه (د) ٢.١مادةفي المعاينة والتدقيق بموجب ال

 النافذة. العراقية القوانين وفقمقدمي العطاءات الواردة أدناه 

 

 وفق القوانين العراقية النافذةإذا قررت عطاء ترفض جھة التعاقد أي سوف  (ب)
ترح ترسية العقد عليه، قد تورط بشكل مباشر أو من أن مقدم العطاء المق

في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو قھر أو إعاقة خالل  ،خالل وكيل
  عملية التنافس على العقد المعني؛

ً للقوانين  (شركة أو شخص)سوف تعاقب جھة التعاقد أي طرف  (ج) وفقا
ً قان غير مؤھل هالعراقية النافذة، بما في ذلك إعالن  لترسية العقد عليه، ونيا

، وذلك اذا من الوقت أو لمدة محددة محددسواء كان ذلك إلى أجٍل غير 
تورط بشكل مباشر أو أن ھذا الطرف قد لسلطات العراقية المختصة ا قررت

أو إعاقة  قھرفي ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو  ،كيلمن خالل و
   ؛هأو خالل تنفيذ ، ة التعاقدممول من جھ عقد على خالل عملية التنافس

 متعلقة أخرى سجالت ووثائقالحسابات وبمعاينة الالقيام يحق لجھة التعاقد  (د)
 مقدمي العطاءات والمجھزين والمقاولينل بتقديم العطاء وتنفيذ العقد

لسلطات ا عبرلتدقيق إلى اھذه المستندات ة الحوبإ ،والمقاولين الثانويين
  لعراقية النافذة.وفق القوانين االمختصة 

 

 

 مناقصةال وثائق. ب

مع أية  ترابطيجب أن تقرأ بالالواردة أدناه والمستندات  ھي مناقصةوثائق الإن  ٣.١
 :العطاءات مقدمي إلى التعليمات من ٥ المادة وفقمالحق صادرة 

٣.  وثائق محتويات 

مناقصةال  

  (ITB)تعليمات إلى مقدمي العطاءات األول. قسمال

 (BDS)بيانات العطاء  ورقة اني.الث قسمال

 التأھيلو التقييممعايير الثالث. قسمال

 العطاء مستندات الرابع. قسمال

 التعاقدقائمة متطلبات  .القسم الخامس

 (GCC)الشروط العامة للعقد  .القسم السادس

 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  .القسم السابع

 العقد مستندات .القسم الثامن

 

  .لتقديم العطاءات جزءاً رسمياً من وثيقة العطاء ب الدعوةكتايشكل ال ٣.٢

 يتصل أنحول وثيقة العطاء،  توضيحإلى أي  يحتاجقدم عطاء محتمل م يأل يمكن ٤.١
ً جھة التعاقد ب  أو أو بواسطة الكابل (يشمل مصطلح "كابل" البريد االلكتروني تحريريا

بيانات العطاء.  ورقةمحدد في  كما ھوالتلكس أو الفاكس) على عنوان جھة التعاقد 
قّل عن في مھلة زمنية ال ت )فساراستطلب توضيح (اً ألي تحريريستستجيب جھة التعاقد 

رسل جھة التعاقد تُ سوف يم العطاءات. سلالموعد النھائي لت تسبق) ١٤أربعة عشر يوماً (
ى جميع مصدره) إلتحديد ھا (بما في ذلك وصف موضوع االستفسار دون اتجابإنسخاً عن 

  اإلستفسارات .٤

 وثائق توضيحو

  مناقصةال
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  مقدمي العطاءات المحتملين الذين استلموا وثيقة العطاء منھا.

يجوز إعطاء أية معلومات إلى أية جھة غير مختصة عن أسماء وعناوين مقدمي  ال ٤.٢
 .خالل فترة االعالن العطاءات أو وكالئھم وذلك للمحافظة على سرية اإلجراءات

أن تعدل في  بمدة مناسبة ، يم العطاءاتسلقبل الموعد النھائي لت يمكن لجھة التعاقد  ٥.١
 .عبر إصدار مالحق لھاالمناقصة  ةقيمستندات وث

 وثائق تعديل . ٥ 

مناقصةال  

من التعليمات إلى  ٣.١ مادةوفقاً لل صدر جزءاً من وثائق المناقصةقد يعتبر أي ملحق  ٥.٢
وبالتالي  ،قام بشراء وثائق المناقصة كل مناً إلى تحريريليغه مقدمي العطاءات، ويجب تب

استالم أي من ھذه المالحق فور تبلغھم بھا، تأكيد يعتبر ملزماً لھم. على مقدمي العطاءات 
 .عطائه فيمن قبل مقدم العطاء  بالحسبان مأخوذة  المعلومات الواردة فيھا وستعتبر 

 

الملحق خذ ال مناسبالوقت اللمحتملين امقدمي العطاءات  إعطاءمن أجل  ٥.٣
إلى تأجيل الموعد  ،لتقديرھافقاً و ،تعمد جھة التعاقدسعند إعدادھم لعطاءاتھم،  باالعتبار
أن تبلِّغ جميع مقدمي  ى جھة التعاقدوفي ھذه الحالة، عل .يم العطاءاتسلالنھائي لت
ً كابل ملحقوذلك عبر ال يم العطاءاتسلبتأجيل الموعد النھائي لت العطاءات بإشعار تحريري  ا

يم العطاءات بالطريقة سلتأجيل الموعد النھائي لتإعالن . كما ستقوم بنشر للتأكيد على ذلك
  ذاتھا التي نشرت فيھا اإلعالن عن ھذه المناقصة.

 

 

  العطاءات إعداد .ج

بحسب قانونياً جميع الشركات المؤھلة ل عامةمناقصة  إن ھذه المناقصة ھي ٦.١
يمكن  .١٩٩٩ لسنة العلمية المكاتبومن ضمنھا تعليمات  ن السارية في العراق القواني

 العطاء في الحاالت التالية: تقديممنع شركات من المشاركة في 

 القانونية األھلية .٦

جميع مقدمي العطاءات د استبعيتم ا . سوفالشركات التي لديھا تضارب في المصالح
في تضارب  ھو ءعطااليمكن اعتبار أن مقدم . لحلمصالتضارب أنھم في يتبيّن  الذين

 ، اذا:ھذهعملية العطاء  خاللللمصالح مع طرٍف ما أو أكثر 

على  ) يسيطرcommon controlling partnerشريك مشترك ( لديھمكان  )١(
 أعمالھما؛ أو

مباشر أو غير مباشر من أي بشكل ) subsidy(أي دعٍم  وا أو يتلقونتلقّ  )٢(
 أو ھم؛من

 أو ؛عطاءال اھذكان لديھم الممثل القانوني نفسه ألغراض  )٣(
مع بعضھم البعض،  - مباشرة أو عن طريق طرف ثالث -لديھم عالقة تكان )٤(

أو  خراآلعطاء المقدم تمكنھم من الحصول على معلومات حول عطاء 
عملية التأثير على ھذا العطاء أو التأثير في قرارات جھة التعاقد بشأن 

   أو مناقصة) ھذه؛العطاء (ال

سواء كان ذلك  ،أكثر من عطاء في ھذه المناقصةبتقديم  ما مقدم عطاءٍ ام ق )٥(
مما سيؤدي إلى استبعاد  ،ائتالف شركات أو من ضمن شراكة أو منفرداً 

مشاركة إمكانية من يحّد  ، ھذا لنوبالرغم من ذلك. جميع تلك العطاءات
مشاركة شركة ما كمقاول  عطاء كمقاول ثانوي في عطاء آخر أوالمقدم 

  أو ؛ثانوي في أكثر من عطاء
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خدمات استشارية إلعداد التصاميم أو المواصفات أو  عطاءالمقدم قدم قد ) ٦(
موضوع وثائق السلع  على تعاقدالغيرھا من الوثائق التي ستسخدم في 

 purchasingجھة التعاقد (أو وكيل مشتريات (وذلك بطلب من  ،ھذه المناقصة
agent( ؛ أو )لعمل بالنيابة عنھال في ذلك  خولم 

  

يسمح لموظفي الحكومة والقطاع العام أن يشاركوا بشكل مباشر أو غير  ال ٦.٢
 .ھذه مباشر في المناقصات العامة

 

شركة يُدرج اسمھا على القائمة السوداء أو تُعلق مشاركتھا في  ةتعتبر أي ٦.٣
 غير مؤھلة ،دة من قبل السلطات المختصةالمناقصات العامة خالل فترة زمنية محد

ً  مؤھلةالغير المعاقبة و. إن قائمة الشركات لتقديم عطاء قانونياً  متوفرة على  قانونيا
 بيانات العطاء. ورقةااللكتروني المحدد في  موقعال

 

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يتوجب على مقدم العطاء  ١٢المادة  بحسب ٧.١
جھة التعاقد، الوثائق التي تثبت أھلية السلع بحسب موافقة من عطائه وأن يقدم كجزٍء 

 بموجب العقد. قديمھاوالخدمات الطبية التي سيتم ت /األجھزةوالمعدات

السلع لھذه المنشأ  بدول تصريح ھي السلع والخدماتت أھلية اثبإوثائق إن  ٧.٢
ك بشھادات منشأ صادرة ويجري التأكيد على ذل ،في جدول األسعارذلك يتم ووالخدمات 

ق يجب أن تُصادِ ؛ البنود عن الجھات المختصة في ذلك البلد وذلك عند شحن ھذه
السلطات العراقية المختصة في بلد المنشأ على ھذه الشھادات باستثناء البنود 

 .المستوردة من بلد عربي

 إثبات وثائق .٧

 والخدمات السلع أھلية

 لوثائق ومطابقتھا

 مناقصة.ال
 

القسم محدد في كما ھو السلع والخدمات طابقةاإلثباتية لم وثائقتكون ال قد ٧.٣
مواصفات شكل  على )Schedule of Requirements( التعاقدقائمة متطلبات  - الخامس
 وسوف تتألف من: اتبيانو/نصوص، مخططات، ةتحريري

 

  األساسية وخصائص األداء للسلع؛ الفنيةوصف مفصل للخصائص  (أ)

  كل بند من بنود المتطلبات الفنيةل مقارنة ولجد (ب)

 (item-by-item commentary)  ،يُثبت استجابة السلع والمعدات والخدمات 
ً  ةترحالمق حدد أو ي، في المواصفات الفنية المحددة لمتطلباتلجوھريا

 ؛الفنية المواصفاتھذه حكام ألاالنحرافات واالستثناءات 

 

بيانات  ورقةكما ھي محددة في والمناقصة أخرى خاصة ب مستندات ةأي (ج)
 .العطاء

 

ل يتسجتوجب على مقدم العطاء بيانات العطاء خالف ذلك، ي ورقة تحددما لم  ٧.٤
على مقدم العطاء أن يرفق  ؛لدى السلطات المختصة في العراق تقديمھاالسلع التي سيتم 

يم سلبحلول موعد ت مع عطائه نسخة عن شھادة التسجيل إذا كان قد سجلَّ ھذه السلع
العطاءات. وإال، يتوجب على مقدم العطاء الفائز أن يقدم إلى جھة التعاقد عند توقيع 

 العقد إما:

 .لالستخدام في العراق السلعشھادة تسجيل  عننسخة  (أ)

 أو في حال لم يتم الحصول بعد على شھادة التسجيل ھذه،
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 التزملى أن مقدم العطاء قد ع ،بحسب موافقة جھة التعاقد ،ثبوتية مستندات (ب)
  بيانات العطاء. ورقةجميع متطلبات التسجيل كما ھي محددة في ب

  (ج)  جواز اإلستثناء من التسجيل بحسب صالحيات وزير الصحة.

يجب على جھة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسھيل عملية التسجيل  ٧.٤.١
 ةإسم الوكالة والشخص المسؤول عن إعطاء أي بيانات العطاء ورقةد في العراق. تحدِّ 

 معلومات إضافية حول عملية التسجيل.

عند توقيع  الفائز لم يتمَّ تسجيل السلع التي سيقدمھا مقدم العطاءإذا  (أ) ٧.٤.٢
  العقد نافذاً اعتباراً من تاريخ استالم شھادة التسجيل. صبحيُ  العقد، فسوف

اقص الفائز من تقديم شھادة تسجيل الدواء عند (ب) يجوز لوزير الصحة استثناء المن
 توقيع العقد وفي ھذه الحالة يكون العقد نافذاً.

(ب) من التعليمات إلى  ٧.٣ مادةالواجب تقديمه وفقاً لل جدول المقارنةألغراض  ٧.٥
 من قبل جھة التعاقد في المتطلبات الفنية إشارة ةأي فإنالواردة أعاله،  العطاءاتمقدمي 

 يجوز. الحصر وليس الوصف سبيل على ھي تجارية، عالماتعايير وكذلك أسماء/م إلى
 في بديلة موديالت أرقام أو، و/تجارية عالماتمعايير، أسماء/ استخدام العطاء لمقدم

ي تال ةالبديل مواصفاتال أن التعاقد جھةبحسب موافقة  يثبت أن شرط عطائه،
 .الفنية لمواصفاتا في حددةالم تلكجوھرياً  تعادل ،ھاسيستخدم

 

 بحسب موافقة جھة التعاقدللتأكيد تقديم الوثائق الثبوتية  مقدم العطاءعلى  ٨.١
 : بأن

 مقدم مؤھالت .٨

 العطاء

لتنفيذ العقد،  الضروريةواإلنتاجية  فنيةالولديه القدرة المالية  مقدم العطاء (أ)
 التأھيل اييرمع –الثالث  قسمال المحددة في لأھيتمعايير ال يستوفيأنه و
 .التقييمو

 

ورقة  المحددة فيالتي يقدمھا وفي حال لن يقوم بنفسه بتصنيع أو انتاج السلع  (ب)
لتقديم ھذه السلع المصنعة أو المنتجة  الجھةن تخويل مالبيانات العطاء، فلديه 

ً لفي العراق  المستند  – المصنعة الجھةتصريح من ال صيغةوفقا
)Manufacturer’s Authorization Formالرابع قسم) المرفق في ال . 

 

(أو ألسباب  في حال لم يكن مقدم العطاء يمارس األعمال التجارية في العراق (ج)
أو سوف يكون ف،  )الصيانةأخرى لن يقوم بنفسه بإلتزامات الخدمات المتصلة/

لخدمات ل في العراق محلي الً بوكيلثّ مَ (في حال ترسية العقد عليه) مُ يصبح 
مقدم العطاء الضمانات للى القيام بإلتزامات عوقادر مؤھل  ،الصيانةصلة/المت

 .فنيةت الواصفالعقد و/أو الملي الشروط العامة والخاصة التي تم وصفھا ف

 

معايير  –الثالث  قسممعايير التأھيل المدرجة في ال ستوفييأن مقدم العطاء  (د)
افية المتعلقة باألدوية اإلض /الفقراتالمواد ةراجعلم( التأھيل والتقييم

 الثالث). قسمالطبية في ال /األجھزةواللقاحات والمعدات
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 كمقدم عطاء ، وذلكم عطاء واحد في ھذه المناقصةيتقد كل شركة  على جبتوي ٩.١
 (أ) من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. ٦.١ مادةللووفقاً  منفرد

 لكل واحد عطاء .٩

 عطاء مقدم

؛ وفي أي يم عطائهسلعطاء جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وتيتحمل مقدم ال ١٠.١
 ھذه التكاليف، بصرف النظر عن سيرب أو ملتزمة تكون جھة التعاقد مسؤولة نلحال، 

 .تھاو نتيجالمناقصة أ

 العطاء كلفة .١٠

المتبادلة بين مقدم  قيجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ ١١.١
لتعاقد  باللغة المشار اليھا في وقة بيانات العطاء . يمكن ان يقدم مقدم العطاء وجھة ا

العطاء أيا من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى على 
ان ترفق بترجمة دقيقة لنصوصھا الى لغة العطاء ، وحينھا تعتمد الترجمة لغرض 

       تفسير العطاء .

 العطاء لغة .١١

 المكونة الوثائق .١٢ : ما يليالمقدم يجب أن يشمل العطاء  ١٢.١

 للعطاء

 في إليھا المشار النماذج وفق ينكامل األسعار وجدول العطاء تقديم استمارة (أ)
 ؛الرابع قسمال

التعليمات إلى مقدمي من  ١٧لمادة اوفق  (النسخة األصلية) ضمان العطاء (ب)
 ؛(ضمان العطاء) العطاءات

 ؛مقدم العطاء ملزِ يُ ل العطاءعلى  توقيعلل يخول ونافذ حريريت تفويض (ج)

ً  موثقة إثباتات (د) بحسب  تؤكد العطاءات، مقدمي إلى التعليماتمن  ٧لمادة لوفقا
 قائوث متطلباتل مطابقة ھي والخدمات السلع أن ،جھة التعاقدموافقة 

 ؛مناقصةال

مؤھالت  –مقدمي العطاءات من التعليمات إلى ٨وفقاً للمادة  إثباتات موثقة )ـ(ھ
لتنفيذ  مؤھل، أن مقدم العطاء جھة التعاقدبحسب موافقة  تؤكد مقدم العطاء،
 ؛قبول عطائهتم العقد في حال 

 ؛العطاء ةقيوثل مقدم العطاء شراء وصل (و)

 Manufacturer’s Authorization( الشركة المصنعة/الجھةتصريح من (ز) ال
Form ٨.١ مادةال إن وجد بحسبالرابع،  قسمال) وفق النموذج المرفق في 

 .(ب) من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 .بيانات العطاء ورقة وثيقة أخرى مطلوبة في ةأي (ح)

 

) وجدول Bid Formم استمارة تقديم العطاء (يقدتمقدم العطاء يتعين على  ١٣.١
الرابع، محدداً  مقس) المناسب وفق النماذج المرفقة في الPrice Schedule( األسعار

كمياتھا،  ،ئھامنش دولمحدداً و ، مع وصف موجز لھا،قديمھاالسلع التي سيقوم بت
 وأسعارھا.

 تقديم استمارة .١٣

 العطاء

يجب أن يتم تسعير جميع البنود المحددة في جدول األسعار وفق نموذج جدول  ١٤.١
 بتحديد يقوم أن العطاء مقدم علىالرابع.  قسمالمرفق في ال(Price Schedule) األسعار 
 من أي كانت وإذا. مطلوب ھو كما األسعار جدول في الواردة األعمدة جميع في األسعار
 ."نطبقي"ال  عبارة يكتب أن فعليه العطاء،مقدم  على تنطبق ال األعمدة

الموجودة في العراق ولكن من  تلكتحدد أسعار السلع المقدمة كسلع محلية أو  ١٤.٢

 العطاء أسعار .١٤

 والحسومات
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). أّما السلع التي سيتم ٢الرابع ( قسمجدول األسعار المرفق في ال في ،منشأ أجنبي
 قسماستيرادھا من خارج العراق فيجب أن يتّم تسعيرھا في جدول األسعار المرفق في ال

 ).٣الرابع (

 :وذلك لمتطلبات المطابقة األسعار جدول إكمال عند التالية األمور إلى التنبه يجب ١٤.٣

تلك الموجودة في العراق ولكن من منشأ ر السلع المحلية أو أسعا إدراجيتم  ١٤.٣.١
 قسممن جدول األسعار المرفق في ال ٥ رقم في العامودوذلك  ،بشكل منفصل ،أجنبي

 :)، على النحو التالي٢الرابع (

)/ السلع ex-factoryالمصنع ( عندأسعار السلع التي يتم تسليمھا  (أ):  ٥العامود رقم 
)/ السلع التي يتم تسليمھا ex-showroomصالة العرض ( يفالتي يتم تسليمھا 

 بحسب، وذلك )off-the-shelf)/ السلع الجاھزة (ex-warehouseمن المستودع (
الضريبة  مثال( جميع الرسوم والضرائبالحالة؛ يجب أن تشمل ھذه األسعار 

) الرسوم على مواد االستھالك، الخ...و مركيةكالرسوم الو على المبيعات
المواد الخام وعلى  السلع مكونات أساس على تسديدھايتم دفوعة أو التي الم

على أساس  أسعارھا ديتحدتم ھا والتي أو تجميع السلع المستخدمة في تصنيع
أو الرسوم صالة العرض  أو من المستودع، الخ...  فيالمصنع أو  عندتسليمھا 

تم استيرادھا  والتيالسلع ذات المنشأ األجنبي والضرائب المدفوعة على 
 ً . الخ...  صالة العرضفي د أسعارھا على أساس تسليمھا يتحدتم و ،مسبقا

 تشمل ھذه األسعار أيضاً تكاليف التوضيب والشحن.

سيقوم التي  رسومالو من الضرائب مبيعات وغيرھا ضرائب ة(ب): أي ٥العامود رقم 
 يةرستي حال ف ، وذلكالسلعفي ما يتعلق ب في العراقتسديدھا مقدم العطاء ب

 .) ...الضريبة على المبيعات، الخو ضريبة االستھالك (مثالً  العقد عليه

والتأمين وتحميل السلع  البّري (ج): تكاليف النقل الداخلي ٥العامود رقم 
 العرضية/وغيرھا من التكاليف النثرية )Unloading-(النفاضوتفريغھا

)Incidental  ( تھا النھائية كما ھو محدد حتى تسليم السلع إلى وجھالضرورية
 .التعاقدمتطلبات  قائمةفي 

 وبيان كيفية التشغيل التركيب ھار الخدمات الثانوية بما فياسعأ(د):  ٥العامود رقم 
، (المستخدم النھائي)  الجھات المستفيدةلدى في الموقع التدريب و ستخداماال/

  التعاقدمتطلبات  قائمةفي  كما ھو محددإن وجد، 

 

بشكل  ،اسعار السلع التي سيتم استيرادھا من خارج العراق إدراجحب ي ١٤.٣.٢
)، على النحو ٣الرابع ( قسممن جدول األسعار المرفق في ال ٥في العامود رقم  منفصل
 التالي:

) في ميناء/ مطار CIPعلى أساس (التي يتم تسليمھا ر السلع اسعأ(أ):   ٥العامود رقم 
 .ونقطة الوصول

) (رسوم التسليم DDPعلى أساس (التي يتم تسليمھا السلع أسعار   ):(ب ٥العامود رقم 
 قائمةالنھائي في العراق كما ھو محدد في  خدمتعند موقع المس ،مدفوعة)
 التعاقدمتطلبات 

بما فيھا التركيب وبيان كيفية أسعار الخدمات الثانوية (ج):  ٥العامود رقم 
(المستخدم  الجھات المستفيدةوالتدريب في الموقع لدى  ستخداماال/التشغيل
 .التعاقدمتطلبات  قائمة، وكما ھو محدد في ، إن وجدالنھائي)

 Annual( السنوي صيانةال عقد حدد سعريللمعدات/األجھزة الطبية،  ١٤.٣.٣
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Maintenance Contract - AMC (في جدول وذلك  ،النھائي مدخفي موقع المست
عدد ليحدد ھذا السعر و ، إن وجد،)٤لرابع (النموذج المرفق في القسم ا بحسباألسعار 

. التعاقدمتطلبات  قائمةفي  هديحدكما تم ت ،فترة ضمان العيوباء تھإنالسنوات التي تلي 
على مقدم العطاء يتوجب فتح العطاءات. موعد تاريخ نافذة بسعر الضرائب اليشمل ھذا ال
ً ما لم . يتعين تسديدھاضرائب إضافية تحديد أية  ، لذلك في وثائق المناقصة يحدد خالفا

تعتبر األسعار شاملة لھذه الضرائب وال يجوز المطالبة بھا الحقاً. خالل مدة عقد الصيانة 
وأن يستجيب فوراً ألي  السنوية، على المجھز أن يحتفظ بالكمية الكافية من قطع الغيار

 قدع موضوع المعدات بقاءيضمن  أنعلى مقدم العطاء  يتوجب. تصليح/طلب صيانة
ً  x" بنسبةعاملةً بشكل سليم وصحيح  السنوية الصيانة  UPTIME("% سنويا

warranty (وذلك إن وجدالتعاقدقائمة متطلبات  – القسم الخامسكما ھو محدد في و ،. 
خالل عقد الصيانة السنوية، ما نسبته  )downtimeوفي حال تخطّت فترات األعطال (

)100-xضعف فترات األعطال.مدة تعادل با العقد )%، فيتوجب عندھا تمديد فترة ھذ  

 

، EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDP(  اتمصطلحال اعتماد يتمسوف  ١٤.٤
في بحسب ما ھو محدد  لتفسير المصطلحات التجاريةحكام الدولية استناداً لألالخ...) 

غرفة  من قبل نشره تمي الذي ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 
 التجارة الدولية في باريس.

 

ً لتفصيل بنود األسعار إن  ١٤.٥ من أعاله  ١٤.٣لمادة ا بحسبتقديم األسعار وفقا
مقارنة العطاءات من قبل عملية تسھيل فقط إلى ھدف يالتعليمات إلى مقدمي العطاءات، 

 مجموعة من البنود ةأيعلى ، ولن يحد بأي شكل كان من حقھا في التعاقد جھة التعاقد
 .المقدمة في العطاء

 

 للتغييرثابتة وغير قابلة يجب أن تكون األسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء  ١٤.٦
 .السبب مھما كان خالل فترة تنفيذ العقد

 

) في جدول lot - وحدة /(أو مجموعةواحد  إذا تّم تحديد أكثر من جدول كميات ١٤.٧
م يقدبت اتالعطاء يلمقدم تسمح وثائق المناقصةفعندھا ، الدويةلشراء ا التعاقدمتطلبات 
وسوف يتم تقييم الجداول المواد المذكورة في أو أكثر من  مادةلبشكل منفصل  هأسعار

  العطاءات للمواد ولكل مادة على حدة مع العرض.  

(او  تحديد اكثر من جدول كميات واحداالجھزة الطبية، فيتم اما في حالة  
) على ان يتم تسعير جميع بنود وكميات السلع الواردة في lots –ات/وحدات المجموع

ان يحدد الجداول (المجموعات)  ھذا الجدول او المجموعة.  يتوجب على مقدم العطاء
بوضوح ويقوم بتسعير كل منھا بشكل منفصل في جداول االسعار المخصصة لكل منھا. 

  /) بشكل منفصل. سوف يتم تقييم العطاءات لكل جدول (مجموعة

 

 التالية:العمالت بتقدم األسعار يجب أن  ١٥.١

الدينار من العراق ب تقديمھاالسلع التي سيتم على مقدم العطاء أن يقدم أسعار  (أ)
  العراقي

من خارج العراق  تقديمھايجوزلمقدم العطاء أن يقدم أسعار السلع التي سيتم  (ب)
 طاء.بيانات العورقة  بالعملة المحددة في

 العطاء عمالت .١٥

بيانات  ورقةعلى األقل للمدة المحددة في  سارية/نافذةيجب أن تبقى العطاءات  ١٦.١
ً للمادةويم العطاءات سلتالموعد النھائي لالعطاء بعد   المحدد من قبل جھة التعاقد وفقا

ل أق هنفاذمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات. سيتم رفض العطاء الذي تكون مدة  ٢٠

 نفاذ فترة .١٦

 العطاءات
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 للشروط. غير مستجيبٍ  باعتباره عطاءً المطلوب من 

، يجوز لجھة التعاقد األولية العطاء إنتھاء فترة نفاذفي حاالت استثنائية، وقبل  ١٦.٢
عطاءاتھم لمدة إضافية محددة. يجب أن  فترة نفاذأن تطلب من مقدمي العطاءات تمديد 

عطاء أن يرفض طلب الاً. يجوز لمقدم تحريريالعطاءات مقدمي  جوابھذا الطلب و يتم
في حال قبول مقدم العطاء لھذا أما . ذلك دون مصادرة ضمان عطائهوھذا، التمديد 
ولكن سيطلب منه  ؛سمح له أن يقوم بتعديل عطائهولن يُ طلب منه لن يُ ، فعندھا الطلب

 .ضمان عطائه فترة نفاذفي المقابل تمديد 

 

لعطاء أن يقدم، كجزء من عطائه، ضمان عطاء غير مشروط وقابل على مقدم ا ١٧.١
 :بصيغة  يكون ضمان العطاء إماو ،جھة التعاقد من طلبأول للدفع عند 

 الرابع،  قسموفق النموذج المرفق في ال خطاب ضمان (أ) 

 مصدق؛ صك ) ب( 

  في ورقة البيانات . او اية صيغة اخرى تحددھا جھة التعاقد ) ج(

بيانات العطاء وفي قائمة  ورقةمحدد في  وون قيمة ضمان العطاء وفق ما ھيجب أن تك
 .القسم الخامسفي  التعاقدمتطلبات 

 العطاء ضمان .١٧
 

ً إلى جھة التعاقد مع ذكر عنوان و ١٧.٢ رقم يجب أن يكون ضمان العطاء موجھا
انتھاء فترة  يوماً بعد ٢٨لمدة ال تقل عن  نافذاً ، كما يجب أن يبقى كتاب الدعوةمرجع 

من  ١٦.٢ مادةا للنفاذ العطاء وفقالحق لفترة  يدمدأي تبعد انتھاء  وأنفاذ العطاء 
 التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

 

( خطاب إما على شكلباختيار مقدم العطاء،  يجب أن يكون ضمان العطاء، ١٧.٣
 ناقصةمالنموذج المرفق بوثائق ال بحسب) Bank Guaranteeضمان مصرفي ( ضمان)

ً ل المصرف المركزي  تعليماتصادراً عن أحد المصارف المعتمدة في العراق وفقا
إذا و. صدك مصدق او اية صيغة تحددھا جھة التعاقد في ورقة البيانات أو  ،العراقي

) عن مصرف موجود خارج العراق، فيجب Bank Guarantee( المصرفي الضمانصدر 
ً موقعاً و أن يكون معتمدة في ال المصرفلھذا  مرادفةالمالية لامؤسسة ال منمصدقا

 .)back-to-back counter guarantee( العراق لجعل ھذا الضمان قابالً للتنفيذ

 

برفض أي  ( بناء على توصية لجان الدراسة والتحليل) ستقوم جھة التعاقد ١٧.٤
 للشروط مستجيبٍ غير  باعتباره عطاءً  وذلك ضمان عطاء مقبولال يرفق معه عطاء 

الطبية المشمولة بإستثناء وزير لألجھزة عدا الشركات المنتجة للدواء والمصنعة 
 .الصحة النافذ

 

ضمانات العطاء العائدة  تطلق يحق لجھة التعاقد أن، بحسب موافقة جھة التعاقد ١٧.٥
عليھم، وذلك قبل انتھاء مدة نفاذ  لعقدا ترسيةالى مقدمي العطاءات الذين ال يحتمل 

قد صدرت. في ھذه الحالة، يتم االحتفاظ  حالةبعد أن تكون التوصية باإلعطاءاتھم و
عمالً  بضمانات العطاء العائدة لمقدمي العطاءات الذين يحتلون المراتب الثالث األولى

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. ٣٨.٢ مادةبأحكام ال

 

ضمان ه وتقديم العقد قيةاتفا بعد توقيع مقدم العطاء الفائزلالعطاء يعاد ضمان  ١٧.٦
 .المطلوباألداء حسن 

 

  يمكن أن تصادر جھة التعاقد ضمان العطاء إذا: ١٧.٧
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، وبعد غلق المناقصة نفاذهسحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتھاء مدة  (أ)
من التعليمات إلى  ٢٢.٣و ١٦.٢باستثناء ما نصت عليه الفقرتين 

 أو مقدمي العطاءات؛

 المحددة في: ء الفائز خالل المدة فشل مقدم العطا (ب)

 التوقيع على العقد، أو )١(

 المطلوب.األداء تقديم ضمان حسن  )٢(

 

من  ٣٦بشكوى أو اعتراض وفقاً للمادة مقدم عطاء غير ناجح تقدم (ج) إذا  
 ھذه أن للسلطات المختصة عندھا ، وتبينالعطاءات التعليمات إلى مقدمي

إن قيمة األضرار  ؛ةمبرر غيرأو  خاطئةألسباب  كانعتراض ھذا االأو  ىشكوال
ضمان العطاء  الناتجة عن ھذا التأخير في توقيع العقد سوف يتم تعويضھا من

، سوف على الرغم من ذلك لمقدم العطاء غير الناجح وصاحب الشكوى أعاله.
يقتصر المبلغ الُمصادر من الضمان على قيمة الغرامات التي تحددھا السلطات 

 القوانين العراقية واإلجراءات النافذة. وفق المختصة

 

إذا لم يقدم بعض مقدمي العطاءات ضمان العطاء وذلك بسبب اإلعفاء  ١٧.٨
بالنسبة للشركات مثالً المنصوص عنه في القوانين العراقية النافذة، كما ھو الحال 

التعليمات من  ١٧.١ مادةلل بيانات العطاء ورقةمحدد في  وھ بحسب ماالعامة أو غيرھا 
 ، وإلى مقدمي العطاءات

المحددة من قبله  سحب مقدم العطاء ھذا عطاءه قبل انتھاء مدة نفاذهإذا  . أ
، باستثناء ما نصت عليه وبعد غلق المناقصة  استمارة تقديم العطاءفي 
  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ أو ١٦.٢ مادةال

فشل في توقيع العقد ولكن الفائز مقدم العطاء مقدم العطاء ھذا  أصبحإذا  . ب
ً للمادة  أو في تقديم ضمان  ؛من التعليمات إلى مقدمي العطاءات ٣٧وفقا

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ ٣٨وفقاً للمادة  األداء حسن

مقدم  لنتع، أن - بيانات العطاء على ذلك ورقةفي حال نصت  -لجھة التعاقد مكن، يفعندھا
في تطبيق أن تمضي ، وممول من جھة التعاقد عليه العطاء غير مؤھل إلرساء عقد

 بيانات العطاء. ورقةاإلجراءات اإلدارية المنصوص عنھا في 

 

تشمل  ويجوز أنيجب أن يُِعّد مقدم العطاء عطاءه ويقدمه بنسخته األصلية  ١٨.١
ً قرص ً مدمج ا في نسخة أما العرض المالي فيقدم  ،بالعرض الفني )Compact Disk( ا

 .رقية) واحدة أصلية (و

 وتوقيع شكل .١٨

 العطاء

 مادةال النسخ كافة الوثائق المحددة فيكل من يجب أن يتضمن العطاء األصلي و ١٨.٢
من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، على أن تكون كل وثائق العطاء مطبوعةً أو  ١٢.١

ين لوخمالشخص أو األشخاص المقدم العطاء أو بحبر ال يزول، وموقعةً من  حررةً م
 بحسب ما ھو محدد في ھذا التفويض يكونيجب أن  .بالعقد مقدم العطاء لذلك إللزام

ً للتوقيع والذي بموجب ابيانات العطاء ورقة (ج)  ١٢.١مادةل، من قبل المخولين قانونيا
على مقدم العطاء التأكد من  .سوف يرفق بالعطاء من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

وعلى كل ) Bid Submission Form(يع على استمارة تقديم العطاء لتوقل لوختوقيع الم
المرفقة  وثائقوعلى كافة ال )Price Schedules( صفحة من صفحات جداول األسعار

ويجب المالحظة أن جميع صفحات . وذلك من الشخص الموقع على العطاء بعطائه
عطاء الموقع على العطاء حيث تمت إضافات وتصحيحات على اإلضافات من قبل مقدم ال
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. على مقدم العطاء أن يحدد العطاء وسوف يقوم بالتوقيع عليھا كامالً أو باألحرف األولى
األسعار بالحروف واألرقام على النحو المطلوب في جداول األسعار. إن أية شروط أخرى 

 بيانات العطاء. ورقةيتم تحديدھا في 

تعديالت لوثائق أو محوالسطور أو  كتابة بين ةيجب أال يحتوي العطاء على أي ١٨.٣
رتكبھا مقدم العطاءاتلك الضرورية لتصحيح األخطاء التي  ، باستثناءالمناقصة

ينلوخأو الم لوخالم، يتوجب على . وفي ھذه الحالةأثناء إعداد مستندات العطاء
 ھذه التصحيحات. على باألحرف األولىولتوقيع كامالً اعلى العطاء  لتوقيعل

 

يم العطاءاتسلت –د   

الداخلي  عطاءاتھم بواسطة البريدبتسليم موا ويمكن لمقدمي العطاءات أن يق ١٩.١
العطاء وكل نسخة عنه  وضععلى مقدم العطاء السريع أو باليد مباشرة. أو الخارجي 

و"نسخة". أ" أصل" بـاألغلفة على  وذلك مع التأشير، ومختومة منفصلة أغلفةفي 
 .مختومخارجي  غالففي  ألصل والنسخالمتضمنة ا غلفةتوضع األ

 وتأشير ختم .١٩

  العطاءات

 :الداخلية والخارجية أن األغلفةيتعين على  ١٩.٢

تحمل إسم وعنوان مقدم العطاء مع ختمه على الزوايا األربع من  (أ)
 الغالف؛

بيانات  ورقةفي محدد تكون موجھة إلى جھة التعاقد على العنوان ال (ب)
 ؛العطاء

 ورقةفي  محدد، كما ھو كتاب الدعوةو المناقصة ورقم اسم تحمل (ج)
 ؛بيانات العطاء

"، على أن تستكمل ]الوقت والتاريخ[وأن تحمل عبارة "ال يفتح قبل  (د)
 من ٢٠.١ ةفقرلل بيانات العطاء ورقة بالوقت والتاريخ المحددين في
 .التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 

ً جي الخار الغالف يكن إذا لم ١٩.٣  مادةالفي  ما ھو محدد عليه وفق اً ومؤّشر مختوما
، النافذة القوانين العراقية ووفق العطاءات المذكورة أعاله إلى مقدمي من التعليمات ١٩.٢

موعد فتح  قبل العطاء أو فتحه فقدانلة يمسؤول ةأي جھة التعاقد تتحملعندھا لن ف
 .العطاءات

 

 مادةالجھة التعاقد على العنوان المحدد في إلى  م العطاءاتسلييجب أن يتم ت ٢٠.١
في مھلة ال تتجاوز الوقت والتاريخ و ،من التعليمات إلى مقدمي العطاءات(ب)  ١٩.٢
 إلى كل مقدم. يتم إصدار وصل من قبل جھة التعاقد بيانات العطاء ورقةفي  حددينالم

 .الحق بنسخة لھا كمرجع جھة التعاقد وتحتفظ عطائه، عطاء تم استالم

 النھائي الموعد .٢٠

 العطاءات يمسللت

 تمديد ، يجوز لجھة التعاقد وفق تقديرھايم العطاءاتسلقبل الموعد النھائي لت ٢٠.٢
ً سلتل الموعد النھائي من  ٥.٣ ةفقرلليم العطاءات من خالل تعديل وثيقة العطاء وفقا

 واجباتوحقوق  تمتد كافةسوف وفي ھذه الحالة مقدمي العطاءات، إلى  التعليمات
بحسب إلى الموعد النھائي  قبل التمديد لتزمين بھاالم جھة التعاقد ومقدمي العطاءات

 .المھلة الجديدة

 

يم سلجھة التعاقد بعد الموعد النھائي لت ستلمهتأي عطاء  سيتم رفض ٢١.١
سيتم إعادته ومن التعليمات إلى مقدمي العطاءات،  ٢٠ في المادةحدد العطاءات الم

 العطاءات .٢١

 المتأخرة
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 .مقدم ھذا العطاء مغلقاً إلى

ذلك و إلى جھة التعاقد ه بعد تقديمهئأو سحب عطا يجوز لمقدم العطاء تعديل ٢٢.١
إشعاراً  لى أن يقدم لجھة التعاقدعيم العطاءات، سللتالمحدد مسبقاً قبل الموعد النھائي 

ً تحريري ً من الم ،العطاء أو سحب تعديلبا  نافذمع تفويض  لكبذ لتوقيعخول لموقعا
  بالتوقيع.

 سحبو تعديل .٢٢

 العطاءات

أو إستبدال لعطائه ووضعه في  تعديلتوجب على مقدم العطاء إعداد أي ي ٢٢.٢
قبل الموعد  عليه وفق األصول، ويرسله الى جھة التعاقدتم التأشير يو مختومغالف 

 :ما يلي بحسب النھائي لتسليم العطاءات

 ورقةديم نسخة أصلية مع عدد النسخ المحدد في على مقدم العطاء تق (أ)
ألي  ،من التعليمات إلى مقدمي العطاءات ١٩.١لمادة لبيانات العطاء 

عليھما بشكل واضح  يتم التأشيرغالفين في وذلك عطائه، على تعديل 
النسخ"، أو  –و "تعديل العطاء أاألصل"  –"تعديل العطاء  :بـ

بحسب  النسخ" –دال العطاء األصل" و "استب –"استبدال العطاء 
مختوم يتم التأشير عليه خارجي  غالفضمن غالفين . يوضع الالحالة
 "تعديل العطاء" أو "إستبدال العطاء". :بـ بشكل واضح بذلك

يجب أن تتم  ،العطاء تتعديالبالتأشير على األحكام األخرى المتعلقة  (ب)
 العطاءات. من التعليمات إلى مقدمي ١٩.٣و ١٩.٢للفقرتين وفقاً 

 

جھة التعاقد  شعارعلى مقدم العطاء الراغب في سحب عطائه إ يتوجب ٢٢.٣
ً قبل الموعد النھائي المحددتحريري ً  ا يجب أن يتم استالم  يم العطاءات.سللت مسبقا
 :كما يجب أن يم العطاءاتسلقبل الموعد النھائي المحدد لت سحب العطاءإشعار 

 ١٩.٢ مادةلافي  المحددد على العنوان يكون موجھاً إلى جھة التعاق (أ)
 ؛) من التعليمات إلى مقدمي العطاءاتب(

(ج)  ١٩.٢ مادةالمحدد في الو كتاب الدعوةفي مرجع السم وااليحمل  (ب)
"إشعار بـ  يتم التأشير عليهأن ، ومن التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 ؛ وبسحب العطاء"

 إلشعار بسحب العطاء.على ا يعتوقيخول للاً نافذاً تفويض يتضمنأن  (ج)

 

ً للإن  ٢٢.٤ من التعليمات إلى مقدمي  ٢٢.٣ مادةالعطاءات المطلوب سحبھا وفقا
 إلى مقدمي العطاءات دون فتحھا.سوف تعاد العطاءات، 

 

الموعد  التي تلياستبدال أو تعديل أي عطاء خالل الفترة  أو ال يجوز سحب ٢٢.٥
من  ١٦ة نفاذ العطاء المحددة في المادة نتھاء فتروحتى ايم العطاءات سلالنھائي لت

التعليمات إلى مقدمي العطاءات. إن سحب العطاء خالل ھذه الفترة قد يؤدي إلى 
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. ١٧.٧ مادةللمصادرة ضمان العطاء، وفقاً 
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 العطاءات تقييمفتح و – ـھ

 ة التعاقد بفتح جميع العطاءات بما في ذلكجھلجنة فتح العطاءات لدى  ستقوم ٢٣.١
مقدمي  الراغبين منبحضور عامةفي جلسة وذلك  ،اإلنسحابات والتعديالتاشعارات 

كما ھو والمكان  والتاريخ في الوقت ،( المخولين) مقدمي العطاءات ممثلي العطاءات او 
لعطاءات التوقيع ممثلي مقدمي ا مقدمي العطاءات او  على بيانات العطاء. ورقةفي  محدد

 .كإثبات عل حضورھم على سجل الحضور

 العطاءات فتح .23

 ، وال تفتحوقراءة محتوياتھااالنسحابات ـليھا بعر شّ ؤالم األغلفةفتح أوالً يتم  ٢٣.٢
. ال يسمح بأي بل تعاد كما ھي إلى مقدم العطاء  العطاءات التي تم سحبھا أغلفة بعدھا

علناً خالل جلسة مع التفويض النافذ قراءة إشعار اإلنسحاب  تمإذا إال لعطاء اسحب إشعار ل
التي جرى التأشير عليھا بـاإلستبداالت وقراءة  غلفةاألثم يتم فتح و فتح العطاءات.

استبدالھا، بل تعاد كما العطاءات التي تم  بعدھا أغلفة وال تفتحمحتوياتھا ويتم استبدالھا 
تم قراءة إشعار إال إذا  إشعار الستبدال العطاءي ال يسمح بأھي إلى مقدم العطاء مغلقة. 

ً خالل جلسة فتح العطاءاتمع التفويض النافذ بھذا االستبدال  دالبتاإلس  غلفةاأل .علنا
علناً مع العطاء محتوياتھا يجب أن تفتح وتقرأ مع التفويض النافذ  تعديالتبـليھا عر شّ ؤالم

 .والذي تم تعديله العائد لھا المقدم أصالً 

 

سعر العطاء لكل و يتم فتح العطاءات في وقت واحد، ويقرأ علناً: اسم مقدم العطاء ٢٣.٣
ات، و وجود أو عدم وجود ضمان تخفيض ةبند أو جدول (أو مجموعة) بما في ذلك أي

 ً ، إضافة إلى المطلوب ووجود أو عدم وجود التفويض بالتوقيع ،العطاء في حال كان مطلوبا
جلسة فتح ھا جھة التعاقد مناسبة. ال يرفض أي عطاء خالل أية تفاصيل أخرى قد ترا

من التعليمات إلى مقدمي  ٢١.١ ةلفقرباستثناء العطاءات المتأخرة عمالً با العطاءات
 العطاءات.

األصلية بختم لجنة فتح العطاءات مع كل من العطاءات يتم التأشيرعلى جميع صفحات 
 كل عطاء.بالخاصة  األصلية ارول األسعاتوقيع أعضائھا على جميع صفحات جد

 

ً للالتي تُ  والتعديالت(العطاءات  إن ٢٣.٤ من التعليمات إلى مقدمي  ٢٢.٢ ةفقررسل وفقا
مھما  تقييمال تخضع لل ،يتم فتحھا وقراءتھا خالل جلسة فتح العطاءات لمالتي و )العطاءات

 كانت الظروف. 

 

ات في نھاية الجلسة متضمناً تُِعد جھة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاء ٢٣.٥
من التعليمات إلى مقدمي  ٢٣.٦و ٢٣.٤و ٢٣.٢و ٢٣.١ فقراتالمعلومات المذكورة في ال
  :وبالحد األدنى ضافة إلى ما يليباإلالعطاءات المذكورة أعاله، 

 ؛أو تشميعھا ھاختمإغالق األغلفة بإحكام و - 

فيضات أو أيةتخ ة، بما في ذلك أيإن وجد) )lot(لكل وحدة ( سعر العطاء - 
 على أساس عطاءات أخرى؛ أو أية تخفيضات أسعار مشروطة

لمقدم العطاء علىتصحيح  وأأو محو  تعديلعالمة واضحة حول كل ب التأشير - 
  ؛مع توقيع رئيس وأعضاء لجنة فتح العطاءاتوذلك  ،راسعول األاجد

مع توقيع رئيسوذلك  ،غير مسعرة (بند)وضع خط أفقي بجانب كل فقرة - 
     ؛  ء لجنة فتح العطاءاتوأعضا

األخرىالعطاء  مستنداتتوقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء وعلى  - 
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 المرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛

 عدد األوراق المكون منھا كل عطاء؛ - 

 ؛من مقدم العطاء العطاءمدونة في تحفظات ذات صلة  وأمالحظات  ةأي - 

 عطاء.الاللجنة على أي من مرفقات بديھا قد تى أو تحفظات أخرمالحظات  ةأي - 

 .بختم اللجنة والمرفقات العطاء محتوياتعلى جميع  وقيع باألحرف األولىالتيتم 

التوقيع على محضر جلسة فتح  الحاضرينيطلب من ممثلي مقدمي العطاءات  ٢٣.٧
 مقدم عطاء أيعدم توقيع إن مالحظة على أداء اللجنة.  ةالعطاءات مع الحق بإضافة أي

توزيع نسخ عن المحضر إلى يجب المحضر. ونفاذ مضمون بِطل يُ ال  على محضر الجلسة
  بالحصول على نسخة منه. نيرغبو الذينكل مقدمي العطاء 

 

ً على  ٢٣.٨ سيتم إعالن جميع أسعار العطاءات والمواصفات الفنية ومدد التنفيذ رسميا
أن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة لمزيد  لوحة إعالنات جھة التعاقد مع التأكيد على

 من التدقيق والتحليل.

 

التعاقد.  جھةرئيس موافقة ب العطاءاتوتحليل  تقييمالعطاءات إلى لجنة  إحالة سيتــم ٢٣.٩  

، ووفقاً لتقديرھا، طلب تحليل العطاءات) تقييم و(لجنة  يمكن لجھة التعاقد ٢٤.١
العطاءات. يجب أن يكون طلب  تقييمطائه أثناء عملية حول ع من مقدم العطاء توضيحات

ويمنع طلب أو تقديم أو السماح بتغيير السعر أو مضمون  ؛اً تحريريواإلجابة عليه  توضيحال
 تقييم عملية خالل جھة التعاقد اتكتشفھ ةحسابياء خطأ تصحيحل ذلك كان إذا إالالعطاء، 
 مقدمي العطاءات. من التعليمات إلى ٢٧.١ ةفقروفقاً لل العطاءات

 ين لذلكإذا لم يقم مقدم العطاء بتقديم التوضيحات بشأن عطائه في الموعد والوقت المحدد
 عطائه. رفضقد يؤدي ذلك إلى ففي طلب جھة التعاقد، 

 توضيح .٢٤

 العطاءات

ومقارنة  تقييمو ،توضيح، فحصمعلومات تتعلق ب ةال يجوز الكشف عن أي ٢٥.١
ساء العقد، إلى مقدمي العطاءات أو أي شخص آخر غير معني إرب ةالعطاءات والتوصي
 إلى أن يتم تبليغ جميع مقدمي العطاءات بإشعار إرساء العقد.ء، وذلك اعطرسمياً بعملية ال

اإلجراءات سرية .٢٥

في تحليل العطاءات) تقييم و(لجنة عطاء التأثير على جھة التعاقد الإذا حاول مقدم  ٢٥.٢
إلى ذلك قد يؤدي فترسية العقد، ب ھاقرارفي  وأ مقارنة العطاء،و طاءعلل ھاتقييمعملية 
 ه.ئعطا رفض

 

إذا رغب أي مقدم عطاء باإلتصال بجھة التعاقد بشأن مسألة تتعلق بعطائه خالل  ٢٥.٣
ذلك ب قومالفترة الممتدة من تاريخ فتح العطاءات إلى تاريخ ترسية العقد، فعليه أن ي

  تحريرياً.

 

العطاءات لتتأكد  تقييم وتحليلطاءات) عتحليل التقييم و(لجنة جھة التعاقد  ستقوم ٢٦.١
 أنه تممن أنھا كاملة ومن عدم وجود أخطاء حسابية ومن وجود ضمان العطاء المطلوب و

 أن العطاءات صحيحة بشكل عام.من توقيع على الوثائق وفق األصول وال

 األولي التدقيق .٢٦

 وتحديد للعطاءات

  استجابتھا
شكليات ثانوية أو عدم  ةقبول أي تحليل العطاءات)تقييم و(لجنة  يمكن لجھة التعاقد ٢٦.٢

ً جوھرياً، على أن ال  ذلك إذا كان ،في العطاء بسيطة انحرافاتمطابقة أو  ال يشكل انحرافا
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 .التقييمفي  يجحف ھذا القبول أو يؤثر على ترتيب أي مقدم عطاء

تحدد  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، ٢٩عمالً بالمادة و ل،المفصّ  التحليلقبل  ٢٦.٣
 ،مكتمالً  ، جودة مقبولةبما إذا كان العطاء العطاءات)  وتحليل (لجنة تقييمجھة التعاقد 

ً تجيبمسو ً  ا التأكد، فإن العطاء الذي يستجيب ھذا . ألغراض وثيقة العطاءمتطلبات لجوھريا
 ةدون أي حكام وشروط ومواصفات وثائق المناقصةأھو العطاء المتطابق مع جميع جوھرياً 

 أونحراف  الاشروط أو تحفظات. إن  اعتراضات أو استثناءات أو انحرافات جوھرية أو
  ھو ذلك:الجوھري  تحفظالشرط أو ال أوعتراض اال أوستثناء اال

؛السلع والخدمات المتصلة بھاأداء أو جودة أو  نطاقعلى  جوھريشكل ب  يؤثر) الذي ١(
 أو

جھة التعاقدوبما ال يتوافق مع وثيقة العطاء، من حقوق  جوھري شكل بأييحد الذي ) ٢(
 ؛ أومقدم العطاء الفائزل التعاقدية واجباتمن الأو 

...)او التغيير(، في حالة قبول جھة التعاقد لھذا التحفظ عادلبشكل غير  ؤثرالذي ي) ٣(
الذين قدموا عطاءاتاآلخرين ت مقدمي العطاءال يالتنافس الموقفالجوھري، على 
 ً  .مستجيبة جوھريا

 

جيب يستالعطاء الذي ال العطاءات)   تحليل تقييم و (لجنةسترفض جھة التعاقد  ٢٦.٤
 ً ً وال يجوز لمقدم العطاء  ،جوھريا  اً مستوفيه ؤعطا عدم المطابقة ليصبحتصحيح الحقا
ً للشروط بيتجمس. تستند جھة التعاقد في قرارھا ما اذا كان العطاء الشروط على أم ال ا

 العطاء نفسه. حتوياتم

 

إذا كان ھناك من تعارض بين سيتم تصحيح األخطاء الحسابية على الشكل التالي:  ٢٧.١
، الذي ينتج عن )total price( اإلجمالي(المبلغ) وبين المجموع ) unit priceسعر الوحدة (

) والمجموع اإلجمالي subtotalأو بين المجموع الفرعي ( ،ةبالكميسعر الوحدة ضرب 
)total price( ، ومن ثم سعر الوحدةتُعتمد ) المجموع الفرعيsubtotal ويصحح (

المبالغ تُعتمد واألرقام،  (األحرف)المجموع اإلجمالي. إذا كان ھناك تعارض بين الكلمات
يتم  سوف. إذا رفض مقدم العطاء تصحيح األخطاء الحسابية، (األحرف)بالكلمات المذكورة
 المصححة عطائه قيمة كلفةً  قلاأل التقييمذي . أما إذا رفض مقدم العطاء عطائه رفض

 تصادر قيمة ضمان عطائه.س

األخطاء تصحيح .٢٧
 

و  تقييم (لجنة التعاقد جھة على يتعين والمقارنة، التحليلتسھيل إجراءات  بھدف ٢٨.١
 الدينار إلى مختلفة عمالتب المقدمة العطاءات أسعار جميع تحويلالعطاءات)  تحليل

 عنالصادر و المماثلة البيع عملياتالمعتمد في العراقي، وذلك باستخدام سعر الصرف 
 المصرف المركزي أو مصرف تجاري في العراق.

 إلى التحويل .٢٨

 واحدة عملة

إن سعر الصرف الذي سيعتمد لتحويل جميع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى  ٢٨.٢
 عراقي، ھو سعر الصرف الصادر بتاريخ تقديم العطاءات.الدينار ال

 

ومقارنة العطاءات  تقييمبتحليل العطاءات) تقييم و(لجنة سوف تقوم جھة التعاقد  ٢٩.١
 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات ٢٦وفقاً للمادة  اإلستجابة الجوھرية حققتالتي 

 ومقارنة تقييم .٢٩

 العطاءات
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تتم مقارنة سوف ، المرشحين ترتيبتحديد و العطاءات قييمتبھدف مقارنة و ٢٩.٢
أو النھائي  مدخإلى موقع المست -  DDP - على أساس تسليم السلعستجيبة العطاءات الم

قائمة متطلبات  تفي حال نصو النھائي. مدخمجاني إلى موقع المستالعلى أساس التوصيل 
صيانة  قديمطاءات على ضرورة تمن التعليمات إلى مقدمي الع ١٤.٣.٣ مادةالو التعاقد

ً احتساب سعر عقد الصيانة فسوف ، العيوب للسنوات التي تلي فترة ضمان يتم أيضا
 ) عند مقارنة أسعار العطاءاتAnnual Maintenance Contract - AMCالسنوية (

 .المرشحين ترتيبتحديد و

 

  يتم احتساب:سوف  ،المرشحين ترتيبتحديد و العطاءات تقييمبھدف مقارنة و ٢٩.٣

  أسعار السلع المحلية أو السلع األجنبية المتوفرة في العراق كما وردت في جدول
من التعليمات إلى  ١٤.٣.١ ةفقرال بموجب )٢الرابع ( قسماألسعار المرفق في ال

  مقدمي العطاءات؛

  العراق كما وردت في جدول األسعار  التي سيتم استيرادھا من خارجأسعار السلع
من التعليمات إلى مقدمي  ١٤.٣.٢بموجب الفقرة  )٣الرابع ( قسمالالمرفق في 
  العطاءات؛

 ) سعر عقد الصيانة السنويةAnnual Maintenance Contract - AMC( ، كما
قائمة  تفي حال نصو) ٤الرابع ( قسمالورد في جدول األسعار المرفق في 

عطاءات على من التعليمات إلى مقدمي ال ١٤.٣.٣ ةفقرالو التعاقدمتطلبات 
 .العيوب ضرورة تأمين صيانة للسنوات التي تلي فترة ضمان

 

، سوف يتم احتساب المرشحين ترتيبتحديد و العطاءات تقييمبھدف مقارنة و ٢٩.٤
في ) AMC) لعقد الصيانة السنوية (Net Present Value - NPVصافي القيمة الحالية (

ھذه الصيانة، مع على ضرورة تأمين  التعاقدقائمة متطلبات  - القسم الخامس حال نص
 بيانات العطاء.ورقة  كما ھو محدد في التخفيضاألخذ بعين االعتبار معدل 

 

) إمكانية تقديم عطاءات ألكثر القسم الخامس( التعاقدقائمة متطلبات  تفي حال حدد ٢٩.٥
جدول أسعار كل  واأن يحدد اتالعطاء يعلى مقدممن جدول (أو مجموعة)، فعندھا يتوجب 

ً لل  تقييميتم سوف من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.  ١٤.٧ ةفقر(أو مجموعة) وفقا
 العطاءات المقدمة لكل جدول (أو مجموعة) بشكل منفصل.

 

على مقدم  وذلك ،بشكل منفصلالعقود لكل جدول (أو مجموعة)  ترسيةيمكن أن يتم  ٢٩.٦
 Lowest Evaluated( كلفةً  قلاأل التقييمذات و المستجيب العطاء الذي قدم العطاء

Bid(  ، المحلية األفضلية ، وبعد تطبيقمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات ٨المادة بحسب 
 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات ٣٠ المادة وفق

 

ما لم ينص على خالف ذلك في ورقة بيانات العطاء، يتم اعتماد ھامش لألفضلية   ٣٠.١
  . ن مقدمي العطاءات المحليين للعطاءات المقدمة م

المحلية األفضلية .٣٠

أو رفض أي عطاء أو في إلغاء عملية تحتفظ جھة التعاقد بحقھا في قبول  ٣١.١
، رسمياً  إصدار كتاب اإلحالة والتبلغ بهالمناقصة ورفض جميع العطاءات في أي وقت قبل 

) ات(العطاء )ي(مقدم قانونية تجاه /التزاماتمسؤولية ةتحمل أيأن تدون وذلك من 
   .الذي(ن) تأثر(وا) بذلك

وتحديداً  التي جرى تقديمھا العطاءاتجميع ستقوم جھة التعاقد بإعادة ، تمَّ اإللغاء في حال
ھذه مقدمي  تم تسديده من بحسب ما مناقصةق الائشراء وث رسم مبلغضمان العطاءات مع 

 .العطاءات

 التعاقد جھة حق .٣١

 أي رفض أو قبول في

 العطاءات كل أو
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يحقق األھلية  الذيوللشروط ستجيب ستحدد جھة التعاقد ، ما إذا كان مقدم العطاء الم ٣٢.١
، )Lowest Evaluated Bid( كلفةً  قلاأل التقييمذي  العطاءقدم  القانونية المحددة، والذي

تأكد من ، وذلك للمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات ٨.١ مادةالمحددة في الحقق المؤھالت ي
 .بشكل مقبول قدرته على تنفيذ العقد 

 القانونية ھليةاأل .٣٢

العطاء مقدم ومؤھالت

قدرات مقدم العطاء المالية، الفنية، واالنتاجية.  تقييمإن ھذا التحديد يعتمد على  ٣٢.٢
والمقدمة منه  العطاء مقدملمؤھالت  وثقةمالثباتات اإلراسة وتحليل وسيكون على أساس د

معلومات أخرى  ةأي إلى ، باإلضافةمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات ٨.١ ةفقرلا بموجب
 . ضرورية ومناسبة ھة التعاقدج تراھا

 

المؤھل قانونياً  العقد على مقدم العطاء يةرستلشرطاً أساسياً  الناجحيعتبر التأھيل  ٣٢.٣
. أما )Lowest Evaluated Bid( كلفةً  قلاأل التقييمذي  (الوحدة/المجموعة) الذي قدم العطاءو

 قلاأل التقييمذي إذا كانت نتيجة التأھيل سلبية، فسيؤدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء 
ذي مشابھة لقدرات مقدم العطاء  تقييمستقوم جھة التعاقد بعملية  ،وفي ھذه الحالة ؛كلفةً 

  مقبول.ل بشكالذي يلي، للتأكد من قدرته على تنفيذ العقد  كلفةً  قلاأل التقييم

 

 ترسية العقد  –و 

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات،  ٣٢و ٣٠و ٢٩مع مراعاة أحكام المواد  ٣٣.١
ً  مقدم العطاءعلى العقد ترسية بجھة التعاقد  قومتس صاحب العطاء  المؤھل قانونيا

 ً ته تم التأكد من مؤھال قدشرط أن يكون وذلك ، كلفةً  قلاأل التقييم يذو المستجيب جوھريا
  قبول.متنفيذ العقد بشكل ل

 ونفاذ من صحة أكدالت يتوجب على جھة التعاقدقبل ترسية العقد،  ٣٣.٢
وذلك  ال سيما ضمان العطاء ات المرشحينءالمقدمة في عطااألساسية النماذج المستندات/

 .عبر السلطات المختصة

 الترسية معايير .٣٣

 كمية البنود تخفيضزيادة أو  ا فيتحتفظ جھة التعاقد بحقھ ،العقد ترسيةعند  ٣٤.١
وذلك من  ،من قيمة العقد  %٢٠بنسبة  التعاقدقائمة متطلبات في  أصالً  المحددة والخدمات

 . دون أي تغيير في أسعار الوحدات أو الشروط واألحكام األخرى

 التعاقد جھة حق .٣٤

 عند الكميات تعديل في

 العقد إرساء
 

مقدم العطاء الفائز  إشعارعاقد بتاء، ستقوم جھة النفاذ العط فترةقبل انتھاء  ٣٥.١
أن عطاءه قد بمسجل،  تحريرياب خطعلى أن يُتبَع ب الكابلأو عبر  تحريري إشعاربموجب 

اآلخرين  اتعطاءال يمقدم شعار جميععلى جھة التعاقد إ يتعين، نفسهفي الوقت  .قُبِل
ً  تقوم بنشر النتائجس كما، العطاءارساء  عملية  بنتيجة مع ، النافذةلقوانين العراقية ل وفقا
 اءسمأ) ١المعلومات التالية: (ووعدد الوحدات/المجموعات  اسم ومرجع المناقصة ديتحد

 عنھا اإلعالن) أسعار العطاءات كما تم ٢(و، الذين قدموا عطاءات جميع مقدمي العطاءات
) ٤(و، حليلهتمَّ ت كل عطاءل هتقييم تم الذيسعر الاسم و) ٣(وجلسة فتح العطاءات،  في
) اسم مقدم العطاء ٥(و ،مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتھم وأسباب رفضھا اءسمأ

موضوع نطاق العقد عن وجز العقد وممدة  باإلضافة إلى ،والعملة المقدم سعرالالفائز و
 .الترسية

 بقرار إشعار .٣٥

 الترسية

عقد (اً نافذاً فور الذي يصبح لعقديساً لتأسوالتبلغ به  الترسيةقرار اإلشعار ب يَُعد ٣٥.٢ 
 عطاء مقدم قد يتقدم به أي طعنأي ب المتعلققرار التسوية القانونية  بحسبوذلك  ،اولي)
ً  فائز غير  .العطاءات مقدمي إلى التعليمات من ٣٦ للمادة وفقا
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فقاً و األداءضمان حسن ب مرفقمن قبل مقدم العطاء الفائز  الموقع العقد قديمبعد ت ٣٥.٣
 اتبإعادة ضمانفوراً من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، ستقوم جھة التعاقد  ٣٨للمادة 
من التعليمات إلى مقدمي  ١٧ين وفقاً للمادة ئزافإلى مقدمي العطاءات غير ال اتالعطاء

 العطاءات.

 

إلى  يتقدمقد اً إلى أي مقدم عطاء تحريرييتعين على جھة التعاقد االستجابة فوراً و ٣٥.٤
من  ٣٦وذلك ليس بموجب المادة  عن أسباب عدم اختيار عطائه اً ستفسرم جھة التعاقد

 .الترسيةبقرار شعار إل، بعد استالمه لالتعليمات إلى مقدمي العطاءات

 

تعتمد اآللية المعتمدة بالنظر في الشكاوى الخاصة لمقدمي العطاءات وفقاً لتعليمات تنفيذ 
 نافذة.العقود الحكومية العامة ال

 الشكاوى.٣٦

 والطعون

وبعد انتھاء  ،من قبل جھة التعاقدعطائه  قبولار مقدم العطاء الفائز بشعبعد إفوراً  ٣٧.١
ً للمادة الشكاوى و تسويةفترة انتظار  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات  ٣٦الطعون وفقا

 ائقوثمن  ثامنالقسم ال فيالمحددة العقد  اتفاقية(إن وجدت)، سترسل جھة التعاقد 
يجب أن .، إلى مقدم العطاء الفائزوالتي تشمل كل ما تم اإلتفاق عليه بين الطرفين مناقصةال

 بيانات العطاء. ورقةفي  كما ھو محدديتم تصديق العقد 

 العقد توقيع .٣٧

على مقدم العطاء الفائز التوقيع على إتفاقية العقد وإعادتھا إلى جھة  يتوجب ٣٧.٢
  . دة المحددة  مال ضمنالتعاقد 

يبقى لجھة التعاقد الحق ، ٣٦ ةالفقر بحسبفي حال تقدم أحد مقدمي العطاءات بطعن 
أن العقد يستوفي جھة التعاقد  وجدتإذا  قد مع مقدم العطاء الفائزاعتبمتابعة إجراءات ال
أنه من المصلحة العامة عدم تأخير بدء تنفيذ العقد وأن مثل ھذا جميع الشروط و

  :بعد وذلك سوف يتسبب بأضرار كبيرة، /اإللغاءالتأخير

 و المحكمة المختصة بقرارھا مع كافة التفاصيل والتبريرات؛ شعار(أ) إ
موقع (ب) تأمين الحصول على موافقة المحكمة المختصة عبر تقديم تعھد 

في وذلك تنفيذ العقد  بسببأية أضرار قد تنتج في المستقبل عن  التعويضب
ً خالفممة المختصة حال كان حكم المحك   ؛قرار جھة التعاقدل ا

 

 

ً لعلى مقدم العطاء الفائز أن يقدم ضمان يتعين ٣٨.١ العامة لشروط ا وفق األداءحسن ا
 عن الصادر الترسية بقرار اإلشعارمن تاريخ استالم  واعتباراً  )  يوما ١٤خالل (، للعقد

ھة التعاقد الى المرشح الفائز يوما بضمنھا مدة االشعار الموجه من ج ٢٩او  جھة التعاقد
وثيقة  من القسم الثامن وذلك وفق النموذج المرفق في، وحسب ما محدد في ورقة البيانات 

والقطاع العام من موجب تقديم الشركات العامة للدولة  تعفى. مستندات العقد - العطاء
تمنح ھذه ق النافذة في جمھورية العرا تعليماتوال حكامإذا كانت األ األداءضمان حسن 
  .االستثناءات

 حسن ضمان .٣٨

 األداء

المذكور أعاله أو في  األداءتقديم ضمان حسن  مقدم العطاء الفائز فيعند فشل  ٣٨.٢
من التعليمات إلى مقدمي العطاءات،  ٣٧.٢ ةفقرالمحددة في ال دةتوقيع العقد خالل الم

في األداء وتقديم ضمان حسن لتوقيع العقد  إليهرسمي  انذاربإرسال  التعاقدستقوم جھة 
 حقي، دة؛ وبعد مضي ھذه الماالنذارھذا  تاريخ استالم) يوماً من ١٥غضون خمسة عشر (

، وترسية العقد لمقدم العطاء الناكل ءعطااللجھة التعاقد إلغاء الترسية ومصادرة ضمان 
ً  المستجيب مقدم العطاءعلى  بعد التأكد  األقل كلفةالذي يلي  التقييمذي للشروط و جوھريا
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 مصادرة إلى إضافةولتنفيذ العقد. وفي ھذه الحالة، المطلوبة المؤھالت يستوفي من أنه 
. العطائين أسعار بين ما الفرق دفعي أن ناكلال العطاء مقدميتوجب على  عطائه، ضمان

 ءاتھم.عطا نفاذ فترة خالللّين ناكتُتخذ ھذه اإلجراءات بحق مقدمي العطاءات ال

 
 



 ٢٧               مستندات العطاء :الرابع قسمال

  العطاء بيانات ورقة -:لثانيا القسم

 (BDS) بيانات العطاء  ورقة

 عند وجود أي .مقدمي العطاءاتالى ة في التعليمات محددل األحكام العدِّ تُ تضيف أو ل أو كمِّ تُ سوف التعاقد عليھا  إن المعلومات الخاصة التالية المتعلقة بالسلع التي سيتم 
   .تعليمات إلى مقدمي العطاءاتات العطاء بدل تلك الواردة في البيان ورقةعتمد األحكام الواردة في ، تُ تناقض

 عام . أ

سويق االدوية والمستلزمات البيئة/الشركة العامة لت/وزارة الصحة [: التعاقد جھةاسم 
  .])كيمادياالطبية (

 ]"يوجد "ال: جھة التعاقد قبل منالمفوض  )purchasing Agentالمشتريات ( وكيل اسم

  ] اليود المشع مشعة ( مواد لشراء : تاب الدعوةكموضوع  السلعنوع 

  ]( اليود المشع مواد مشعة لشراء مناقصة: [ال

    وعلى النحو الوارد في الموازنة الجارية ]9LAB/201/ 7 المناقصة: [ رقم

 ]       : [ كتاب الدعوةرقم 

 ٣(  ھو: التعاقدفي قائمة متطلبات  حددةمالالجداول (المجموعات ) وأسماء عدد  إن
نطاق  ٢قائمة بالسلع وجدول التنفيذ وشروط التسليم جدول رقم  ١جداول ( جدول رقم 

 ]المواصفات الفنية  ٤جدول رقم  الخدمات الثانوية

الشركة العامة لتسويق االدوية  –وزارة الصحة /البيئة  ـحسابل الموازنة الجارية 
  ]والمستلزمات الطبية ( كيماديا ) 

 ]وزارة المالية [ ھو: دالعق ھذامصدر تمويل 

١.١  
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 مناقصةال وثائق. ب

والبيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات  وزارة الصحةعنوان جھة التعاقد: 
  باب المعظم -بغداد /الشعبة المختبرية  – ( كيماديا) الطابق السابعالطبية

) رقم النقال  ٤١٥٧٦٦٧( الھاتف أرقام  (lab_sec@kiamdia.iq)البريد االلكتروني  
 .]) البايولوجية راقية عدنان علي ( المسؤول الشخص إسم،  ٠٧٧٠٥٤١٩٠٧٤

 بواسطةاو  السريع البريد بواسطة أو العادي بالبريد ترسل أو باليد االستفسارات تسلم
  .البريد االلكتروني

في العطاء عنوانا للمراسالت والتبليغات وعلى المناقص اشعار يتم اعتماد عنوان المناقص المثبت 
  على ھذا العنوان خالل مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله. أجھة التعاقد بكل تغيير يطر

  باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات :

في المناقصـــــــــــــة يكون تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركين    -
  .٢٠١٩/ ٧/  ٢٥يوم   

  

٤.١ 

 

 العطاءات إعداد ،ج

ً  غير المؤھلين( المستبعدينقائمة بأسماء مقدمي العطاءات  متوفرة على العنوان  ،)قانونيا
  W.MOP.GOV.IQHTTP://WW دائرة العقود العامة  -  العائد لوزارة التخطيطاإللكتروني 

  باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات  يتم اضافة ما يلي:
او المتلكأة او المخلة بالتزاماتھا التعاقدية السابقة لدى نفس جھة التعاقد او في جھات تعاقد  -

  اخرى وبموجب وثائق اصولية   
 

٦.٣ 

 ٢٠١٤) لسنة ٢حكومية رقم (يكون تصديق للشھادات حسب تعليمات تنفيذ العقود ال
  بخصوص  البنود المستوردة من بلد عربي.

٧.٢  
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 فقراتيجب أن يتضمن العطاء، المستندات المذكورة في الالمستندات الثبوتية ألھلية السلع: 
  (أ) و(ب) المستندات التالية: ٧.٣و  ٧.٢

البلد المصنع ان تقدم شھادة المنشأ للمواد المستوردة لصالح جھة التعاقد الصادرة من  -١
او المنتج او البلد الذي يتم فيه التجميع االخير او بلد الشحن (بلد التصدير) مع االشارة 
الى منشأ المواد االستيرادية والتي يجب ان تكون دقيقة من حيث المواصفات الفنية 
الخاصة بالمواد او المعدات المراد تصديرھا الى العراق شرط وجود تعھد مصدق 

لشركة الشاحنة والمجھزة للمواد االستيرادية يتضمن تحملھا كافة اصوليا من ا
المسؤوليات المالية والقانونية المتعلقة بمدى صحة المعلومات المذكورة في شھادات 
المنشأ االصلية المرسلة من الجھات المصنعة او المنتجة الى المجھز في دولة الشحن 

  االخيرة.
 ,FDA,GMP.,EMA, JAP. MHLW, Canadian ,(في حال توفرھا  تقديم شھادات -٢

AUS – TAG, UK.MHRA, SWISS –MEDIC)                             U.S(.  
  تقديم  شھادة تأسيس الشركة المجھزة والمنتجة على ان تكون اصلية ومصدقة وحديثة. -٣
 تقديم الحسابات الختامية  االصلية والمصدقة للشركة المنتجة للسنوات الخمس االخيرة -٤

الحسابات الختامية التي تظھر تحقيق ارباح خالل السنوات الخمس االخيرةوتحديد 
متوسط معدالتھا وعلى ان تقدم الحسابات الختامية باللغة االنكليزية والعربية حصرا 

   ويكون مؤشر حساباتھا الختامية االصولية للسنوات الخمسة االخيرة ايجابي.

ديم اسعارھا المثبتة في عقودھا مع الدول على الشركات المشاركة في المناقصة تق -٥
االخرى والدول المجاورة للعراق على ان تكون تلك االسعار مرفقة مع العطاء 

 وبتاييد وختم وتوقيع مقدم العطاء عليھا.

ع -٦ ة م ادة معروض ل م ن ك وذج م ال نم زة بارس ركات المجھ ام الش وب قي وج

وم ١٥خالل  مالعروض المقدمة لغرض الفحص والتقيي ه  ي اريخ الغلق وبخالف د ت بع

 .يتم اھمال العطاء

 (ج) ٧.٣

 ٧.٤     "] يطلبال ["

 (ب) ٧.٤ ال ينطبق 
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  . ةليزيكاإلن أو العربية  ھي: العطاءلغة 

في حال وردت وثائق المناقصة والعقد باللغتين العربية واالنكليزية عند االختالف في 
 وصفھا اللغة الرسمية للدولة.التفسير يكون اعتماد ما ورد باللغة العربية ب

١١.١ 

من (أ) إلى (و)، ١٢.١ فقرةال في المحددةالمستنداتتضمن العطاء باإلضافة إلىيجب أني
طريق  ،وقت التسليم  ،منشا البضاعة ، اسم المصنع ( الشركه المصنعة )  ( المعلومات التجارية

 : التالية المستندات) وكافة طريقة الشحن ، ميناء الشحن ،ميناء الدخول ، تفاصيل التعبئة  ،التسليم 
على مقدم العطاءالذي سبق له االشتراك في المناقصة المعاد اعالنھا ان يقدم وصل -١

الشراء السابق لھا مع وثائق العطاء للمناقصة المعاد اعالنھا وفي حالة تعديل اسعار 
حالة زيادة السعر بشراء ھذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بين السعرين في 

  ويرافق مع عطاءه الوصلين االول والثاني.
وعند التعاقد يجب ان يكون المستفيد من االعتماد المستندي ھو نفس الجھة المتعاقد معھا  -٢

وتكون التفاصيل البنكية باسم تلك الشركة حصرا متضمنة  اسم وعنوان البنك 
ورقم  الحساب، االسم والعنوان  المراسل،اسم صاحب الحساب (الشركة المتعاقد معھا)

 swiftالكامل للمستفيد  codeوsort  code  وIbanيجب ان يتم تثبيتھا جميعا في }... الخ
العرض وال يقبل ان يكون الحساب باسم الشخص واي تغيير في اسم وعنوان المستفيد 

لف بعد والبنك المبلغ ورقم الحساب والمعلومات البنكية االخرى بعد االتفاق يعتبر مخا
  اعالم المجھز باالحالة عن المعلومات المثبتة في العرض سيعرض المجھز الى غرامة.

  . ارفاق االعمال المماثله مع عطاءاتكم مؤيدة من قبل جھات التعاقد -٣
العالقات العامة بشھادات التاسيس اصلية ومصدقة للشركات المنتجة  تزويد قسم -٤

   .زيةوالمسوقة مترجمة الى اللغة االنكلي
سنوات االخيرة مصدقة من السجل  للخمسالحسابات الختامية للشركات المنتجة  -٥

  .التجاري
 .يجب تقديم الحسابات الختامية من قبل الشركة باللغة االنكليزية او العربية حصرا -٦
رسالة اصلية ومصدقة من الشركات المنتجة باسماء الموقعين على العقود وصفاتھم  -٧

  . اذج تواقيعھماالدارية ونم
(الشركة االم) بان جميع المواد االولية الداخلة في تصنيع االجھزة  تقديم تعھد من الشركة المنتجة -٨

  .والمستلزمات في بلدان الفروع بضمانتھا ومعتمدة لديھا وان تتحمل مسؤولية ھذا التعھد 
ركة االم (ان تتعھد الشركة في حال كون البضاعة منتجة في الفروع واليمكن انتاجھا في بلد الش -٩

من بلد المنشأ االصلي (منشأ االم) اقل سعرا  اوخالفه يجب ان يكون المنتج مورد حصري بذلك)
  . اذا كان مورد من احد الفروع

  تذكر الشركة في العرض اسم وموقع المصنع الذي سيتم التجھيز منه . -١٠
باشرة االسعار المثبتة في عقودھا مع الدول تقديم الشركات المشاركة بالمناقصة او الدعوة الم -١١

االخرى والدول المجاورة للعراق على ان تكون االسعار مرفقة في العطاء وبتاييد وختم وتوقيع 
  . مقدم العطاء عليھا

  الكتالوكات ، والمواصفات الكاملة والتفصيلية للمادة و كل المعلومات ترسل مع العروض. -١٢
طلوبة  المبينة ادناه والمصادق عليھا من قبل وزارة الخارجية في بلد المنشأ الوثائق الرسمية الم  -١٣

  والممثليات الدبلوماسية لجمھورية العراق في تلك الدولة
) او غيرھا المعتمدة من وزارة الصحة لبلد ISOخضوع مصانعكم للمتطلبات الفنية العالمية (ا.

١٢.١ 
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 التصنيع
لفنية العالمية المعتمدة من وزارة الصحة لبلد خضوع منتجاتكم لمتطلبات المواصفات ا .ب

  التصنيع
  مؤھالتكم الفنية والمالية. .ج
حجم االلتزامات السنوية تتضمن عقود شركتكم المبرمة مع الدول المتقدمة في تجھيز منتجاتكم  .د

  المماثلة.
  منھاج العمل المطلوب . ھـ.

   أن يكون ذلك ضمن عطائهبأمكان المجھز طلب تثبيت األعتماد على نفقته على  -١٤

يجب تثبيت المعلومات التالية في عنوان المجھز عند تقديم العرض  (يجب ان يتضمن عنوان  -١٥
  .الطرف الثاني (اسم المنطقة ،الشارع،رقم البناية ،رقم الھاتف ،رقم الفاكس ،االيميل االلكتروني)

ر من وزارة المالية تقديم كتاب عدم الممانعة من االشتراك في المناقصة صاد- - ١٦
 العراقية/الھيئة العامة للضرائب

 التدريب:١٤.١
البائع مسؤول عن تقديم المنھاج التدريبي للكوادر الطبية والفنية واعضاء كيماديا  وحسب نوع المواد داخل 

منتسبينا عند وخارج البلد مجانا وتكون فترة التدريب على المواد  كافية على ان يتم اعطاء دورات داخلية ل
  .الحاجة 

  وانه من ضمن مبلغ العقد الكلي. العرض المقدم من قبل المجھز ويجب تحديد مبلغ التدريب مع
يوم) من تاريخ تبليغه باالمر الوزاري  ١٨٠يجب ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ فقرة التدريب وخالل فترة (

عن كل يوم تأخير ومن المبلغ المخصص للتدريب الخاص بتنفيذ فقرة التدريب وبخالفه تفرض غرامة تأخيرية 
% = الغرامة ١٠ x% من قيمة التدريب حسب المعادلة (مبلغ التدريب/مدة التدريب ١٠على ان ال يتجاوز 

التأخيرية لليوم الواحد و عند بلوغ الغرامة التاخيرية الحد االعلى المشار اليه يحق للطرف االول اتخاذ كافة 
ويكون التدريب الداخلي خاضع لذات  بحق الطرف الثاني وتحميله كافة التبعات القانونية االجراءات القانونية

  الغرامة.
) بالدوالر CIPيجب ان يعرض السعر على اساس واصل بغداد الى مخازن كيماديا ( ١٤.٣.٢

  االمريكي 
  باالضافة الى ما ورد في التعليمات الى مقدمي العطاءات فانه سيتم:  ١٤.٦

لعرض المبني على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من اي العطاءات إھمال ا -
واي تخفيض  مھما كان نوعه االخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول اي تحفظ

للسعر يقدم بعد موعد غلق المناقصة ونؤكد على شرط عدم اجراء التغييرات بعد 
بدون طلب من كيماديا  التبليغ باالحالة واي رسالة للتخفيض ترد بعد تاريخ الغلق

 سيتم اھمالھا وعدم النظر فيھا.

١٤  

تقديم االسعار بالدوالر االمريكي ويجب تدوين االسعار رقما وكتابة ولجميع الفقرات  العمالت األجنبية: ب) 
 . وبصورة واضحة من دون مسح او شطب

١٥.١ 
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ً )يوم ٣٦٥([نفاذ العطاء  فترةيجب أن تكون   يم العطاءات،تسلائي لبعد الموعد النھ] يوما
لذلك، فإن كل  مقدمي العطاءات المذكورة أدناه.إلى من التعليمات  ٢٠المادة  وذلك وفق

  ]. ٣١/٧/٢٠٢٠لغاية [ نافذاً عطاء يجب أن يكون 

ً بعد انتھاء فترة نفاذ ٢٨يجب أن يبقى ضمان العطاء نافذاً لمدة ثمانية وعشرين ( ) يوما
، ٢٧/٨/٢٠٢٠قبل [ نفاذيتهيُقدم مع ضمان عطاء تنتھي  إن العطاء الذيالعطاء. لذلك، ف

  للشروط. مستجيبسيتم رفضه على أنه غير ] أي:

 

١٦.١ 

وحسب تعليمات تنفيذ  من تقديم ضمانات العطاءللدولة والقطاع العامالشركات العامةتعفى 
 العقود الحكومية النافذة.

في عدم طلب ضمانات العطاء بعاقد جھة الت عند قرار -":التعاقد ذلك جھةحال قررت  في{
  ."}إستثناءات من الجھات المختصة. حالة حصولھا على

اثنا عشر مليون  ) دينار عراقي ١٢٣٤٥٥٣٦( رقمامبلغ ال يجب أن تكون قيمة ضمان العطاء
من القيمة التقديرية %١اي   وثالثمائة وخمسة واربعون الف وخمسمائة وستة وثالثون دينار

من ضمن قائمة العمالت التي  أو ما يعادلھا بعملٍة قابلة للتحويل العراقي ناربالديللمناقصة  
  يُصدر البنك المركزي العراقي أسعار صرفھا إلى الدينار العراقي. 

  تكون (ج) او سفتجة. ١٧.١باالضافة الى ما تم االشارة اليه في 
  مع مراعاة ما يلي:

ء او (اي من المساھمين في الشركة او الشركات تقدم التامينات االولية من قبل مقدم العطا -١ 
المشاركة بموجب عقد مشاركة) لمصلحة جھة التعاقد ويتضمن االشارة السم ورقم 

  المناقصة  
تصدر الكفالة بامر الشركة المتعاقد معھا او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة وبموجب  -٢

  تخويل رسمي مصدق.
ر (سري وشخصي) يرسل الى كيماديا من قبل تقترن الكفالة بكتاب صحة صدو  -٣

  المصرف المصدر للكفالة
  ان تكون صادرة باللغتين العربية واالنكليزية  -٤
  يتم مراعاة العبارة التالية: ١٧.٧باالضافة الى ما تم االشارة اليه في  -

(او رفض التصحيح على اخطائه الحسابية في العطاء وانعكاسھا على قرار االحالة وتتخذ 
 بحقه االجراءات القانونية المنصوص عليھا في تعليمات تنفيذ العقود  الحكومية).

١٧.١ 

  ١٧.٤  الخاص بالشركات الرصينة ووفق شروط الشركات الرصينة
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، ستقوم جھة التعاقد ) من ھذه المادة٢) و (١أخلَّ مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتين (إذا
أية تدابير أخرى، سيتم إبالغ وزارة التخطيط إلتخاذ ب اإلجحافومن دون  ناكالً، تبارهبإع

أو إدراج إسمه على  تقديم العطاءات(بما في ذلك تعليق مشاركته في  بحقه التدابير الالزمة
  .النافذةلقوانين العراقية بحسب االقائمة السوداء) 

  تالي:باالضافة الى ما تم االشارة اليه في تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة ال
  - إذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد تبليغه باالحالة تتبع بحقه االجراءات التالية:

 مصادرة التامينات االولية الخاصة بالمناقص الناكل .    -
  احالة المناقصة على المرشح الثاني اذا كان ھذا تحقيقا للمصلحة العامة   -
    تحميله فرق السعر في االحالتين ان وجد   -
 تنفيذ العمل على حسابه دون الحاجه الى توجيه انذار او اتخاذ اي اجراء قانونى اخر.   -
في حالة نكول المرشح االول والثاني فلجھة التعاقد احالة المناقصة على المناقص الثالث    -

ويتحمل كل من الناكلين االول والثاني فرق البدلين وحسب فرق المبالغ الخاصة 
  ادرة التامينات االولية للمرشحين االول والثاني.بالترشيح لھما ومص

في حالة نكول المرشح الثالث يتم مصادرة التامينات االولية له ويتم اعادة االعالن عن    -
المناقصة ويتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلين كل بحسب سعره المقدم مع 

  لين مصادرة التامينات االولية للمناقصين الثالث الناك

دوث ـــــتطبق على المناقصين الناكلين االجراءات المنصوص عليھا في  اعاله عند ح   -
 النكول اثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة.

١٧.٨ 

 ) ثالثة نسخ.٣(: ھو باإلضافة إلى العطاء األصليالمطلوبةالعطاءنسخعدد
ومميزة بكلمة (نسخة اصلية) احدھما مسعرة  تقديم العروض بنسختين اصليتين موقعة توقيعا حيا

واالخرى غير مسعرة وتختم بختم الشركة ومبينا فيھا الموقع االلكتروني وعنوان البريد االلكتروني 
للمجھز والعنوان الكامل للشركة المجھزة واسم حامل العطاء المخول بالتوقيع من قبل الشركة المجھزة 

يحوي على  CDسخة طبق االصل) مقرونا بدسك مرن او قرص مع تقديم ثالث نسخ مميزة بكلمة (ن
وعند حصول اختالفات جوھرية بين العرض الورقي والعرض االلي معلومات العرض الورقي

لشركتنا الحق باھمال العرض واالعتماد على العرض الورقي في حالة وجود اختالفات 
و غير بسيطة من قبل لجنة دراسة بسيطة علما انه يتم تحديد ھذه الخالفات فيما كانت بسيطة ا

  وتحليل العروض. 

وعند االختالف بين (الرقم والكتابة) يعول يجب تدوين االسعار رقما وكتابة ولجميع الفقرات 
المكتوب ويكون سعر كل وحدة واحدة ھو السعر المعتمد للوحدة (قطعة او سيت) وفي  على السعر

في العطاء المقدم ففي ھذه الحالة تعتبر كلفة تلك  حال ورود فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائھا
الفقرة  بجدول الكميات المدونة ازاءھا مشمولة باسعار الفقرات االخرى لمقدم العطاء ويجب ان 
تكون ھذه االسعار نھائية وغير قابلة للتفاوض ويتم توقيع العرض المسعر وختمه من قبل الشركة 

ول بالتوقيع والختم صراحة ويكون التوقيع حي و يجب توقيع مقدمة العطاء او المكتب العلمي المخ
مقدم العطاء على كل صفحة من جدول الكميات المسعر والمالحق المرفقة مع العطاء ان وجدت و 

 .كذلك استمارة مقدم العطاء

١٨.١ 
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 فويض قانونيت بصيغة إما اً،مقدم العطاء تحريري عنلتوقيع تأكيد التخويل ليجب أن يكون 
شھادة تسجيل الشركة  بصيغة أو ،) أشھر٣عن ثالثة ( عمرهعن مقدم العطاء ال يزيد  صادر

  .)عنھا لتوقيعل التخويلتظھر  ،(شھادة تأسيس الشركة

 -يجب ان تقدم العروض مباشرة من قبل الشركة المصنعة من خالل مايلي :
 المدير العام او ما يعادله  

  معاون المدير العام او مايعادله
  مبيعات (التسويق)مدير ال

  المدير التجاري
  المكتب العلمي المخول اصولياً 

ويمكن قبول تخويل اي منتسب للشركة غير المدرجة صفاتھم اعاله على ان يستوفي تخويله  
  الشكلية القانونية المطلوبة والتصديقات المطلوبة.

   L-A(Authorization Letterتعليمات خاصة تتعلق برسائل التخويل ( - 
  -تكون رسالة التخويل مصدقة رسميا من قبل :  - اوالً    

  غرفة التجارة في بلد المنشأ. -ا
  وزارة الخارجية في بلد المنشا او كاتب العدل. - ب
  السفارة العراقية في بلد المنشا او تمثيلھا ھناك. - ج
  مصادقة وزارة الخارجية العراقية على ختم السفارة العراقية في بلد  المنشأ. -د
على كل حال اذا كانت السفارة العراقية لم تتمكن من ختم كافة المستندات اعاله اما  -ـھ

بسبب عدم   وجود سفارة عراقية او عدم وجود معلومات معروضه حول ھوية 
االشخاص  الذين يمثلون الشركة فان سفارة بلد المنشا في العراق يجب ان تصدق 

  ي تكون قانونية ومتفق عليھا.وتختم عند ذلك رسائل التخويل الرسمية لك
اذا كان اليوجد تمثيل دبلوماسي بين العراق وبلد المنشأ فيمكن ان يتم التصديق في   -و

بلد ثالث من   قبل سفارة  بلد المنشا والسفارة العراقية ومن ثم تصادق وزارة 
  الخارجية على ختم وتوقيع السفارة العراقية.

  الة التخويل فيما اذا كانت مصنعة او مجھزة (مسوقة) يجب ان تذكر الشركة في رس - ثانياً 
  في حالة كونھا مجھزة يجب ان توضح مايلي:_-أ

  أسماء واختصاص الشركات المصنعة  -
يجب ان تكون لديھا تخويل مصدق من الشركات المصنعة كما مذكور اعاله  -

  الفقرة (اوالً) 
(الحصري) لكافة المواد في شركتكم المنتجة يجب ان تشير كونكم المجھز الوحيد  -

 العراق.
في حالة كونكم مصنعين يجب ان تذكر وتثبت  اختصاصاتكم (لديكم معرفة خاصة،  - ب

نظام خاص) يجب ان تذكر انكم الوحيدين وعلى الحصر الممثلين للتعامل مع 
عن طريق  كافة منتجاتكم كذلك يجب ان تذكر الشركة اسماء مصانعھا وفروعھا 

أسيس اصلية ومصدقة تثبت مصانع وفروع الشركة.تقديم شھادات ت

١٨.٢ 
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في   وكما مذكور Authorization Letter (A.Lيجب ان تصدق رسالة التخويل(-ج
  الفقرة اوالً.

يتضمن منتجات الشركة الى قسم العالقات  CDتقديم الشركات المنتجة كتالوكات مع  -د
ال يستلم اي تخويل غير العامة مع تثبيت ايميل الشركات المنتجة على التخاويل و

  مثبت عليه االيميل.
على الشركة  تثبيت اسم المكتب العلمي العراقي واسم الصيدلي  الذي لديه -أثالثاً:

المسؤولية من نقابة الصيادلة العراقية للمتابعة وصالحية استكمال البيانات الفنية 
 عند طلبھا من قبل لجنة 

ت عن طريق المكتب العلمي او تزويده تخويل الدراسة والتحليل في حال تقديم العطاءا
وعلى استمارة تقديم العطاء ووثائقه  وان يكون  وتوكيل لغرض التوقيع وكالة على العقد

المكتب العلمي ھو المخول الحصري الوحيد لكل منتجات الشركة او ان يتم التعامل المباشر 
  ).٦مع الشركة من خالل مخول رسمي وفق مامثبت في الفقرة (

استمرار مسؤولية المكتب العلمي حتى بعد انتھاء تخويله من الشركات االجنبية التي  - ب
  خولته ما لم يكن التخويل الالحق قد عالج التزامات الشركة االجنبية السابقة وآثارھا

ترفق رسالة التخويل معنونه الى كيماديا(الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات رابعاً:
  ) الطابق الخامس، وقبل تاريخ الغلق.(GRD سم العالقات العامة الدوائي ق،(الطبية 

  سيتم اضافة اسم المكتب العلمي صراحة في العقد. خامسا:
يجب ان يتضمن التخويل الصادر من الشركة المنتجة الى الشركة المجھزة (في حال  سادسا:

يات الشركة المجھزة الضرورة للتعاقد مع الشركات المجھزة)ان تثبت فيه بوضوح صالح
  فيما يتعلق باالتي:

  توقيع العقد وتنفيذ كافة التزاماته على ان يكون من قبل الشركة المنتجة حصرا".-أ
  التفاوض الفني والسعري.- ب
بيان الجھة المستفيدة بوضوح وتفصيل من االعتماد المستندي والمستفيد من الحساب - ج

مع العلم ان الذي يوقع العقد مع شركتنا ھو نفسه  البنكي مع كافة التفاصيل البنكية االخرى
  الجھة المستفيدة.

تحديد المراسالت والصالحيات المتعلقة بالعطاءات من حيث تقديمھاوختمھا وفتحھا -د
  وتوقيعھا وتقديم االسعار دون االكتفاء باصدار تخويل مطلق يخول كل تلك الصالحيات.

لتزامات التعاقدية وتتحمل الشركة المجھزة  المسؤولية التاكيد على استمرار تنفيذ كافة اال- ھـ 
القانونية عن طيلة فترة تنفيذ العقد حتى وان انتھت فترة التخويل.مع االشارة الى ضرورة 
استكمال كل االجراءات من ضمنھا تسجيل الشركة ومنتجاتھا والعناوين الكاملة والتفصيلية 

  والتصديقات وكما معمول به حاليا. للشركات المنتجة والمجھزة  واكمال االختام
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على الشركات المتعاقدة تقديم التامينات القانونية المطلوبة وفقا"لشروط المفاتحة وخالل -و
  المدة المنصوص عليھا في التعليمات.

  يذكر اسماء المخولين  بتوقيع وختم العقود والعروض وصفاتھم االدارية ونماذج من تواقيعھم. سابعا:
عروضكم نسخة من كافة التخاويل االصلية والمصدقة من الشركات  تضمين -ثامنا

المنتجة الى الشركات المجھزة اضافة الى تقديمه نسخ اصلية ومصدقة كما اشارت الفقرة 
رابعا من المادة السادسة الى قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة ومتضمنة كافة 

  التصديقات اعاله.

ويل اصلي من المصنع الى المجھز ضمن تاريخ  الغلق يجب ارسال كتاب تخ -تاسعا
 تبين اسم وكيلھم الوحيد واالسيتم اھمال العرض.

استبعاد العطاء الذي لم يتم البيان فيه وفي وثائق التفويض بالتخاويل(العالقة القانونية بين  -عاشرا
ن بيع او دمج الشركات بشكل واضح وصريح مثال الشركة االم وفروعھا او الشركات الجديدة ع

 الشركات مع بعضھا....الخ)

  اضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة ما يلي:
  اليحق للمشارك االعتراض على اي شرط من شروط المناقصة.  -   -

١٨.٣  

 العطاءاتيم سل. تد

 

 إن عنوان جھة التعاقد ھو: : العطاءات يمسللت المخصص العنوان
  :انتباه

  مقر وزارة الصحة  -باب المعظم -بغداد عنوان الشارع:
الشركة العامة لتسويق االدوية البيئة / وزارة الصحة/غرفة: ال رقمالطابق / و المبنى

  لجنة استالم وفتح العطاءات  –الطابق السادس  – والمستلزمات الطبية (كيماديا)
    بغداد  :مدينةال

   العراق البلد: 

 (ب) ١٩.٢
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  :كالتالي ھي العطاءات لتقديم كتاب الدعوة ومرجع المناقصة، مرجعو إسم

  ]مواد مشعة مولدات التكنيشيوم المشع والعدد الباردة مناقصة: [ال

 الموازنة الجاريةالمناقصة:  مرجع

الشركة العامة لتسويق االدوية  والمستلزمات : [العطاءات لتقديم كتاب الدعوة مرجع
  ]  طبيةال

ا ورد في هذا البند بخصوص العطاءات التي تقدم عن طريق البريد السريع باالضافة الى م
يجب ان تتضمن كافة التخاويل والمستندات (االصلية والمصدقة) في ظرف منفصل كي تدقق 
ويجب ان تصل الى كيماديا قبل تاريخ الغلق وبخالفه سوف يهمل العرض على ان يثبت على 

  ه عنوان الشركة داخل وخارج العراق وكذلك الظرف الخارجي اضافة الى ما تم ذكر 
  المرفقات االضافية ترسل مع العرض –

 رقم الصفحات لكل عرض - 

 (ج) ١٩.٢

 

 ٣١/٧/٩٢٠١المصادف االربعاء يوم حدد: [ھو:  العطاءاتيم سللتالموعد النھائي 
  ].توقيت بغداد  ،  PM3:14 0الساعة في 

 يخ الغلق في اول يوم عمل رسمي تالي للعطلةواذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون تار

٢٠.١ 

 العطاءات تقييمو فتح. ـھ

  وزارة الصحة /البيئةفتح العطاءات ھو:  مكان

   باب المعظمالعنوان الشارع: 

مبنى وزارة الصحة /البيئة/الشركة العامة لتسويق : [الغرفة رقمالطابق /و المبنى
/لجنة استالم وفتح العطاءات بق السادساالدوية والمستلزمات الطبية(كيماديا)/الطا

  للمواد المختبرية

  بغدادالمدينة: 

٢٣.١ 
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  لعراقجمھورية االبلد: 

  ١١/٧/٢٠١٩تاريخ: [ال

  صباحا  ٠٩:٠٠: التوقيت

  باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات في ھذه الفقرة في حال:
في العطاء المقدم ففي ھذه اذا وردت فقرة اوفقرات لم يدون سعر ازائھا    -

الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات المدونة ازئھا 
  مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء.

٢٧  

  ٢٩,٤  ال ينطبق على المواد المختبرية

 ويستوفي  كلفة قلعلى أنه األ هتقييمالذي جرى كان العطاء المستجيب  إذا
ً ، يتضشروط األھلية المطلوبة من  ٢٩ لمادةا وفق أجنبيةمن سلعا

سيتم إعطاء ھامش أفضلية إلى فعندھا التعليمات إلى مقدمي العطاءات، 
 وذلك العراقية، الوطنية مصانعال والمقدم من للشروطجيب العطاء المست

 (بأكثر من شرط أن ال يتجاوز سعر السلع المحلية  سعر السلع األجنبية
١٠  %(.[" 

  بان تكون االولوية للمواد االولية المصنعة داخل العراق يتعھد الطرف الثاني
لتجھيز مواد العقد او لتنفيذ المشاريع ومن خالل شركات وزارة الصناعة 

في  ١٦١٣٥والمعادن وحسب اعمام وزارة التخطيط ذي العدد 
٣/٨/٢٠١٧  

 

٣٠.١ 

ءات يتم باالضافة الى ما ورد ذكره في ھذه الفقرة من تعليمات الى مقدمي العطا٣٢.٢
  مراعاة الشرط التالي:

% فاكثر من الكلفة التخمينية ٢٠استبعاد العطاء الذي يقل مبلغه او يزيد بنسبة  -
المخصصة لغرض االحالة وفي حالةورود عطاء مستجيب واالنسب سعرا مع وجود 
نسبة انحراف بالتحليل السعري ببعض الفقرات (غير المتوازنه) بنسبة تتجاوز 

قصان لكل فقرة على حدة والتي يشكل مجموعھا بنسبة التتجاوز % زيادة او ن٢٠
% من مجموع الفقرات الكلية فباالمكان قبول االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد ١٠

 ١٥٧٧٣العطاء مع مراعاة االستثناء الوارد من قبل مكتب رئيس الوزراء المرقم 
من الكلفة  %)٢٠بخصوص قبول العطاء الذي تقل قيمته عن (١٠/١١/٢٠١٥في 

٣٢  
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  التخمينية.

  تعدل ھذه الفقرة  من  تعليمات الى مقدمي العطاءات لتكون :  ٣٤.١ 
عند االحالة تحتفظ جھة التعاقد بحقھا في زيادة او تخفيض  كمية البنود والخدمات -

  المحددة اصال  في قائمة متطلبات التعاقد  ، قبل التعاقد.
 ز السلع والمواد او الخدمات المطلوب تجھيزھا يجوز لجھة التعاقد تجزئة احالة تجھي-

٣٤   

م بھا العطاء،  يجب أن ُيحرر العقد الذي سيوَقع مع مقدم العطاء الفائز باللغة التي قُدِّ
وھي اللغة التي ستعتمد في العالقات التعاقدية بين جھة التعاقد ومقدم العطاء الفائز. 

  .هقدع عنة مترجمة على نسخ الفائزيوقع مقدم العطاء  أنال يجوز 
  واضافة الى ذلك تحرر نسخة عقد اصلية باللغة العربية

  يتوجب تصديق العقد وفق االجراءات المعتمدة في ھذا الصدد في العراق.

٣٧.١  

ً لقرار جھة التعاقد التي استمرت  في حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفا
لمحاكم المختصة لطلب بإجراءات التعاقد فلمقدم العطاء الذي طعن مراجعة ا

  التعويض اذا كان طعنه ألسباب صحيحة.

اما في حال توقف اجراءات التعاقد بأمر من المحكمة المختصة وصدور حكم من 
ذات المحكمة تلزم جھة التعاقد باستكمال اجراءات التعاقد مع مقدم العطاء المعترض 

بالتعويض عن اية  فلجھة التعاقد تحرك دعوى متقابلة تطلب فيھا الزام المعترض
 اضرار تنتج في المستقبل بسبب تنفيذ العقد.

 (ب) ٣٧.١
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 العطاء بيانات ورقة
 

 األدوية
 )إضافية شروط(

 
 }.ھاحذف يجب ذلك، عدا ما وفي. األدوية بتعاقد الخاصة المناقصة وثائق في ستستخدم التي العطاء بيانات ورقة في أدناه الواردة المعلومات جادريجب إ: مالحظة{

 
 (ج) ٧.٣  ال ينطبق

 

 
 بيانات العطاء ورقة

 اللقاحات

 )إضافية شروط(
 

 }، يجب حذفھا.يجب إدراج المعلومات الواردة أدناه في ورقة بيانات العطاء التي ستستخدم في وثائق المناقصة الخاصة بتعاقد اللقاحات. وفي ما عدا ذلك: مالحظة{

 

  الينطبق
 

 (ج) ٧.٣
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 اءالعط بيانات ورقة
 المعدات/األجھزة الطبية

 )إضافية شروط(
 
. وفي ما عدا ذلك، دراج المعلومات الواردة أدناه في ورقة بيانات العطاء التي ستستخدم في وثائق المناقصة الخاصة  بالتعاقد على المعدات/األجھزة الطبيةيجب إ: مالحظة{

 }يجب حذفھا.

  

 عام .أ

  الينطبق
 

 (ج) ٧.٣

  الينطبق
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  والتأھيل التقييمالثالث: معايير  قسمال
 

 
 التقييممعايير  .١

  
لسلع لبيانات العطاء ورقة ب إن المعلومات الخاصةالثاني.  قسمبيانات العطاء في ال ورقة وفي ،األول قسممقدمي العطاءات في الإلى  في التعليمات التقييممعايير قد تم تحديد ل

تلك بدل بيانات العطاء  ورقةفي الواردة األحكام تُعتمد ، تناقضمقدمي العطاءات. في حال وجود إلى في التعليمات المحددة تعّدل األحكام و أتضيف  أو تكّمل ھاقديمالمطلوب ت
  مقدمي العطاء.إلى في التعليمات  الواردة

  
  
  
  

 معايير التأھيل .٢
  متطلبات التأھيل لسلع مقدمي العطاءات ھي:

  :تاليةال الوثائق ،العطاء يتضمن ان يجب

  :هئعطا قبول تم في حال  العقد لتنفيذ العطاء مقدم مؤھالتلتي تثبت ا الوثائق

 لدى الجھات التقييمية المعتمدة لدينا.مطابقة المواد للمواصفات الفنية للمواد المعلنة ونجاحھا بالتقييم  )١
 :القدرة والكفاءة المالية )٢

 . وتحقق االرباح في حساباته قب حساباتالحسابات الختامية آلخر سنتين مصادق عليھا من قبل مرا ) أ(
  ) سنوات٥-١٠االيراد السنوي للسنوات ( ) ب(

 ) مليار دينار.٥العقود الصغيرة التي تتراوح مبالغ عقودھا دون (
 .معدل االيراد السنوي (العقود الكبيرة) بقدر الكلفة التخمينية 
 ) لكلفة التخمينية.)% من ا٧٠-١٠٠معدل االيراد السنوي (العقود المتوسطة)يتراوح بين 
 ) من الكلفة التخمينية٣٠-٥٠معدل االيراد السنوي (العقود الصغيرة)يتراوح بين %(  

 السيولة النقدية:(ج)
 )من الكلفة التخمينية.٣٠- ٥٠السيولة النقدية (العقود الصغيرة) تتراوح بين %( 

  
 الخبرة التخصصية(االعمال المماثلة): )٣

 ١- ٣اقصة تتراوح بين (عدد االعمال المطلوبة في وثائق المن.( 
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 ) سنوات ويكون حسابھا كاالتي:٥-١٠عدد السنوات الواجب طلبھا لالعمال المماثلة تتراوح بين ( 
 ) من الكلفة التخمينية.٦٠- ٨٠مبلغ العمل المماثل الواحد (للعقود الكبيرة والمتوسطة) يغطي %( 
 ) من قيمة العقد المطلوب تنفيذه.)% ٣٠-٧٠مبلغ العمل المماثل الواحد (للعقود الصغيرة)  يغطي 

 نوع البيع التجاري واسلوب التجھيز(النقل ، التأمين ،التسليم) ومكان االستالم للمواد. )٤
 . (Domestic Preference) االفضلية المحلية )٥
 وجود عقود واعمال منجزة مماثلة سابقة ضمن االختصاص ومدى التزام ومستوى تنفيذ الشركة بھا.(سجل مرضي للشركة). )٦
 شھادة تداول في بلد المنشأ. )٧
 )،GMPتصنيع السلع يتطابق مع متطلبات ممارسات التصنيع الجيد (شھادة  )٨
 (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) .والشھادات االخرى المشار اليھا في وثائق المناقصة وآليات مراقبة الجودة  
لمطلوبة وتوافق جدول االسعار ونماذج الوثائق القياسية وكونه أوطأ االسعار ومتوازن االستجابة للشروط القانونية والمواصفات الفنية ومعايير التأھيل ا )٩

 ومنسجم مع الكلفة التخمينية.
 مدة تنفيذ العقد. )١٠

  

 

 مستندات العطاءالرابع:  قسمال
 

  مستندات العطاءحول  مالحظات
 

 

مع تبادلھا جھة التعاقد تلعدد من الوثائق األساسية التي قياسية  ذجانم قدمت ھذه ةالتخصصي للقطاعات النموذجية مناقصةال وثائقفي الموجودة العطاء  ستنداتإن م
  .المناقصةعملية مقدمي العطاءات خالل 

  

  و _______________.أبين قوسين  لجزء الخاص به في النموذج حيث ُحّددمقدم العطاء ايمأل 

  وتقديمھا الى جھة التعاقد من ضمن عطاءاتھم.لوب بحسب ما ھو مطيتوجب على مقدمي العطاءات إكمال ھذه المستندات 

 ھامشإجراءات لتطبيق  المستخدموللتعاقد على السلع التفصيل المعتاد  ذج جداول األسعار يتبع عامةً انمالوارد في ) التبويب( تفصيل األسعارإن جداول األسعار: 
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 العطاءيؤدي الى خسارة مقدم قد إن عدم التقيد بذلك . األسعار جداول في عنھا المنصوص بالطريقة مأسعارھ العطاءات مقدمو يقدم أن الضروري منوھذا . ةالمحليفضلية األ
  .، حينما تطبقھذه األفضليةل

تصريح من ، على مقدمي العطاء تقديم نموذج (نماذج) تعليمات إلى مقدمي العطاءات(ب) من ال ٨.١ مادةوفقاً لل الشركة المصنّعة:/ھةجالتصريح من نموذج 
  بيانات العطاء. ورقة النموذجية للقطاعات التخصصية، وذلك لكل البنود المحددة في ، بالشكل المطلوب في وثائق المناقصةكجزء من عطائھمالشركة المصنّعة 

ان العطاء الوارد في نموذج ضم ى جھة التعاقد تضمين وثائق المناقصةيتوجب عل، تعليمات إلى مقدمي العطاءاتمن ال ١٧للمادة تطبيقاً نموذج ضمان العطاء: 
ً  ن النموذج المقّدممن أالنموذجية للقطاعات التخصصية. كما ينبغي على جھة التعاقد التأّكد  وثائق المناقصة النموذج المعتمد في وثيقة العطاء نسبة خصائص  يطابق جوھريا

 .معتمدةاللقوانين العراقية وفقاً لنافذاً لنموذج ووضوح الشروط التي بموجبھا يصبح االحماية درجة إلى 
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 استمارة تقديم العطاء .١

  

  ]العطاء تاريخادخل: [التاريخ: 

   9LAB / 201 /7    : مناقصة رقم 

   رقم: كتاب الدعوة                                          

  
  

  ة والمستلزمات الطبية (كيماديا)وزارة الصحة /البيئة /الشركة العامة لتسويق االدويالى:
 

  :حضرة السيد/السيدة

السلع المطلوبة وتسليم  قديمتلھذا  بعطائنا، التي نقّر باستالمنا اياھا، نحن، الموقعون أدناه، نتقدم ]ادخل األرقام[، بما فيھا التعديالت رقم المناقصةبعد ان قمنا بدراسة وثائق 
  ، وذلك بمبلغ: م الكامل بوثائق المناقصةوباإللتزا بموجب العقد المذكور اعاله

  [ ادخل: القيمة بالدينار العراقي بالكلمات ] ([ ادخل: القيمة بالدينار العراقي باألرقام ])

باألرقام بالدوالر االميركي ادخل: القيمة ]) بالكلمات بالدوالر االميركيادخل: القيمة  ] ([   زائد [ 

مباألرقا باليوروادخل: القيمة  ]) بالكلمات باليوروادخل: القيمة  ] ([   زائد [ 

  

او تلك المبالغ األخرى التي يجري تحديدھا استناداً الى أحكام وشروط العقد. المبالغ أعاله ھي وفقاً لجداول األسعار المرفقة  (يسّمى في ما يلي "السعر االجمالي للعطاء")
  وھي جزء من ھذا العطاء.

  

ً لجدول الت وتسليم بتوصيلنتعھد في حال قبول عطائنا،  .٢ ا ورد في جدول بحسب مالخامس" او " قسمادخل "جدول المتطلبات في ال[المحدد في  فيذنالسلع وفقا
  .المناسبة) عبارة(يمكن لمقدم العطاء اختيار ال ]الرابع" قسماألسعار في ال

  
 .القسم السابعمع الشروط الخاصة للعقد في  الترابطبالتي اطلعنا عليھا و القسم السادسنوافق على جميع الشروط العامة للعقد في  .٣
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 .مناقصةائق الوث المحددة في ددبالشكل والقيمة وضمن الم األداءحسن وضمان  الدفعة المقدمة نتعھد بتقديم ضمانفي حال قبول عطائنا،  .٤

 
وسيبقى ھذا العطاء ملزماً لنا خالل ھذه الفترة  ؛الثاني قسمنات العطاء في البيا ورقةمن  ١٦.١ ةفقرنوافق على االلتزام بھذا العطاء، لمدة نفاذ العطاء المحددة في ال .٥

  .قبل انتھاء ھذه الفترة والتي يمكن أن تقبلوه في أي وقت 
 

  لعقد الُملزم بيننا.، بمثابة اقدالع يةرستاشعاركم بله وتحريري ، مع قبولكم الھذا العطاء ، سيكونبيننا إعداد الصيغة النھائية للعقد الرسمي وابرامهلحين  .٦
 

 .تستلمونهخر آأو أي عطاء  التقييمبعد  وطأاألالعطاء ملزمين بقبول غير بأنكم ندرك  .٧
 

 التالية:القانونية نوافق على معايير األھلية  .٨
 

 .القسم األول من التعليمات الى مقدمي العطاءات ٦.١ فقرةال وفق مؤھلة دول جنسيات(جنسية)  إننا نحمل ) أ(
 

 .القسم األول مقدمي العطاءاتإلى (أ) من التعليمات  ٦.١ مادةال وفقتضارب في المصالح  ليس لدينا أي  ) ب(

ى التعليمات (ب) من  ٦.١ مادةالبحسب  المتطلباتونلبي جھة مملوكة للدولة في جمھورية العراق إننا  / في جمھورية العراق لدولةمملوكة ل جھةإننا لسنا (ج)  إل
  .القسم األول مقدمي العطاءات

ذة أو قانونياً لم يتم إعالننا أو أٍي من مقاولينا الثانويين أو المصنّعين ألي قسم من ھذا العقد، غير مؤھلين (د)  ة الناف وانين العراقي د بموجب الق من قبل جھة التعاق
  التعليمات الرسمية ذات الصلة أو التزاماً بقرار صادر عن مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 

ً  عالننا غير مؤھلينإب وأ وزارة التخطيط من قبل  تعليق اعمالناباو القائمة السوداء على  بوضعنار أي قرار صدي لم) ـ(ھ دة  اتللمشاركة في العطاء قانونيا خالل الم
  .، القسم األولتعليمات إلى مقدمي العطاءاتمن ال ٦.٣ مادةالمحددة في ال

  
  

وانع أدخل: [االلكتروني ھو  ناوقعمبأن عنوان  نفيد .٩ ع ن او ،]االلكتروني الموق دي عنوانن ديال أدخل: [ ھو البري وان البري ذات  ]االسم أدخل: [ /السيدةلسيدا نإ .]عن
د االلكتروني أدخل: [ االلكتروني والبريد  ]المنصب أدخل: [المسمى الوظيفي  ل تتابعس/سيتابع ]عنوان البري ة األمور ك أي المتعلق ا خالل   ب د تطلبونھ توضيحات ق

 .ناقصةالم
  
  

  ]ادخل:السنة[، سنة ]ادخل:الشھر[من شھر  ]ادخل: الرقم[اليوم  بتاريخ



٤٧ 
 

      LAB/2019/7مناقصة رقم: 
  البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).جھة التعاقد:وزارة الصحة/

  التوقيع:___________________________
  التاريخ:__________________________

  ]اخر تعريف أي او منصب: ادخل[          :  بمنصب
  

  ]العطاء مقدم اسم: ادخل[عن  وبالنيابة لصالحتوقيع ھذا العطاء ل مخولوذلك كشخص 
  

 
  
 

  

  

  في العراق الموجودة جنبيللسلع ذات المنشأ األ وأجدول األسعار للسلع المحلية  .٢

  
٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

جدول 
  رقم

  
  
  
  
  
  
  
  

  (أ)

  بند رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (ب)

الكمية   ##وصف موجز للسلع 
المقدمة 
والوحد

  ة

بلد 
  المنشأ

السعر   رقما وكتابة العراقية بالدينارسعر الوحدة 
( رقما جمالياإل

 وكتابة)
DDP/ 

التوصيل 
المجاني الى 

مكان 
 مدخالمست

النھائي 
(بالدينار 
  العراقي)

  (ھـ)٥*٣

  المنتج
  
  
  
  
  
  
  

حجم       
  وحدة 
  التعبئة

  
  
  
  

تسليم 
المصنع/تسليم 

 المستودع/
تسليم صالة 

شراء العرض/
مباشر من 

 صالة العرض
(تكاليف 

التغليف والنقل 
  ضمناً)

  (أ)

المبيعات 
رائب والض
 رسوموال

المستحقة  
في حال 
ترسية 
  العقد

  
  (ب)

النقل الداخلي، 
تأمين 

التحميل/التفري
غ والتكاليف 
الطارئة حتى 

بلوغ مكان 
 خدمالمست
  النھائي

  (ج)

الخدمات 
الطارئة 

كما ُحددت 
في جدول 
  المتطلبات

  
  
  

  (د)

 /DDPالسعر 
التوصيل 

المجاني الى 
مكان 
 تخدمالمس

  النھائي
  
  
  

(ھـ)=(أ)+(ب)
  +(ج)+(د)

                    [ادخل]  [ادخل]  [ادخل]  

[ادخل  [ادخل]  [ادخل]
[  

[ادخل  [ادخل]  [ادخل]  [ادخل]
[  

                

[ادخل  [ادخل]
[  

[ادخل  [ادخل]  [ادخل]  [ادخل]
[  

                

[ادخل  [ادخل]  [ادخل]
[  

[ادخل      
[  

                



٤٨ 
 

      LAB/2019/7مناقصة رقم: 
  البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).جھة التعاقد:وزارة الصحة/

  
 ____________________(باألرقام)المجموع اإلجمالي للعطاء بالدينار العراقي: ________________ (

  )/الكلماتحرف__________________________________(باأل                                        
ً للمصطلحات التجارية الدولية (انكوترمز) ]المحددة ميسلمدة الت إدراجيمكن لمقدم العطاء [: _____________ميسلمدة الت ادخل [____الطبعة الحالية___–وفقا

  .]االنكوترمز
  

  توقيع مقدم العطاء _______________________
  __________________________ منصباإلسم وال

 ________________________ ختم مقدم العطاء    التاريخ:_________
 

  -: مالحظة
 

  خارج العراق. جدول األسعار للسلع التي سيتم استيرادھا من ٣
  

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

مز الر
  الوطني

رمز رقم 
  البائع

  اسم المادة

وصف موجز 
  ##للسلع 

الكمية 
المقدمة 
 والوحدة

  بلد المنشأ

السعر اإلجمالي   ]يمكن إدراج العملة المسموح بھا[سعر الوحدة 
DDP  الى مكان

المستخدم النھائي 
 الخدمات مع

  الثانوية

  (د)٥*٣

  المنتج
حجم 
وحدة 
  التعبئة

 CIPالسعر 
/يمكن إدراج 

قطة ن
  الوصول

DDP  الى
مكان 
 مدخالمست

  النھائي

 الثانويةالخدمات 
كما ُحددت في 
  جدول المتطلبات

DDP  الى مكان
 مدخالمست

 معالنھائي 
  الثانوية الخدمات

 ](ب)+(ج)[(د)=  (ج)  (ب)  (أ)  (ب)  (أ)  (ج)  (ب)  (أ)

               [ادخل] [ادخل]  [ادخل]  [ادخل]  [ادخل]

               [ادخل] ل][ادخ  [ادخل]  [ادخل]  [ادخل]

               [ادخل] [ادخل]  [ادخل]  [ادخل]  [ادخل]

  



٤٩ 
 

      LAB/2019/7مناقصة رقم: 
  البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).جھة التعاقد:وزارة الصحة/

  
 : ____________________________________(باألرقام)]العملة المسموح بھا إدراجيمكن لمقدمي العطاءات [المجموع اإلجمالي للعطاء 

  )  حرف______________(باأل                                                   
  

  .]ادخل االنكوترمز[الطبعة الحالية_______–وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية (انكوترمز) ]المحددة ميتسلمدة ال إدراجيمكن لمقدم العطاء [: ___________ يملسمدة الت
  ]إن وجد ه،إدراجيمكن لمقدم العطاء [اسم وعنوان الوكيل: ___________________________________________________

  ]ه، إن وجدإدراجيمكن لمقدم العطاء  [عمولة الوكالة: ___________________________
  

  :________________________توقيع مقدم العطاء
  :_________________________منصبوال االسم   المكان: ___________________

  ____________________عنوان العمل:________  التاريخ:___________________________
 ختم مقدم العطاء _______________________

  

 المنشأ بلد عن تصريح
 

 البند الوصف الرمز البلد
    
    
    
    
    

  السلع المستوردة عند الشحن لكل مصّدقة منشأ شھادة اصدار يجب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥٠ 
 

      LAB/2019/7مناقصة رقم: 
  البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).جھة التعاقد:وزارة الصحة/

  

  بالعيو ضمان فترة. جدول األسعار لعقود الصيانة السنوية بعد ٤
  (تنطبق على المعدات/األجھزة الطبية)

  

٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

جدول 
  رقم

  (أ) 

بند 
  رقم

  (ب) 

وصف 
موجز 
  للسلع

الكمية 
 المقدمة

 قيمة عقد الصيانة السنوي بعد اكمال

كلفة العقد االجمالية ل"عدد"   "عدد ك ك" سنوات من فترة ضمان العيوب ##
سنوات= 

  ](ك ك)٤(ب)+.....٤(أ)+٤[
 بالضرائ

مجموع عقد الصيانة 
ادخل [السنوي لمدة 
مع  ]عدد السنوات

  ]٦+٥[الضرائب 

المجموع االجمالي 
لعقد الصيانة لمدة  

 ]ادخل عدد السنوات[
  ]٧*٣[مع الضرائب 

  السنة األخيرة  .......  السنة الثانية السنة االولى

  )(ك ك    (ب)  (أ)

  [ادخل]
                    [ادخل] [ادخل]

                    [ادخل] ادخل][

                    [ادخل] [ادخل]  [ادخل]

  
 : ____________________________________(باألرقام)]يمكن لمقدمي العطاءات إدراج العملة المسموح بھا[المجموع اإلجمالي للعطاء 

  __________________________________(باألحرف                                                                                 

  المكان :_______________________________

  التاريخ:_______________________________

توقيع مقدم العطاء:   

___________________________  

اإلســـم والمنصب: 

____________________________  

عنوان العمــــــــل: 

____________________________  

-ختـــم مقدم العطاء: 

___________________________  
  



 ٥١ مستندات العطاء رابعال قسمال

   مشروطة) (غير المصرفي األداء حسن ضمان .٥

  بنك المركزي العراقيوفق الصيغة التالية او اية صيغة اخرى معتمدة من قبل ال يمأل المصرف الكفالة[
  

___________________________________ 
 ]مصّدرلعنوان الفرع او المكتب اادخل اسم المصرف و [

 
]ادخل اسم وعنوان جھة التعاقد[المستفيد: ________________________  

 التاريخ: ____________________
 ضمان العطاء رقم: _________________

 
] أدخل التاريخ] (فيما يلي يسمى "مقدم العطاء") قد قّدم لكم عطاءه المؤرخ [اسم مقدم العطاءتم إبالغنا بأن [أدخل 

  .]ادخل الرقم [رقم  كتاب الدعوة] بموجب أدخل اسم المناقصة/المشروع(فيما يلي يسمى "العطاء") لتنفيذ [
  

  . ضمان عطاءب تُدعمأن ، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب ندركإضافة الى ذلك، فإننا 
  
 بأن بشكل ال رجوع عنه الوثيقة ھذه وجببم ملتزمون] المصرف اسم أدخل[ نحن العطاء، مقدم من طلب بناًء علىو

]) فور تسلمنا منكم بالكلمات المبلغ أدخل] ([باألرقامالمبلغ  أدخل[ مبلغ بمجملھا تتجاوز ال مبالغ أو مبلغ أي لكم ندفع
إذ  تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت شروط العطاء تحريريةمصحوب بإفادة  تحريريأول طلب 

  : نهأ
  

  ؛استمارة تقديم العطاءفي نفسه المحددة من مقدم العطاء  نفاذية العطاءقد سحب عطاءه خالل فترة  ) أ(
 أو 

) فشل أو رفض توقيع إتفاقية العقد، ١نفاذ عطائه بقبول عطائه من قبل جھة التعاقد، ( مدةتبلّغه خالل  بعد ) ب(
   وفق التعليمات الى مقدمي العطاءات؛ اءاألد) فشل أو رفض تقديم ضمان حسن ٢إن كان ذلك مطلوباً، أو (

ً (ج) قد قّدم شكوى او  المحكمة قررت حيث و، تعليمات إلى مقدمي العطاءاتمن ال ٣٦المادة  وفق طعنا
الناتجة  ضراروعليه تعويض جميع األ ةمبررألسباب خاطئة وغيربأنه قد تسبب بتأخير توقيع العقد المختصة 
  .عن ذلك

 
ضمان إصدار و العقد ة موقعة عننسخمنه ، فور تسلمنا الفائزأ) إذا كان مقدم العطاء ھو (مان: ھذا الض نفاذ مدةتنتھي 
تحقق االقرب فعند على مقدم العطاء،  المناقصة يتم ترسيةب) إذا لم (مقدم العطاء؛ أو  بناًء على طلبلكم  األداء حسن

يقدم شكوى ومقدم العطاء لم  عليهالعطاء  م يتم ترسيةه للمقدم العطاء بأن إشعاركمتسلمنا لنسخة من عند ) ١( ما يلي:م
ً او  لم يقدم  مقدم العطاءو عطاءال نفاذ مدة) بعد ثمانية وعشرين يوما من انتھاء ٢( أو ؛في ذلك لدى جھة التعاقد اعتراضا

  . لدى جھة التعاقد اعتراضوى او أي شك
  في ذلك التاريخ أو قبله.مكتبنا من قبلنا في  مهتم استاليجب أن يا الضمان ھذبموجب وبالتالي، فإن أي طلب دفع 

، إصدارات )Uniform Rules for Demand Guaranteesتحت الطلب ( لضماناتلللقوانين الموحدة ا الضمان خضع ھذي
 ).ICC Publication No. 758( ٧٥٨غرفة التجارة الدولية رقم 

 
  ]التوقيع/التواقيع[

 
 
 
 
 



 ٥٢   مستندات العطاء :الرابع قسمال

      LAB/2019/7مناقصة رقم: 
  البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).جھة التعاقد:وزارة الصحة/

  مصنّعةال الشركة/الجھة من تصريح. .٦

 كتاب إعداد يتم أن يجب .ھنا اليھا المشار التعليمات وفق النموذج ھذا ملء المصنعة الشركة من الطلب العطاء مقدم على[

 مناسب بشكل مخول شخص قبل من يُوقّع أن ويجب الُمصنّعة؛ للشركة العائدة الرسمية الرسالة نموذج على ھذا التصريح
 الى التعليمات في محدد ھو كما عطائه الى الكتاب ھذا العطاء مقدم يضم أن يجب .صنعةالم لجھةل الملزمة الوثائق لتوقيع
  ].العطاءات مقدمي

  ]السنة) الشھر، (اليوم، العطاء تقديم تاريخ ادخل:[ :التاريخ
 ]الرقم ادخل[ رقم: الدعوة كتاب

 
 
  ]ادخل: االسم الكامل لجھة التعاقد[لى: ا

  
، ومصانعنا ]ادخل: نوع السلع المصنّعة[ ـ، المصنّعون الرسميون ل]مل للشركة المصنّعةادخل: االسم الكا[نحن نا حيث ان

بتقديم عطاء لكم ومن  ]: االسم الكامل لمقدم العطاءادخل[ ـل ھھنانرّخص ، ]دخل: العنوان الكامل لمصانع الشركةا[في 
ادخل: االسم و/أو وصف [ صنّعة من قبلناوالمبھدف تقديم السلع التالية ثم التفاوض على عقد وتوقيعه معكم، وذلك 

  .]موجز للسلع
  

  
، في ما يتعلق بالسلع المقدمة من للعقد ط العامةوشرالمن  ١٥وفقاً للمادة لكم ھھنا كفالة كاملة وضمان شامل  نقدم

  الشركة أعاله.
  
  

  ]وقيعلتلادخل: توقيع (تواقيع) ممثل (ممثلي) الشركة المصنعة المخّول (المخولين) [التوقيع: 
  

  ]لتوقيعلادخل اسم (اسماء) ممثل (ممثلي) الشركة المصنعة المخّول (المخولين) [االسم: 
  

  ]ادخل: الصفة[: المنصب
  

  ]ادخل: االسم الكامل لمقدم العطاء[: عن لصالح وبالنيابة المفوض الرسمي بتوقيع ھذا التصريح
  

 ]ادخل: تاريخ التوقيع[ __________، ____________اليوم ______________من شھر  بتاريخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٣   مستندات العطاء :الرابع قسمال

      LAB/2019/7مناقصة رقم: 
  البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).جھة التعاقد:وزارة الصحة/

 أداء حسن شھادة نموذج.٧

 الجھة

  المتعاقدة
 وتاريخ رقم

  الشراء امر
 امر تاريخ

  الشراء
 وصف

  السلع
 تنفيذ تاريخ الكمية

  العقد
 اسباب

 ان التأخير،

  وجدت

 السلع ھل

 المقدمة

  مقبولة؟

 بحسب          

  العقد
فعل
  اً ي

    

٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

                  

 





 ٥٥ القسم الخامس. جدول متطلبات التعاقد

 

  الجزء الثاني

 التعاقدمتطلبات 
 
 
 
 
 
 

 التعاقدقائمة متطلبات . القسم الخامس

 
 

 التعاقد متطلبات قائمة

   وشروط التسليم وجدول التنفيذ  بالسلع قائمة. ١رقم  جدول
  

٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  جدول رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (أ)
  

بند 
  رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (ب)
  

  وصف موجز للسلع
  
  
  
  
  

  
  /الكمية
  الوحدة

  

قيمة ضمان 
العطاء بالدينار 

  العراقي
  

  جھة التسليم
مخازن وزارة 
الصحة/كيماد
  يا/بغداد
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 ٥٦ القسم الخامس. جدول متطلبات التعاقد

      LAB/2019/7مناقصة رقم: 
  البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).جھة التعاقد:وزارة الصحة/

أسعارھم وفق شروط التسليم المنصوص عنھا في جدول األسعار  شروط التسليم: يطلب من مقدمي العطاءات أن يقدموا
 الرابع. قسمفي ال

 
 

 : نطاق الخدمات الثانوية:٢رقم  جدول
  

  
 "]المنتجتدريب على ، إجراءات  " :
  
  

 :)AMC( السنوية الصيانة عقد: ٣ رقم جدول
 

  لسلع القطاع الصحي "ال شيء: "[
 

 
 

  الفنية المواصفات. الرابع الجدول
 

 .تطلبھا جھة التعاقد التيللسلع والخدمات المتصلة بھا  فنيةرض من المواصفات الفنية ھو تحديد الخصائص الالغ

 
 

 الفنية المواصفات
 }وفق ما يلزم، مناقصةالتعاقد بإدراجه في وثائق ال {نص المواصفات الفنية الذي يجب أن تقوم جھة

           :الفنية المواصفات[ 

national 
code  

Item PACKING  QTY. $Estimated cost

53-000-001 
 

IBS 600 p -sodium  iodide (1) 131 therapy capsule :- 
100mci 

Cap 
1040 200 

53-000-002 50 mci Cap 744 150 
53-000-003 20 mci Cap 1290 140 
53-000-004 10 mci Cap 1630 115 
53-000-005 5  mci Cap 2070 110 
53-000-022 sodium  iodide (1) 131     30 mci  Cap 842 145 
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  مواصفات المنتج: .١

 .يجب ان تكون مادة التعبئة (اذا كانت من اصل نباتي ) خالية من االفات الزراعية  ١.١
 المواد  يجب ان تشحن في شكل ربطات مغطاة بالنايلون وموضوعة على قواعد خشبية . ١.٢
  يجب ذكر العمر الزمني لكل مادة. ١.٣
  شأ المواد االولية.يجب ذكر من  ١.٤
 .اإلنجليزيةباللغة  الملصقات والمعلومات الخاصة بالتوضيبيجب إدراج جميع   ١.٥
درجة حرارة تُحفظ في  لسلع التي تتطلب التبريد أو التجميد أو تلك التي يجب أنل بشكل دقيق متطلبات التخزينيجب أن تُحدد   ١.٦

حاويات خاصة مستوعبات أو في  كما يجب أن يتم شحنھا ھذه السلع،علب و ملصقات ) علىstabilityاستقرارھا (معينة لضمان 
 نقطة الوصول.من نقطة الشحن إلى ميناء  استقرارھا أثناء نقلھالضمان 

 طاء عنلغة العإلى نسخة مترجمة أن يقدم  على الطلب، بناءً و)، المجھزالفائز ( العطاءجب على مقدم تويعند ترسية العقد،   ١.٧
 .عينة قد تطلبھا جھة التعاقد.م ةسلع ةألي ت الوصفيةوالبياناالمعلومات 

 
يجب أن  يستوفي الملصق على المستوعب األساسي لكل مادة مقياس الممارسات الجيدة  2.1

  ، كما يجب أن يتضمن البيانات  التالية:W210 GMPللتصنيع 

 

..................................................................................................... ) أ(
أو ،    (The international nonproprietary name INN( الملكية مسجل الدولي غير إلسما

)، brand name( فوق إسم العالمة التجارية بوضوح بارزا )generic nameالعلمي (االسم 
العالمة اسم  (بالحجم أو بالشكل) عالمة تجارية. ال يجب أن يطغى حيث يكون ھناك

  ؛للمنتج العلمياالسم على التجارية 
  و علبة على سبيل المثال عدة او باكيت ا )product form المنتج (شكل  ) ب(

 لكل وحدة. )active ingredient( الفعال كّونالم ) ت(
ً إذا  ترميز باأللوان محددأي ورمز الوالمشتري  ) شعارج(   ؛كان مطلوبا

 ؛علبةمحتوى كل (د) 
 (ھـ) إرشادات االستعمال

  للتخزين؛ الخاصة متطلبات(و) ال
  ؛يعھاالتي تمَّ تصن) batch numberأو الدفعة أو العجنة ( المجموعة قم(ز) ر

والرمز الوطني (بلغة واضحة،  MOH/Iraq (ح) تاريخ الصنع وتاريخ انتھاء الصالحية و
 وليس باستخدام رمز)؛

 (ط) إسم وعنوان المصنع؛
 .إضافية تحذيرات ةأي(ي) 

 
 يجب أن تحمل العلبة أو الغالف الخارجي أيضاً البيانات المحددة أعاله. ٢.٢

 لبيانات التالية:يجب أن تحمل جميع الصناديق ا ٣.١
 Purchaser’s line -إلى رقم البند ورمز المنتج المعتمد من قبل المشتري  إشارة ) أ(

and code numbers؛ 
  )؛Generic Name(  االسم العلمي للمنتج ) ب(
  ؛الخ... عدة او علبة او باكيت )، على سبيل المثال، product form( منتجشكل ال ) ج(
 بلغة( والرمز الوطني  moh/Iraqو انتھاء الصالحيةتاريخ تاريخ الصنع و ) د(

  ).، وليس باستخدام رمزةواضح
  ؛) التي تمَّ تصنيعھاbatch numberرقم المجموعة أو الدفعة أو العجنة ( ) ه(
  الكمية في كل صندوق؛ ) و(
  االرشادات الخاصة بالتخزين؛ ) ز(
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  وعنوان المصنع؛  اسم(ح) 
  إضافية. تحذيرات ة(ط) أي

 
 ).   Batchجات من أكثر من مجموعة واحدة (    ال يجب أن يحتوي الصندوق على منت ٣.٢

  ، ما يلي: قدم إلى جھة التعاقدي) أن المجھزالعطاء الفائز ( مقدمسوف يطلب من  ٥.١

فحص الكمية  في ةاختبارات مراقبة الجود نتائجمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بشھادة (أ) 
بحسب السلع  من االختباراترھا وغي والتحليل الكيميائي والتعقيم والحد من الجراثيم

 quantitative assay, chemical analysis, sterility, pyrogenالمطلوبة (
content uniformity, microbial limit and other tests as applicable ،( 

 إلى شھادة التحليل من الشركة المصنعة. إضافةً  ،لكل بندومع كل شحنة  وذلك

 ،.االختباراتأو لجميع  أليمنھجية الفحص (ب) 

(د) وثائق ثبوتية على أساس احتساب تاريخ انتھاء الصالحية وغيرھا من البيانات المتعلقة 
 بإستقرار السلع بشكلھا التجاري النھائي، وذلك عند الطلب.

ً سيطلب  ٥.٢ (المجھز) تسھيل وصول جھة التعاقد (المشتري) إلى  الفائز من مقدم العطاء أيضا
التصنيع الجيد  ممارسات يع للتأكد من أن تصنيع السلع يتطابق مع متطلباتالتصن منشآت

)GMP (الجودة مراقبة وآليات.[ 
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 ٦٠ القسم السادس. الشروط العامة للعقد

      LAB/2019/7مناقصة رقم: 
  البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).جھة التعاقد:وزارة الصحة/

   الشروط العامة للعقد 
 
 

المدرجة أدناه سيكون لھا المستعملة في ھذا العقد، وإن الكلمات والمصطلحات  
   المعاني التالية: 

 اتالتعريف .1

تعني كلمة "عقد" إتفاق مبرم بين  جھة التعاقد والمجّھز، كما ھو مسجل في   ) أ(
بما فيه جميع المرفقات والمالحق وكافة العقد الموقع من كافة األطراف  مستند
 المرتبطة والمشار اليھا ھنا.     الوثائق

 

تعني المبلغ المستحق للمجّھز بموجب العقد لقاء أو"سعر العقد" "قيمة العقد"  ) ب(
 التعاقدية بشكل كامل وصحيح. واجباتهقيامه بكافة 

 

  الشمسي. التقييميوماً كامالً وفق يعني"يوم" (ج) 

من  6.2 فقرةعني التاريخ حين يصبح العقد نافذاً عمالً باليالعقد"  نفاذاريخ (د) "ت
 الشروط العامة للعقد.

 

، كما ھو محدد السلع خدامحيث سيتم است ؤسسةالمعني يالنھائي"  مستخدم(ھـ) "ال
  (وھو إحدى الجھات المستفيدة). .التعاقدفي قائمة متطلبات 

 

  .قسممة للعقد المحددة في ھذا ال(و) "ش.ع.ع." تعني الشروط العا

تعني جميع المستحضرات الصيدالنية ومن ضمنھا األغذية الكمالية  "السلع"(ز) 
الواقي الذكري واللقاحات ووسائل منع الحمل عن طريق الحقن أو بالفم و

 بموجبجھة التعاقد إلى  قديمھاالتي على المجّھز تو ،الطبية /األجھزةوالمعدات
 العقد.

 

عني المؤسسة أو جھة التعاقد التي تشتري السلع، كما ھي يالمشتري" و(ح) "
 محددة في الشروط الخاصة للعقد.

 

البديلة  الوثائق(ط) "شھادات التسجيل" تعني شھادات التسجيل أو سواھا من 
والتي تؤكد أن السلع المقدمة بموجب العقد ھي مسجلة لالستعمال في  ،المطلوبة

 . وذات الصلة القوانين النافذة العراق بما يتوافق مع

 

  (ي) "ش.خ.ع." تعني الشروط الخاصة للعقد. 

النقل السلع، كللتعاقد على (ك) "الخدمات" وتعني الخدمات اإلضافية المطلوبة 
واختبارات ما قبل  التركيبمثل ، النثرية/ العرضية الخدماتوالتأمين، وسواھا من 

ستخدمين النھائيين وعرض السلع وكيفية والتدريب لدى الم التشغيل/االستخدام
 العقد. وفقالمجّھز  واجباتمن  غيرھاواستخدامھا عليھم، /تشغيلھا

 

النھائي وفق  مستخدم، يعني المكان أو األمكنة العائدة للوفق الحالة(ل) "الموقع" 
 .التعاقدقائمة متطلبات 

 

ع والخدمات بموجب ھذا السلتقوم بتقديم (م) "المجھز" تعني الفرد أو الشركة التي 
 .للعقد الخاصة الشروطالعقد وفق ما ھو محدد في 

 

  :الفساد واألعمال غير المشروعة(ن) 
بحسب القوانين النافذة في العراق.  الفساد واألعمال غير المشروعةيحدد المشتري 

  التالي:المصطلحات بحسب سيسترشد المشتري أيضاً بتعريفات ، المادةألغراض ھذه 
أو استالم أو  تقديمتعني عرض أو ) corrupt practiceممارسة فاسدة" (") ١(

وذلك  ،استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
    ؛أي جھة أخرى أفعال على سليم غير بشكلبھدف التأثير 

ال (ومن غففعل أو إأي  تعني) fraudulent practice("ممارسة احتيالية" ) ٢(
يؤدي عن درايٍة أو بتھور،  الى خداع أو  )تمثيلالسوء يه أو ضمنھا التشو

خرى أ ةو منفعأ ةمادي ةسواء للحصول على منفعمحاولة خداع جھة ما، 
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  ؛لتملص من التزام ماأو ل
  
تعني أية خطة أو ترتيب بين ) collusive practice( ممارسة تواطؤية") ٣( 

التأثير بشكل غير سليم على وذلك لغايٍة غير سليمة، مثال طرفين أو أكثر، 
   . أخرىأفعال جھة 

إيذاء أو ضرر أو لحاق الإتعني  )coercive practice" ("ممارسات قھرية) ٤(
أي جھة يذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، اإلضرر أو لحاق الإالتھديد ب

 أفعال على سليم غير بشكل التأثير بھدف وذلك تلك الجھة، ممتلكاتأو 
   .جھة ما

   : ليوتعني ما ي )obstructive practice( " عاقةممارسة اإل") ٥(
 وأاألدلة و د أو التزوير أو التغيير في الوثائقتالف المتعمّ اإل )أ(أ

 ، وذلكدالء بشھادة زور إلى المحققينو اإلأ ھا عن التحقيقحجب
في للتحقيق  المشترييجريھا إجراءات بشكل واضح، أية إلعاقة 

وفق أو التواطؤ  أو القھر حتيالاد أو اإلممارسات الفسإدعاءات 
تھديد أو مضايقة أو ترھيب أي  أو/القوانين العراقية النافذة؛ و

تتعلق بالتحقيق أو كشف معرفتھا بأمور من جھة، وذلك لمنعھا 
  ق، أوجراءات التحقيأو مواصلة إمن متابعة ا منعھل
شكل بتھدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري  الممارسات التي ب) (ب

القوانين  بحسبالتدقيق في المعاينة و هممارسة حق في واضح
 .٥.٤ ةفقرالوبموجب العراقية النافذة 

للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط الشروط العامة الشروط واألحكام الواردة في  تعتمد
  بموجب أحكام أخرى من سائر أقسام العقد.

 تطبيقات .2

 أو السلع منه المنشأ" المكان حيث استخرجتألغراض ھذه المادة، يقصد "ب 3.1
 السلعيُقصد ب. أو الذي قُدِّمت فيه الخدماتأو المكان أو أنتجت فيه نمت 

يختلف أساسياً وتجارياً معترف به  اً مميّز اً منتجتصبح  السلع التي، ةصنعمال
عبر  ) عن مكوناته، وذلكأو االستخدام (في الخصائص األساسية أو الغرض

عمليات دمج  الجوھرية (أو المعالجة أو عمليات التجميع الوازنة أو أوالتصنيع 
 . )المكونات

 بلد المنشأ .3

  منشأ السلع والخدمات وبين جنسية المجّھز.  بلد جب التمييز بين توي 3.2

 حددةالم المقاييسبموجب ھذا العقد مع  تقديمھايجب أن تتطابق السلع التي تم  
أن يجب فمعتمدة للسلع،  قاييسفي حال عدم وجود مفي المواصفات الفنيّة، و

 )authoritative standards( سلطات المختصةال السلع المقدمة مقاييس طابقت
 المقاييسمن ھذه نسخة  أحدث بلد المنشأ. كما ويجب اعتماد  ة معاسبالمتن

 المؤسسة المعنيّة.  صادرة عن

 قاييسالم .4

المسبقة، الكشف عن والتحريرية ة المشتري دون موافق من ال يجوز للمجّھز، 5.1
 مخطط أو ةمواصفات فنية أو خط أية عن و عن أية أحكام مرتبطة به أوأالعقد 
بھا المشتري،  هوالتي سبق وزود ،مرتبطة بالعقد ةمعلومعينة أو ذج أو وأو نم
تنفيذ العقد. إن االفصاح لالمجّھز  لدى العاملين غيرشخص آخر /طرفألي وذلك 
خضع ألحكام السرية يجب أن ي المجھز، العاملين لدىمن معلومات ألي عن ال

 .العقد ألغراض تنفيذفقط  الضروري القدرأن يكون بونفسھا 

استعمال وثائق  .5
العقد ؛ ومعلومات 

 المعاينة والتدقيق

 ةللمشتري، استعمال أي تحريريةالوموافقة المسبقة الال يجوز للمجھز دون  5.2
من الشروط العامة للعقد إال ألغراض  ٥.١ فقرةفي ال مذكورة معلومةأو  وثيقة

 تنفيذ العقد.

 

(باستثناء العقد  من الشروط العامة للعقد ٥.١ ةفقرفي ال وثيقة محددةتبقى أية  5.3
نسخ أي  مع جميع ھذه الوثائق المجّھز ديعين ألمشتري ويجب ا يةلك، مُ نفسه)
 طلب المشتري.  وبناًء على العقد،  من تنفيذ ئهالى المشتري بعد انتھاعنھا 
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مراقبة ومعاينة مكاتبه عبر السلطات المختصة ب لمشتريالمجھز السماح ل على 5.4
لمقاولين الثانويين المرتبطين بتنفيذ العقد، ول وسجالته حساباته/أو وملفاته و

 ،للتدقيق من قبل مدققين مكلفينتقديم ھذه الحسابات والسجالت كما وعليه 
  وفق القوانين العراقية النافذة. ذلك و

من حدد والتي ت من الشروط العامة للعقد، ٢٣لفت انتباه المجّھز الى المادة يُ 
تھدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو  الممارسات التين أجملة أمور، 

بموجب التدقيق ممارسة حقھا في المعاينة و في بشكل واضحالجھات المختصة 
 أنھاءالممارسات المحظورة التي تعرض المجھز الى  ھذه المادة، تعتبر من

أُخرى أو إدراج إسمه على القائمة  مناقصاتتعليق مشاركته في العقد  وإلى 
 .وفق القوانين العراقية النافذة وذات الصلة السوداء

 

تسجيل السلع على المجھز جب توالقوانين النافذة، يوفق  مطلوباً ذلك إذا كان  6.1
العراق. وعلى المشتري أن يتعاون  وذلك إلستخدامھا في ،العقد بموجب قدمةالم

 في العراق. إلستخدامھامع المجّھز لتسھيل عملية تسجيل السلع 

شھادات السلع وفقاً  .6
 الجمھورية العراقية ألنظمة

نافذاً في يصبح العقد سوف ذلك،  خالفالشروط الخاصة للعقد  حددتإال إذا  6.2
الجھة من  تحريرياً العقد) الذي يتسلّم فيه المجّھز إشعاراً  نفاذالتاريخ (تاريخ 

في خدام أن السلع قد تم تسجيلھا لالستبفي العراق صاحبة الصالحية المختصة 
 العراق.

 

ية أيحميه من أن و مسؤوليةمن أية  المشتريعلى المجھز أن يخلي  يتوجب  7.1
قبل أي طرف ثالث  منأو نزاعات  مطالباتأو  شكاوى أية ناتجة عنضرار أ

أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجارية او حقوق مخالفة وذلك ل
 . التصميم الصناعي والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منھا في العراق

 الملكية حقوق .7
أو براءات  الصناعية
 Patent -  االختراع
Rights  

أن يقدم  الفائز (المجھز)على مقدم العطاء توجب ي، بعد االحالة وقبل توقيع العقد    .8
 تعفى% من قيمة العقد. ٥بقيمة تعادل  ،لحسن تنفيذ العقد اً لمشتري ضمانإلى ا

إذا  األداءضمان حسن والقطاع العام من موجب تقديم الشركات العامة للدولة 
 تمنح ھذهالنافذة وذات الصلة في جمھورية العراق  تعليماتوال حكامكانت األ

   .االستثناءات

 األداءضمان حسن  .8
 

الى المشتري كتعويض عن أية خسارة ناتجة عن  األداءضمان حسن  مبالغتدفع    8.2
  . التعاقديةجباته اإخفاق المجّھز في إكمال و

 

بالعملة أو العمالت المحددة في العقد أو بأية  األداءضمان حسن يجب أن يكون    8.3
ضمن قائمة العمالت من المشتري وتكون  مقبولةول وواسعة التداأخرى عملة 

. يجب أن أسعار صرفھا الى الدينار العراقي البنك المركزي العراقيالتي يُصدر 
يجب أن يكون ضمان حسن ؛ يكون الضمان غير مشروط ويدفع عند أول طلب 

   التالي:الشكل على  األداء

 

وفق تعليمات خطاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف معتمد في العراق  ) أ(
إذا  .الصيغة المقدمة في وثائق المناقصةوبحسب  البنك المركزي في العراق

يتم تصديق ضمان عن مصرف موجود خارج العراق، فيجب أن خطاب الصدر 
معتمدة في العراق لجعل و مرادفةمصرف مؤسسة مالية  ھذا الضمان من وتوقيع

 أو  )؛back-to-back counter guarantee( ھذا الضمان قابالً للتنفيذ
   نقض؛  أوغير قابل للإعتماد مستندي   ) ب(

 صادر عن جمھورية العراق.  قرض(ج) سند 

 

) ٣٠لمجّھز خالل مھلة ثالثين (إلى ا األداءضمان حسن بإعادة يقوم المشتري  8.4
التزامات مرتبطة  ة، بما فيھا أيالتعاقديةاكمال موجبات المجّھز بعد  يوماً 

من قبل  كمالاإلبعد صدور شھادة  األداء حسن ضمان عادةإ. يتم بضمان العيوب
دفعة إتمام ال، وبعد التعاقدية بنجاحجباته او المجّھز اتمّ المشتري تفيد بأن 

 .األخيرة
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 ھامطابقت من للتأكد، السلعاختبار  أو/و معاينة في الحقمثله ي من أو للمشتري 9.1
عقد والمواصفات الفنية نوع لل الخاصة شروطاليجب أن تحدد العقد،  واصفاتلم

ومكان إجرائھا. وعلى المشتري من المشتري المعاينات واالختبارات المطلوبة 
 . ، وذلك في وقت كافٍ لھذه الغايةنتدب إسم ممثله المباً، تحريريالمجّھز  إشعار

  ختباراتواإل المعاينة .9
 
 

  د.في الشروط الخاصة للعقوفق ما ھو محدد  مادةھذه الكون ت  9.2

ال تعفي المجھز بأي شكل كان من ) من الشروط العامة للعقد ٨إن أحكام المادة (  9.3
 المرتبطة بضمان العيوب أو أٍي من التزاماته التعاقدية األخرى.مسؤولياته 

 

ن عدم إتالفھا أو اضمل ينوكافي ينمناسبوتوضيبھا يجب أن يكون تغليف السلع  10.1
 ة،النھائي نقطة الوصول الىالنقل والشحن  إلحاق أي ضرر بھا طوال فترة

الخارجي)  التغليف( التوضيب مواد تكون. يجب أن العقد في محدد ھو ما بحسب
 أثناء قاسيةال المعاملة ،)حدود(وإلى أقصى ال لمقاومة كافية

 شديدةالتعرض لدرجات حرارة و العبور، خالل (النفاض)التفريغ/التحميل
خالل  التفريغ/التحميل أثناء الرطوبة/واألمطار حاألمالو اإلنخفاض،/اإلرتفاع
 يتمأن  يجبالى ذلك،  باإلضافة. المفتوحة األماكن فيالتخزين  أثناءالعبور و

نقطة كون تاالعتبار أن  ظربن األخذ مع الصناديق/الحاوياتتصميم حجم ووزن 
 كافة خالل التفريغ/التحميل أماكن كافة تفتقر وأن ةالنھائي للسلع نائي الوصول

 .وذلك وفق الحالة ،للمعدات الثقيلة للتعامل مع البضائع /النقلالعبور نقاط

 ة والتوضيب ئالتعب .10

والملصقات  /التأشيرف الخارجي) والعالماتيغلتالتوضيب (الإن مواد  10.2
بشكل صارم مع تتطابق والمستندات في داخل وخارج الغالفات، يجب أن 

ا صراحة في العقد، بما فيھا أية متطلبات المتطلبات الخاصة المنصوص عنھ
إضافية إذا وجدت، والمحددة في الشروط الخاصة للعقد أو في المواصفات 

 ن المشتري.ع صادرةالفنية أو في أية تعليمات الحقة 

 

. التعاقدقائمة متطلبات الشروط الواردة في  وفقالسلع  يملسيقوم المجھز بت 11.1
الشحن المرتبطة بمستندات ووثائق تفاصيل لا لعقدل شروط الخاصةتحدد ال

 من المستندات الواجب تقديمھا من المجّھز.غيرھا و

 والمستندات  م يسلالت .11

، EXW ،CIFيجري تفسير أي عبارة تجارية أو مصطلح ( ،ألغراض ھذا العقد 11.2
CIP ،DDPاستناداً الى  األطراف المعنية واجباتالمستخدمة لوصف ، الخ...) و
الذي نشرتھا غرفة  ®INCOTERMSإصدار من إصدارات اإلنكوترمز آخر 

 التجارة الدولية في باريس. 

 

  تّم تحديد المستندات المطلوب من المجّھز تقديمھا في الشروط الخاصة للعقد.  11.3

مقبولة وواسعة لسلع، وذلك بعملة لالكامل الغطاء التأميني  علىيتعين الحصول  12.1
أسعار  البنك المركزي العراقيقائمة العمالت التي يُصدر من ضمن التداول 

جميع السلع . يتوجب أن يشمل الغطاء التأميني، صرفھا الى الدينار العراقي
المتصلة  األضرار ويكون شامالً للخسائر أوبموجب العقد،  تقديمھاالمطلوب 

يحدد . عندما سليمالت/وصيلوالت التخزينالشحن و/والنقل شراءلتصنيع أو البا
على المجّھز أن فعندھا يتوجب  ،CIPأو  CIFالسلع على أساس يملسالمشتري ت

أو  CIFقيمة السلع (  منبالمئة  ١١٠%عادل يتأكد من تأمين السلع بمبلغ ي
CIP السلع من "المستودع الى المستودع" ) على أن يشمل الغطاء التأميني
 . باتواإلضرا"جميع المخاطر" بما فيھا مخاطر الحرب  يشملو

 التأمين .12

فعندھا يتوجب ، CIPأو  CIFالمشتري توصيل السلع على أساس يحددعندما  12.2
 cargoالحصول على تأمين البضائع أثناء الشحن (أن يتأكد من  على المجّھز

insuranceوأن يسمي المشتري كمستفيد، وفي ) وتسديد كلفة ھذا التأمين ،
، فعندھا تقع FCAأو  FOBأساس  الحاالت التي يكون فيھا التوصيل على

 على عاتق المشتري. الشحن مسؤولية تأمين

 

،  FOBتوصيل السلع على اساس  ،عندما يُطلب من المجّھز بموجب العقد 13.1  النقل .13
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حتى تحميلھا ووضعھا على ظھر ونقل السلع فعندھا تكون مسؤولية 
ز وعلى على عاتق المجھ، )ضمناً المغادرة (/السفينة في مرفأ الشحن/المركب

  نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد.

فعندھا ، FCAالسلع على اساس   وصيلتعندما يُطلب من المجّھز، بموجب العقد، 
المكان في  النقل شركةترتيب عملية نقل السلع وتوصيلھا الى تكون مسؤولية 

على عاتق المجھز وعلى ، متفق عليه مكان آخرفي أي الذي يحدده المشتري أو 
 وتكون مشمولةً في سعر العقد.نفقته 

أو  CIFعندما يُطلب من المجھز، بموجب العقد، توصيل السلع على أساس   13.2
CIP ،يفعندھا تكون مسؤولية نقل السلع الى مرفأ وجھة الوصول أو إلى أ 

على عاتق المجھز وعلى  أخرى في العراق كما يحدد في العقد،وجھة وصول 
 لةً في سعر العقد.نفقته وتكون مشمو

 

في العراق  وجھة محددةعندما يُطلب من المجھز، بموجب العقد، نقل السلع الى  13.3
فعندھا تكون مسؤولية نقل السلع الى ھذه النھائي،  نقطة الوصول اعلى أنھ

الوجھة مع ما يتضمنه ذلك من تأمين وتخزين كما يحدد في العقد، على عاتق 
 مشمولةً في سعر العقد.المجھز وعلى نفقته وتكون 

 

أو  CIFعندما يُطلب من المجھز، بموجب العقد، توصيل السلع على أساس  13.4
CIP شركة النقل.  هاختيار فيقيود على المجھز أية ، ال تفرض 

 

وفق ، )incidental services( النثرية/على المجّھز أن يقدم الخدمات العرضية 14.1
 .التعاقد متطلبات قائمة في محددةحال، كما ھي ال

الخدمات  .14
وعقد  النثرية/العرضية

 الصيانة السنوي
إنقضاء فترة ، بعد إن وجد، )AMC( عقد صيانة سنوييقدم على المجّھز أن  14.2

 .التعاقد متطلبات قائمة في المحددعدد السنوات ل ضمان العيوب، وذلك 
 

 العيوب ضمان.15 قد.لعل الخاصة روطالش في العيوب ضمانمتطلبات  تحدد  15.1

ھذا العقد، في الشروط  وفقللمجّھز ات المستحقة تحدد أحكام وشروط الدفع  16.1
  الدفعات .16 الخاصة للعقد.

على أن يكون اً، تحريريالدفع الى المشتري  (طلبات) يجب أن يقدم المجّھز طلب  16.2
ً بفاتورة كل طلب  ، ناسبمالسلع والخدمات المقدمة، كما ھو تصف مرفقا

) من الشروط العامة ١١المادة ( بموجبباالضافة الى المستندات المطلوبة 
 العقد. المحددة فيللعقد، وبعد اتمام كافة الموجبات 

 

في أقرب وقت ممكن وحسب سياقات العمل يجب أن يصرف المشتري الدفعات  16.3 
وط الشر دتحدِّ والمتبعة في وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة، 

 دفع عنتخلّف المشتري  حالالخاصة للعقد االجراءات الواجب اتباعھا في 
  المبالغ المستحقة.

يتوجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة، ضماناً غير مشروط ، يدفع، وفق الحالة
صادراً عن أحد المصارف المعتمدة في، على أن يكون بالدفع طلبعند أول 

إذا صدرو. البنك المركزي العراقي نشرة رسمية صادرة عنبموجب العراق 
ضمان عن مصرف موجود خارج العراق، فيجب أن يكون لھذا المصرفال

معتمدة في العراق لجعل ھذا الضمان قابالًو مرادفةمالية  /مصرفمؤسسة
  .للتنفيذ

نموذج ، فيجب أن يقدم الضمان وفق مصرفي ضمان خطابفي حال تقديم 
صيغة أخرى معادلة  وفق(مستندات العقد) أو   القسم الثامنضمان المرفق في ال

، وذلك بحسب القوانين جھة التعاقدمن قبل  ھا مسبقاً قبولبشكل جوھري ويتم 
 العراقية النافذة. 

 

قبل الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة في العطاء المقدم من  تمتسوف  16.4  
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  .المجّھز

 مثبتأو للتحويل وغير  قضللن قابل غير مستندي اعتمادتح فسيتم  16.5
)irrevocable, non-transferrable and unconfirmed ( المشتري،من قبل 

بشكل  ،حال طلب المجّھزوفي . وذات الصلة القوانين العراقية النافذةوذلك وفق 
 اإلضافية تكاليفال، فعندھا سيتحمل المجھز ثبتاً اإلعتماد م أن يكونخاص، 

حمل المجھز تكاليف تمديد نفاذ اإلعتماد أو تعديله في اإلعتماد. كما وسيت ثبيتتل
حال  غير أنه في حال لم يكن سبب ھذا التمديد أو التعديل عائداً الى المشتري.

كلفة تقع كان تعديل اإلعتماد ضرورياً لجعله مطابقاً لمتطلبات العقد، فعندھا 
  على عاتق المشتري.التعديل 

 

السلع في عطائه لقاء المجّھز  حددة من قبلالم ال يجوز تغيير األسعار 17.1
ال ثابتة  تبقى األسعاريجب أن وبالتالي  ؛ھذا العقد بموجبوالخدمات المقدمة 

 .العقد فترة تنفيذتتغير طوال 

 األسعار  .17

من (أ) إلىالمحددة أدناه أية تعديالت على العقد إال لألسباب  إدراجال يجوز  18.1
جب أن يقتصر التعديل على الحد األدنى الممكن، ويطبّق(ھـ). في ھذه الحاالت، ي

  لألسباب التالية:عندھا 

  ؛اً فنيو اً اقتصادي ار أساسية،(أ) في حال كان عدم تعديل العقد قد يؤدي إلى أضر

  ؛التنفيذكون السلع دون فائدة بعد اكمال ستتعديل العقد،  لم يتم(ب) في حال 

  قيمة العقد؛ في وفرٍ قيق تح(ج) في حال كان التعديل سيؤدي إلى 

ً المحدد س التعاقدتغييرات جذرية على نطاق الى التعديل  يؤد(د) في حال لم    ؛ابقا

أن ينتجي إلى اإلسراع في إكمال التنفيذ من دون دكان التعديل سيؤ(ھـ) في حال 
  ؛ التعاقدالمواصفات الفنية او نطاق في عنه تدنّي 

موّجه  تحريريية النافذة، ومن خالل أمر بحسب القوانين العراقوللمشتري  جوزي
من الشروط العامة للعقد، أن يدخل تعديالت على  ٣١المادة بموجب  الى المجّھز

 النطاق العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالية: 

 أوامر التعديل .18

العقد مصنّعة  فيعلى المواصفات الفنيّة، عندما تكون السلع المطلوب تقديمھا  ) أ(
  اً للمشتري؛ خصيص

  التوضيب؛ وأعلى طريقة الشحن  ) ب(

 أو/؛ والتوصيلعلى مكان  ) ج(

 (د) على الخدمات الواجب تقديمھا من المجّھز. 

 

الوقت الالزم في قيمة العقد أو في إذا أدى أي تعديل الى زيادة أو انقاص  18.2
ندھا يجب عف، التعاقديةأي من موجبات المجّھز على  إلى التأثير ، أوعقدال لتنفيذ
 ،أو على االثنين معاً جدول التنفيذ  وعلىأتسوية عادلة على قيمة العقد  إدراج

  على أن يتم تعديل العقد على ھذا األساس. 

خالل مما سبق،  تسوية/يتوجب على المجھز تأكيد أي اعتراض على أي تعديل
 ) يوماً من تاريخ استالم المجّھز ألمر التعديل. ١٥مھلة خمسة عشر (

 

أو تغيير أي من  تعديل) من الشروط العامة للعقد، ال يجوز ١٨فقاً للمادة (و 19.1
 .ينيوقعه الطرف تحريرياحكام العقد إال من خالل تعديل 

 العقد  لتعدي .19

اإللتزامات المالية للعقد أو جزء منه ألي طرف  عن أن يتنازل لمجھزيحق ل ال 20.1
المالية)  (المستحقاتفي العراق  للمصارف المعتمدةباستثناء رھن العقد  ،آخر

ما لم يحدد  ،الصادرة عن وزارة التخطيط  النافذة والضوابط ووفقاً للتعليمات
 . الشروط الخاصة للعقدخالف ذلك في 

 لالتناز .20

للتنفيذ الجدول الزمني وفق السلع وتنفيذ الخدمات  تقديمعلى المجّھزيتوجب  21.1 تأخير المجّھز في  .21
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 التنفيذ . التعاقدلبات الذي حدده المشتري في قائمة متط

 خالل تنفيذ العقد، إذا واجه المجّھز او أي من المتعاقدين الثانويينفي أي وقت  21.2
المطلوبة وفق الجدول تقديم السلع وتنفيذ الخدمات  (تعيق) تعرقل اً ظروف معه

ري المشتشعار ، إالظروفھذه وقوع على المجّھز وفور فيتعين الزمني، 
أسبابه. بعد استالم بسببه أو وتوقعة المفترة التأخير اً بواقع التأخير، وبتحريري

 تقييم إجراءوبالسرعة المعقولة، يتعين عليه المشتري إشعار المجّھز بالتأخير، 
مع أو  -مدة التنفيذأن يمدد  ،، ووفق تقديرهوبناًء عليه يجوز للمشتري وضع،لل

 دةن على تمديد ماعلى أن يوافق الطرف  -يةمن دون تطبيق الغرامات التأخير
  توقيعھما على تعديل للعقد بھذا الخصوص.ھذه ب تنفيذال

 

) من الشروط العامة للعقد، فإن تأخير ٢٤باستثناء ما تنص عليه المادة ( 21.3
 عليهغرامات تأخيرية  وجب فرضيالسلع، التزاماته في تقديم المجّھز في تنفيذ 

 دةتمديد متفاق على اإلتم  إذا إالمن الشروط العامة للعقد، ) ٢٢المادة ( بموجب
دون تطبيق أية من من الشروط العامة للعقد  ٢١.٢ ةفقرالتنفيذ عمالً بال
 .غرامات تأخيرية

 

) من الشروط العامة للعقد، إذا أخفق المجّھز بتقديم أي ٢٤ألغراض المادة ( 22.1
دد) المحددة في العقد لذلك، يحق من أو كل السلع أو الخدمات في المدة (الم

تعويضات أخرى تترتب له بموجب  أودون االجحاف بأية حقوق ومن  ،للمشتري
وذلك وفق تحصيلھا  أو/و من قيمة العقد التأخيرية الغرامات إستقطاع ،العقد

  المعادلة التالية: 

) باأليامالكلية( مدة العقد÷  قيمة العقد الكلية(الغرامة التأخيرية  لليوم الواحد=
×٢٥- %١٠ (% [ 

  - كما يمكن تخفيض الغرامة التاخيرية وفقا للمعادلة ادناه:

مدة ÷ (قيمةاألعمال المتأخرة الغرامة التأخيرية المخفضة لليوم الواحد=
 ] %) ٢٥- %١٠) ×(باأليامالعقد

، (أي مجموع أسعار المتأخرة األعمال قيمةيجري تطبيق المعادلة أعاله على 
لتأخير في تقديمھا او الخدمات الغير منفذة)، وذلك حتى التسليم السلع التي تم ا

الفعلي او تنفيذ الخدمات، ووصوالً إلى الحد األقصى المسموح به للغرامات، 
وعند الوصول الى الحد األقصى المسموح به للغرامات ، يحق للمشتري سحب 

 ) من الشروط العامة للعقد.٢٣العمل وفق المادة (

  التأخيريةالغرامات   .22
والمخفضة حسب نسب (

 اإلنجاز)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تعويضات أخرى تترتب له  أودون االجحاف بأية حقوق من  ،يستطيع المشتري 23.1
 خمسة) ١٥لمدة (تحريري  أنذارمن خالل  سحب العمل ،العقدب عند اإلخالل
النافذة  وفق القوانين العراقية، وذلك باإلخالل موجه إلى المجھزعشر يوماً 

 في الحاالت التالية:ووالتي تشمل تحميله فرق البدلين 

من قبل  سحب العمل  .23
 صاحب العمل 

في لذلك المحددة  المدةأو كامل السلع خالل أي من  بتقديمإذا فشل المجّھز  ) أ(
) من الشروط العامة للعقد؛٢١المادة ( وفق المدةأي تمديد لھذه العقد، أو 

  

 

وأخفق في أ في العقد حددةات الفنيّة المالسلع المواصف ستوفِ تإذا لم  ) ب(
 ؛  أستبدالھا خالل ثالثين يوماً من تسلمه أشعارأ تحريرياً من المشتري 

 

لسلع بتقديم أي تسجيل أو أي شھادة أخرى تتعلق با (ج)  إذا أخفق المجّھز
 ؛ في الشروط الخاصة للعقدلذلك المحددة  دةالم فيالمطلوبة 
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 قد تورطأن المجّھز بالقوانين العراقية النافذة،  بحسبلمشتري تبيّن ل(د) إذا 
 وفقعاقة اإل أو القھر وأالتواطؤ  وأاألداري الفساد  وأاالحتيال  اتبممارس

في تنافسه على العقد أو في من الشروط العامة للعقد، وذلك  ١.١ مادةال
سحب المجّھز  أنذار)  يوماً من ١٥(بعد عندھا يجوز للمشتري وو ؛ تنفيذه
) كما ٢٣وتطبّق عندھا أحكام المادة ( ؛على ھذا األساسالمجھز  من العمل

 ). ٢٣.١( ةفقرقد تّم بموجب ال سحب العمللو كان 

 

أثناء تقديم  المجّھزلدى  العاملينمن (ھـ) في حال تم التثبت من اشتراك أي 
 وفقعاقة اإل وأ القھر وأالتواطؤ  وأالفساد  وأبممارسة االحتيال  السلع،

ھذا  طرد/فصلجب توعندھا يف) من الشروط العامة للعقد، ١.١( مادةلا
 ؛ أولمعاال

 

  . التعاقدية األخرىجباته اوأي من (و) إذا أخفق المجّھز بتأدية 

الى مجھز آخر أو  تعاقد من الباطن مع أذا تنازل المجھز كال أو جزءاً  ) و(
  مجھز آخر . 

 

ھز آخر دون موافقة المشتري أذا أحال أجزاء من المواد المجھزة الى مج ) ن(
  المسبقة ،

 

) من الشروط العامة ٢٣.١( مادةال وفق بسحب العملعندما يقوم المشتري  23.2
سلع وخدمات مشابھة لتلك التي  تجھيزالتعاقد على يجوز للمشتري فللعقد، 

التي يراھا  الوسائلتقديمھا، وذلك وفقاً لألحكام و أخفق المجّھز في
 بأية تكاليفأمام المشتري لتزماً يكون المجّھز معلى أن و ،المشتري مناسبة

 ھذه السلع والخدمات.  شراءإضافية التي قد تنتج عن 

 

) ١٥(الى المجھز. لمدة تحريري وفي أي وقت وبعد توجيه أنذار  يستطيع المشتري
  في الحاالت التالية : عشر يوماً أن يسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة خمسة 

أو تقدم بطلب  و تعرض لتصفية موجوداتهأمفلساً او معسراً  جھزالمأصبح  أذا -أ
  ألشھار أفالسه أو أعساره . 

  أذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجھز في يد أمين التفليسة. - ب

  أذا عقد المجھز صلحاً يقيه األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنه .  -ج

على تنفيذ التزامه التعاقدي تحت أشراف ھيئة مراقبة مؤلفة من أذا وافق المجھز  - د
  دائنيه . 

أذا وقع الحجز على أموال المجھز من محكمة ذات أختصاص وكان من شأن ھذا  - ھـ 
  الحجز أن يؤدي الى عجز المجھز عن األيفاء بالتزاماته التعاقدية . 

دون ّھز، ومن وفي ھذه الحالة، يتّم سحب العمل من دون أي تعويض للمج 
أو  بموجب العقدلمشتري تعويضات تترتب ل أواالجحاف بأية حقوق 

 ستترتب له الحقاً.

سحب العمل بسبب . 24  
 اإلفالس

إن ف) من الشروط العامة للعقد، ٢٣( ) و٢٢( ) و١٢حكام المواد (مع التقيّد بأ 25.1
جب العقد أي من التزاماته بمو فشله في تنفيذ أو تنفيذفي الالمجھز تأخير 
 ةأي فيسبباً  يكونأو  يؤّدي ن، لالقاھرةظروف الحدوث ظرف من  نتيجة
 أنھاء أو فياألداء أو في مصادرة ضمان حسن  تأخيرية غراماتب مطالبة
 الظرف. ااألداء بھذ ھذا يتأثرالذي  بالقدر وذلكالعقد، 

 القاھرة  ظروفال .25

خارج عن  حدثي أقاھرة" يعني مصطلح "الظروف الألغراض ھذه المادة،  25.2  
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 ؛نجم عن خطأ أو إھمال المجھزي ال ذيوال، وغير متوقع لمجھزا سيطرة
قرارات /: أعمالتشمل الظروف القاھرة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 الحروب أو الثورات أو) أو sovereign capacityالمشتري بسلطته السيادية (
أو الحجر الصحي او الحظر على ئة األوب نتشارا الفيضانات أو الحرائق أو

 الشحن.

في أقرب وقت ن يرسل أ ى المجھزعلقاھر، فإنه يتعين  ظرف عند حصول 25.3
ما لم يوجه وأسبابه. وذا الظرف ھب فيهيعلمه المشتري الى  تحريرياً  اشعاراً 

في على المجّھز ان يستمر فيتوجب تخالف ذلك،  تعليمات تحريرياً  المشتري
العملية الممكنة، على أن و المعقولةالحدود في  التعاقدية، وذلكه جباتاوتنفيذ 

القاھر من  ظرفمنعه الي حيث ال تنفيذللبديلة معقولة يسعى اليجاد وسائل 
 ذلك. 

 

  ،وفي الحاالت التالية ي وقت أفي و كلياً او جزئياً،العقد  أنھاء لمشترييحق ل 26.1

  تحقيقاً للمصلحة العامة .  -أ

ة أستحالة تنفيذ العقد ألي سبب أو أسباب يتفق عليھا على أنھا خارجة في حال - ب
  . لتجھيزعن أرادة الطرفين وأدت الى أستحالة ا

                      جھزبذلك الى المتحريرياً  اشعاراً  راصدوعبر إ وذلك بحسب المالئمة،
إنھاء تنفيذ ) ونطاق convenienceتم لعدم المالءمة ( األنھاءأن ، يحدد فيه ب

   .األنھاء تاريخ نفاذو المجھز بموجب العقد،

العقد من قبل  أنھاء  .26
 for(صاحب العمل 
convenience( 

 

  :  يجوز للمشتري أن يختارففي ما يتعلّق بالسلع المتبقية،     26.2

العقد؛ أسعار وفق شروط و تسليممع ال منجزاً أي جزء من السلع  شراء(أ)  
  و/أو 

التي السلع فق عليه لقاء تّ اً يُ (ب) إلغاء ما تبقى من السلع والدفع للمجّھز مبلغ
المجّھز اشتراھا واألجزاء التي سبق وجزئياً ولقاء المواد تم تجھيزھا 
  .ألغراض العقد

 

، بما ينالتزامات الطرف، فإن حقوق وواجبات ووفق ما سبقالعقد  أنھاءإذا تم    26.3
في المادة  حددةلمجّھز، تخضع جميعھا لإلجراءات الملالمستحقة المبالغ فيھا 

)٢٧.(  
 

 

إذا حصل نزاع أو خالف من أي نوع كان بين المشتري والمجھز يرتبط أو  27.1
النزاع ھذا  لحلبذل أقصى الجھود إلى سيسعى الطرفان  ،ينتج عن ھذا العقد

  .عبر التشاور فيما بينھماذلك ودياً وخالف ال أو

 النزاعات  تسوية .27

يوماً،  ٣٠بالتشاور خالل  النزاعإذا فشل الطرفان في حل ھذا الخالف أو  27.2
رغبته بشعاراً الى الطرف األخر يعلمه فيه إيرسل فيمكن ألٍي من الطرفين أن 

ال و ،كيموفق ھذا العقد، ويحّدد فيه الخالف موضوع التح اللجوء الى التحكيم
ما لم يتم توجيه اإلشعار وفق ما  في ھذا الشأن يمكن اللجوء الى التحكيم

 نصت عليه ھذه المادة. 

 

 أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنية للجوء إلى التحكيم وفقأي خالف إن  27.2.1
. ، سوف يتم تسويته عبر التحكيمالتحكيم المنّوه عنھا في ھذه المادة إجراءات

وإذا لم يتم . ء الى التحكيم قبل أو بعد تقديم السلع موضوع العقديمكن اللجو
  اإلتفاق على التحكيم يتم تطبيق القانون العراقي لفض النزاعات.

في الشروط الخاصة للعقد في إجراءات حددةاإلجراءات الم أحكامتُعتمد  27.2.2
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  .التحكيم

  :مادةھذه ال فيالمنصوص عنھا التحكيم  إجراءاتبصرف النظر عن  27.3
. يستمر الطرفان في تنفيذ التزاماتھم بموجب العقد اال اذا اتفقا على أ         

  وأ غير ذلك
  .مستحقات مالية لهية أ دفع للمجھزي ان المشتريب. على    
  

 

أو سوء السلوك )criminal negligence( الجرمي اإلھمالباستثناء حاالت  28.1
   ،)٧المادة ( بموجبي خرق المتعّمد، أو في حال وجود أ

المشتري، سواء بموجب العقد أو حسب تجاه لتزمأم(أ) ال يعتبر المجّھز 
أو ناتجةمباشرة أو  غيرأضرار  أو خسارة ةأي عنالقانون أو خالفه، 

فيأو  األرباح في خسارة أوفي اإلستخدام أو خسارة في اإلنتاج  خسارة
المجھز تسديد الغرامات واجباتباء ھذا االستثنال عالقة ل تكاليف؛الفوائد 

  و التأخيرية الى المشتري وفق العقد؛

 أو العقد بموجب( المجھز التزامأو سقف  إجماليتخطى ي(ب) ال يجوز ان 
على كاملة، قيمة العقد  ) تجاه المشتريذلك بخالف أو القانون بموجب

استبدال المعدات او العيوب تصليح أن ال يشمل ھذا السقف كلفة 
  . ةعيوبمال

 -الحد من المسؤولية  .28
  Limitation of 

Liability 

المرتبطة بالعقد تصاالت وجميع المراسالت واإلكافة وثائق العقد يجب أن تكتب  29.1
ھذا ويجري تفسير العقد استناداً الى ھذه العقد.  بلغةاألطراف المتبادلة بين و

 اللغة. 

 لغة العقد  .29

 واليةوتحت  الصلة وذات النافذةالعراقية  وانينقالويفسر وفق العقد  ھذايحتكم  30.1
 النظام القضائي العراقي.

 القانون الحاكم .30

 ،العقدھذا  شأنه من أحد األطراف إلى اآلخر في موجّ  )تبليغإشعار ( أين إ 31.1
 المراسالت عبر تشمل الكابل"عبر ("أو عبر الكابل يجب أن يكون تحريرياً 

ومرسالً ) على أن تتبع بتأكيد تحريري ،تروني، التلكس، أو الفاكسالبريد االلك
 . إلى عنوان الطرف اآلخر المحدد في شروط العقد الخاصة

اإلشعارات (مذكرات  .31
 التبليغ)

يُعتبر اإلشعار أو مذكرة التبليغ نافذة من تاريخ تسليمھا أو بدءاً من أي تاريخ  31.2
  الحق تحدده ھذه المذكرة.

 

كامل عندھا يتحمل فسسلع من الخارج،  بتقديمعندما يقوم المجّھز  32.1
وغيرھا من  التراخيص، رسومجميع الضرائب والرسوم وعن المسؤولية 

وحسب التشريعات  تسديدھا خارج العراقالمطلوب  الرسوم والجبايات
 . النافذة 

 الضرائب والرسوم .32

كامل عندھا يتحمل فس ،العراق سلع من داخل بتقديمعندما يقوم المجّھز  32.2
وغيرھا من  التراخيص، رسومجميع الضرائب والرسوم وعن المسؤولية 

 الى الخدمات أو السلع تسليم حتىتسديدھا المطلوب  الرسوم والجبايات
 . المشتري

 

جمھورية العراق الى المجّھز لتسديد مبالغ  من مطالبات أو مطالبةعندما يتم تقديم 
ٌ اإلحتفاظ بأي مبلغ  ، يجوز للمشتريالعقدأو بموجب ناتجة عن مالية  اقتطاع وأيضا

من خطاب الضمان (اذا كان موجوداً) الذي أودعه أو مبالغ ،بشكل كامل أو جزئي، 
النقدي  حتجاز المبلغإمتياز إبويحتفظ بحقه  كماالمجّھز لألغراض المذكورة سابقا، 

   الضمان، لحين تسوية ھذه المطالبة.وأ
، أو بھا لتغطية المبلغ او المبالغ المطالب ل كان الضمان المصرفي غير كافٍ في حاأما 

إقتطاع يجوز للمشتري فعندھا ضمان مقدم من المجّھز،  خطابفي حال عدم وجود 

 اتقتطاعساال33
 ةالمرتبط اتواالمتياز

  بھا بالمبالغ الُمطالب
   

 Withholding   and 
lien in respect of 
sums claimed 
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، وبقدر (كما يتمتع باالمتياز الحتجاز المبلغ او المبالغ  المذكورة اعاله) واإلحتفاظ
في أي  للمجّھزستحق تأو س ةمستحقأو مبالغ بلغ ي مأقيمة ھذه المبالغ المطالب بھا، 

( إن وجد، وفي حال  عدم وجوده أي عقد آخر وفقالعقد أو  ھذا  الحق بموجب وقت
ز فيما بين المجھّ المشتري أو فيما بين المجھز و اتخاذ اإلجراءات القانونية بصدده)

للمجھز ومن دون أي حق تسوية ھكذا مطالبة وذلك الى حين جمھورية العراق، و
على ھذا عما سبق ومھما كانت طبيعتھا وضرار ناتجة أ وأفوائد أية بالمطالبة ب

أساس آخر متعلق بأي مجموع مبلغ مستقطع أو محتجز بموجب ھذه  األساس أو أي
  . ذلك بالشكل المناسبالمجّھز ب إشعاريتم ، على أن المادة

 

 



   
 ٧١     العقد مستندات. القسم الثامن

 . الشروط الخاصة للعقدالقسم السابع
 

 الشروط الخاصة للعقد
 

ان الشروط الخاصة للعقد التالية تكمل او تعدل الشروط العامة للعقد.في حال كان ھناك تضارب بين االثنين تسود 
د مواد الشروط الخاصة نفس ارقام مواد الشروط العامة لضمان االحكام الواردة بالشروط الخاصة.تعتم

  الوضوح وتضھر بين قوسين.

إسم المشتري: وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية 
 (كيماديا)

 (ح) ١.١ش.ع.ع. 

 (م) ١.١ش.ع.ع.  ].   ادخل اسم المجھز  [ إسم المجّھز:

  ما ورد في التعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة ما يلي :اضافة الى  ٥.٣  
تزويد المشتري بالكتب الرسمية التي لھا عالقة بتنفيذ العقد دون ان يكون    -

  المجھز مسؤول عن نتيجة تلك المخاطبات.
يتم اعتماد النسخة االصلية  للعقد والموقعة من الطرفين والمحفوظة لدى    -

  نسخة المعمول بھا في حال االختالف.المشتري  كونھا ال

  ٥ش.ع.ع 

 ٦.٢ش.ع.ع.  )العقد توقيع تاريخ يبدأ من(العقد: نفاذتاريخ 

  ٧ش.ع.ع.   النص على عائدية ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات
  كفالة حسن االداء:

ة طيلة نافذيبقى و  بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقيع العقد الضمان المصرفي قدم ي  -أ
اال باشعار من قبل كيماديا ويتم تقديم تعھد مع العرض بھذا  ضمانلغى اليمدة العقد، وال
  الخصوص. 

من قبل مصرف عراقي حكومي   المصرفيلضمان صدرايحسن االداء يجب ان  ضمان -ب
او مصرف عراقي اھلي ، وال يجوز لتلك المصارف الحكوميه والمعتمدة  اصدار كفالة 

 Back toاجنبية االبعد تقديم كفالة مقابلة صادرة من مصرف اجنبي(مصرفية لشركة 
Back) ذي تصنيف صادر من احدى مؤسسات التصنيف الدولية ((Moody's 

standard and poor ضمانوغيرھا او لقاء تأمينات نقدية بما اليقل عن مبلغ  ال 
ربية واالنكليزية باللغتين الع ضمانكون اليودون توسط المصرف العراقي للتجارة وان 

  وتكون اللغة العربية ھي المعول عليھا.
صدر بامر الشركة المتعاقد معھا او من تخوله اصوليا الصدار يحسن االداء  ضمان -ج

 ضمانومصدق يقدم الى المصرف ويدرج على متن ال-وبموجب تخويل رسمي  ضمانال
  او كتاب مرفق يصدر من المصرف المصدر لھا.

بكتاب صحة صدور (سري وشخصي) يرسل الى كيماديا من قبل  ضمانليقترن تقديم ا  -د
ولصالح كيماديا ولكيماديا   غير مشروط ضمانكون اليو ضمانالمصرف المصدر لل

حال مطالبتھا بذلك دون اعتراض المراسلين او المجھزين   او مصادرته  حق تمديده
  ومع اول مطالبه خطيه لھا.

  حسن االداء: ضمانية مراعاة التالي عند اصدار لى الشركات والمكاتب العلمع -ـھ
  تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد حصرا. -١
 التأكد من وجود رقم العقد في سند خطاب الضمان. -٢
ضرورة  ذكر الفقرة التالية في سند خطاب الضمان (تخضع وتفسر ھذه الكفالة في  -٣

  كافة االمور وفقا لقوانين جمھورية العراق).

  ٨ش.ع.ع. 
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  يكون خطاب الضمان مغطى ماليا من قبل المصرف. ان -٤
ال يتم استالم اي خطاب ضمان مالم يكن مصحوبا بكتاب رسمي صادر من  -٥

  وبتوقيع المدير المفوض للمصرف اومن ينوب عنه. لضمانالمصرف المصدر ل
يكون باللغة العربية فقط او بالللغتين العربية واالنكليزية على ان تكون اللغة العربية  -٦

  المعول عليھا في نشوء اي نزاع. ھي
  ان يكون نافذ لمدة سنة من تاريخ االصدار. -٧
  ان اليكون مشروطا اومباشرا. -٨
(في حالة عدم موافقة المجھز على اجراء التعديالت او التمديدات على خطابات -٩

  وأيداعه في حساب شركتنا) لضمانالضمان او نكول المجھز يتم مصادرة مبلغ ا
المعتمدة بموجب نشرة تصدر من البنك خطابات الضمان الصادرة من المصارف يتم استالم   -١٠

  .المركزي العراقي
  يجب ان يكون خطاب الضمان بعملة العقد -١١

من الشروط العامة للعقد (أ) يتم اعتماد صيغة خطاب الضمان الوارد في الفقرة  -
  .)٨.٣( الفقرة

  ٨.٣ش.ع.ع. 

ر استالم الم  - ول ال يعتب ة ويع ا للمواصفات والشروط الفني راراً بمطابقتھ واد اق

ن  ادرة م ة الص ائج الفحوصات المختبري ى نت راتالعل رة  مختب ي دائ ة ف التعليمي

ل مدينة الطب او اي جھة تقييمية اخرى  وبعد صدور قرار الفحص والقبول من قب

  المختبر.اللجنة المركزية المشكلة لذلك وليس فقط نتيجة تحليل 

ة الطب ال نماذج الى المارس - رة مدين يم والفحص  ختبرات التعليمية في دائ للتقي

  ويعول على نتائج المختبر

 ٩.١ش.ع.ع. 

"٩.٢.١ :  
المشتري. في حال كان  او لصالح لحسابالمحددة ھي  ختبارات(أ) إن المعاينة واال

ً قبل ارسالھا، فال يجوز شحن السلع إال إ ذا جرت اختبار السلع ومعاينتھا مطلوبا
 الجودة المتعلق بھذه السلع.  مراقبةمعاينتھا بشكل مقبول وتم إصدار تقرير 

  ٩.٢ش.ع.ع. 

 

(ب) يجوز للمجّھز أن يقوم باختبار جودة مستقل على مجموعة معيّنة من السلع 
 جاھزة للشحن، على أن يتحمل المجھز تكاليف ھذه االختبارات.  

 

النھائي، على ممثل المشتري أن يقوم  (ج) عند وصول السلع إلى نقطة الوصول
بمعاينة السلع أو قسم منھا للتأكد من مطابقتھا لشروط العقد، وإلعالم المشتري بأن 
السلع قد وصلت بحالة تبدو جيدة. سوف يصدر المشتري إلى المجّھز شھادة قبول 

 سةخم[(استالم) متعلقة بالسلع (أو بقسم منھا). يجب إصدار شھادة االستالم خالل 
من تاريخ تسليم السلع أو أي قسم منھا الى نقطة الوصول النھائي. ]"يوماً  ١٥( عشر

 

إذا إعترض المجھز على صالحية قرار المشتري بفشل أي اختبار (كما ھو  ٩.٢.٢
أعاله) تّم قبل شحن السلع أو في نقطة الوصول النھائي،  ٩.١مطلوب وفق المادة 

اته أو مواد التوضيب (التغليف الخارجي)، فعندھا سواء كان االختبار يطال المنتج ذ
سوف يتم أخذ عيّنة بالتوافق بين المجّھز والمشتري أو من يمثلھما، وتصدق العيّنة 

خالل مھلة أربعة أسابيع  )umpire analysis( التحكيمي للتحليلمن الطرفين، وترسل 
لة يتوافق عليھا طرفا من تاريخ اعتراض المجّھز على نتيجة االختبار إلى وكالة مستق

فوراً وتكون ھذه النتيجة نھائية وملزمة  ھذا التحليل بنتائجالعقد. سوف يتم األخذ 
 }للطرفين. أما كلفة التحليل فسوف يتحملھا الطرف الخاسر."
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فقط،  الطبية /األجھزةبالمعداتالمتصلة  ٩.٢.٣و ٩.٢.٢و  ٩.٢.١التالية  موادال أدخل{
   :وإال يجب إلغاؤھا

 ألحدأو  للمجھّز التابعة واقعالمفي  اتواالختبار المعاينة تتميجوز أن  ٢.١٩."
 إذاالنھائي للسلع.  وصولال نقطة أو عند/معه، عند نقطة التوصيل و الثانويين المتعاقدين

عندھا تقديم  جبتويف ،معه الثانويين المتعاقدين حدألالتابع للمجھّز أو  وقعالم يف ذلك تمّ 
 تمخططاال الى الولوج فيھا بماوالمساعدة المطلوبة الى المفتشين  التسھيالت كافة

  .المشتريعلى  إضافية كلفة ةأي دونوذلك من  ،نتاجوبيانات اإل

 

في حال تبيّن أن أياً من السلع  غير مطابقة للمواصفات بنتيجة المعاينة أو  ٩.٢.٢
لمجّھز إما استبدال االختبار، فعندھا يجوز للمشتري رفض ھذه السلع؛ ويتوجب على ا

السلع المرفوضة، أو إجراء التعديالت الالزمة  لتتطابق ھذه السلع مع المواصفات 
 المطلوبة، وذلك من دون أية كلفة إضافية على المشتري.

 

إن معاينة أو إختبار السلع بنجاح وقبولھا من قبل المشتري أو من يمثله قبل  ٩.٢.٣
حق المشتري بمعاينة وإختبار  - ال يعتبر تنازالً عن و - الشحن، ال يحد بأي شكل كان من 

 }ورفض (إذا كان ضرورياً) السلع بعد وصولھا الى موقع المشروع"

 

  إن المتطلبات اإلضافية محددة في المواصفات الفنيّة

  اضافة الى ما ورد في الشروط  العامة يتم اضافة : 
النايلون وموضوعة على المواد الطبية يجب ان تشحن في شكل ربطات مغطاة ب  -

  قواعد خشبية.
يطبع على العبوة الخارجية (الباليت او الكارتون الكبير) الرمز الوطني ورقم الطلب  - 

ويطبع على العبوة الداخلية واصغر شكل صيدالني (امبول او قنينة او  ,والكمية
،اسم )MOH-Iraqشريط) وبصورة جيدة عالمة تبين وزارة الصحة/ العراق (

) .Batch Noفيد، وعمر المادة (تاريخ الصنع والنفاذ) ويطبع رقم الوجبة (المست
  على كافة العبوات الخارجية والداخلية واصغر شكل صيدالني.

  من اجل تسھيل نفاض وخزن الشحنات يجب ان تكون الربطات باالبعاد التالية:    -
  ملم١٢٠٠الطول  -
  ملم ١٠٠٠العرض     -
  منه ارتفاع قاعدة الربطة ملم وبض ١٠٠٠االرتفاع    -
  كيلو غرام  ٨٠٠الوزن لكل باليت يجب ان اليزيد عن    -
شحن البضاعة بواسطة وسائل مبردة ولكافة وسائط النقل ومراحله ويشمل شحن    -

البضاعة من بلد المنشأ ولحين وصولھا الى مخازن المشتري وسوف يكون البائع 
يل بسبب كون درجة الحرارة غير مسؤوال عن تعويض أي مادة تفشل في التحل

    مالئمة.

 ١٠.٢ش.ع.ع. 

  ): CIF/CIP/DDPبنود نموذجية تنطبق على (أحكام {
  للسلع المقدمة من خارج العراق: -  

)والمشتري DDPماعدا ( الشحن تأمين شركة إشعار الى المجھز يبادرعند الشحن، 
ً بكافة تفاصيل عملية الشحن بما فيھا رقم العقد  وتفاصيل السلع والكمّية تحريريا

وتاريخ ومكان الشحن ووسيلة النقل والوقت المتوقع لوصول الشحنة الى نقطة 
الوصول النھائي. في الحاالت التي ترسل فيھا السلع عبر الشحن الجوي، على 

من موعد ارسال  ) ساعة٤٨قبل ثماِن وأربعون (المجّھز ان يعلم المشتري اقله 
اسم شركة النقل ورقم الرحلة والوقت المتوقع للوصول  السلع، وذلك باالضافة الى

  ١١.١.ع. ش.ع

  ١١.٣و 
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 waybillورقم أو بيان الشحنة ( number .(. إرسال إلى كما وسيبادر المجھز
ويرسل ، البريد السريعالفاكس ومن ثّم ب المستندات التالية الى المشتري بواسطة

   :  )DDPماعدا ( نسخة عن ھذه المستندات الى شركة تأمين الشحن
يبيّن فيھا الفواتير التي  من) ٢) نسخ أصلية مع نسختين إضافيتين (٣(ثالث  )١(

وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية  إسم المشتري
والمستلزمات الطبية /قسم االخراج الكمركي ورقم العقد ووصف السلع 

أو والكميّة وأسعار الوحدات والقيمة اإلجمالية. يجب أن يتم توقيع الفواتير 
  طلبات الدفع األصلية وتختم بختم/طابع الشركة؛ 

والمنقح  تفاوضلل القابل الشحن) نسخ عن مستند ٢أصل واحد واثنان ( )٢(
)negotiable, clean, on-board through bill of lading(،  مؤّشر عليه

المشتري وزارة "تكاليف الشحن مدفوعة سلفاً"، ويبيّن إسم 
لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية /قسم الصحة/البيئة/الشركة العامة 

االخراج الكمركي ، واسم جھة التبليغ وفق العقد، وأن الشحن سيتّم وصوالً 
) عن ٢حتى نقطة الوصول النھائي بحسب قائمة المتطلبات مع نسختين (

عبر  الشحن سجل) نسخ عن ٣، أو ثالث (لتفاوضل قابل غيرمستند الشحن 
 عبر الشحن سجل أو ،)railway consignment note( الحديدية السكك

النقل  شاحنات عبرشحن  سجل أو ،)road consignment note( الطرقات
 بوسائط الشحن مستند أو ،)air waybillأو بوليصة الشحن الجوي ( ،البري
"تكاليف الشحن مدفوعة مؤشر عليھا )، multimodal transport( متعددة نقل

والً حتى نقطة الوصول النھائي بحسب قائمة وأن الشحن سيتّم وصسلفاً" 
  المتطلبات؛

التي تحدد محتويات  )packing list) نسخ عن مستند قائمة التوضيب (٤أربع ( )٣(
 ؛رزمةكل 

عن شھادة أو بوليصة التأمين تبين أن المشتري ھو المستفيد في واحدة نسخة   )٤(
 ؛CIP ,CIFحالة 

مع قائمة  لكافة البنود المنشأ اداتشھ) ثالثة نسخ من المجھز ل٣أصل واحد و(  )٥(
المصدقة من قبل البعثات الدبلوماسية العراقية و التداول التجاري ذات الصلة،

ً  بلداً  المنشأ بلد كان إذاإال  المنشأ، بلد في والموجودةالمختصة  عضواً  عربيا
شھادة المنشأ فقط من قبل  َصدَّقفعندھا تُ  ،في السوق العربية المشتركة

  ؛ المنشأ بلد فيالمختصة  ميةالرس السلطات

) نسخ عن شھادة الفحص المتخبري والمعاينة المقدمة ٦أصل واحد وستة ( )٦(
للمجھّز من وكالة المعاينة المكلّفة بذلك (في الحاالت التي تكون فيھا المعاينة 

 مطلوبة)؛

 عقديجب تثبيت رقم الطلب واالعتماد على كافة المستندات والقوائم والمراسالت الخاصة بال )٧(

 تحليل اصلية ومصدقة لكل وجبة عند الحاجة.شھادة  )٨(

/للشحن الجوي  CMRسيت كامل من اشعار ارسالية الشاحنة/ ثالثة نسخ اصلية من وصل تأييد المادة )٩(

AWB 
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ة المنشأ على المجھز تقديم وثائق الشحن االصلية والمتكاملة ومن ضمنھا شھاد)١٠(
شحنة قبل وصول البضاعة وبعكسه ال يتم  مع كل  يوما ١٥االصلية والمصدقة خالل 

  استالم  ونفاض البضاعة في مخازن كيماديا .
المجھز ملزم بشروط العقد وتقديم مستندات الشحن قبل وصول االرسالية بمدة ال ) ١١(

) يوم ويتحملون مسؤولية اي نقص يظھر في الشحنة او اي تاخير ينتج بسبب ١٥تقل عن (
  عدم توفر مستندات الشحن

لمستلزمات التي تحتاج الى شحنھا بشكل سيت  يجب على المجھز شحن مواد السيتات ا
وان تكون بعده كاملة التغليف للسيت الواحد لمجمل  عدة السيت الواحد  متكاملة على كامل
  الشحنة والواصلة

مالحظة يجب تثبيت رقم الطلب والرمز الوطني للمادة على كافة المستندات والقوائم 
 ت الخاصة بالعقد.والمراسال

 الشھادات التالية في حال توفرھا للمواد المحالة -
FDA, EMA,JAP.-MHLW , Canadian ,AUS – TAG , UK.MHRA , SWISS 

–MEDIC)                             U.S.( 
 

  للسلع المقدمة من داخل العراق:
ً بذلك وتقديم عند توصيل السلع أو قبله، يتعين على المجّھز إشعار المشتري تحري ريا

  المستندات التالية له:
يبيّن فيھا إسم الفواتير التي  من) أصليتان مع نسختين إضافيتين ٢نسختان ( )١(

ورقم العقد ووصف السلع والكميّة وأسعار الوحدات والقيمة اإلجمالية.  المشتري
 يجب أن يتم توقيع الفواتير أو طلبات الدفع األصلية وتختم بختم/طابع الشركة؛ 

أو سجل الشحن عبر ، )Delivery note( لتسليممذكرة ا عن تان) أصلي٢( نسختان )٢(
، أو سجل الشحن عبر الطرقات )railway consignment noteالسكك الحديدية (

)road consignment note( أو سجل شحن عبر شاحنات النقل البري، أو ،
نقل متعددة  ، أو مستند الشحن بوسائط)air waybillبوليصة الشحن الجوي (

)multimodal transport ،( المشتري وزارة الصحة/البيئة/الشركة وتبيّن إسم
العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية ، ومؤشر عليھا أن الشحن سيتّم 

  وصوالً حتى نقطة الوصول النھائي بحسب ما ورد في العقد؛

 ي ھو المستفيد؛عن شھادة أو بوليصة التأمين تبين أن المشترواحدة نسخة  )٣(

التي تحدد محتويات كل  )packing list) نسخ عن مستند قائمة التوضيب (٤أربع ( )٤(
   رزمة؛

مع قائمة التداول التجاري  لكافة البنود المنشأ اداتشھأصل واحد من المجھز عن  )٥(
 والموجودةالمصدقة من قبل البعثات الدبلوماسية العراقية المختصة و ذات الصلة،

ً  بلداً  المنشأ بلد كان إذاإال  المنشأ، بلد في عضواً في السوق العربية  عربيا
 فيالمختصة  الرسمية السلطاتشھادة المنشأ فقط من قبل  َصدَّقفعندھا تُ  ،المشتركة

 ؛المنشأ بلد

) نسخ عن شھادة المعاينة المقدمة للمجھّز من وكالة المعاينة ٦أصل واحد وستة ( )٦(
 ون فيھا المعاينة مطلوبة)؛المكلّفة بذلك (في الحاالت التي تك

 أي مستند تعاقد آخر معين ومطلوب ألغراض االستالم/ أو الدفع. )٧(



 ٧٦ لعقدالشروط الخاصة ل. القسم الثامن

      LAB/2019/7مناقصة رقم: 
  البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا).جھة التعاقد:وزارة الصحة/

مالحظة: إذا كانت المستندات التي يقدمھا المجّھز غير مطابقة للعقد، فعندھا ستتم 
أعاله من  ٩المدفوعات المستحقة بعد إصدار شھادة االستالم وفق المادة تسديد 

  ش.خ.ع. و ش.ع.ع..
  

 

  باالضافة الى ما ورد اعاله يتم اضافة ما يلي:
كافة الشحنات يجب ان ترفق بقوائم الشحن التجارية وقوائم التعبئة وشھادة المنشأ   -

  االصلية المصدقة  
 ١٥يجب على المجھز تقديم مستندات الشحن قبل وصول االرسالية بمدة ال تقل عن   -

نقص يظھر في الشحنة او اي تاخير ينتج بسبب عدم يوم ويتحمل مسؤولية اي 
  توفر مستندات الشحن 

يكون التسليم باسرع وقت ممكن وضمن فترة صالحية االعتماد وجدولة الشحن   -
  تكون حسب احتياج(طلب) كيماديا.

استالم المواد المتفق على تجھيزھا عند وصولھا الى مخازن وزارة الصحة /كيماديا  -
واليتحلل من ھذا االلتزام ولحين تنظيم محضر نفاض اصولي  CIP والتامين عليھا

  في مكان التسليم المتفق عليه.
يجب تجھيز العقد باعداد محدودة للوجبات وكمية كل وجبة يجب ان تذكر في قائمة  - 

 الشحن مع تاريخ الصنع والنفاذ.

  

في بغداد بواسطة الشاحنات واصل بغداد ( تحدد الطريق برا ، جوا، بحرا ) الى مخازن كيماديا 
عن طريق منفذ (يحدد منفذان حدوديان للشحن  او شاحنات مغلقة (حسب نوع المواد) المبردة

 ،البري  لوصول البضاعة ) على ان يقوم البائع بتزويد االقسام ذات العالقة  ( قسم االعتمادات
منة الكمية ، النوع . القسم االستيرادي المختص بتفاصيل اي شحنة متض االخراج الكمركي  و

  المبلغ . منفذ الدخول ) وبما اليقل عن ثالثين يوما من وصولھا الى المنفذ .  
لى البائع شحن البضاعة على متن سفن حديثة تحتوي على رافعات شوكية ذات امكانية تحميل ع

  )تضاف في حال الشحن بحري  ( وتفريغ خصوصاً للحاويات
ائع و معداتھا القادمة من الخارج عبر الموانئ العراقية مع يجب ان  يكون شحن و تفريغ البض

مراعاة الشروط الفنية و االقتصادية في ھذا المجال و اعتماد عقود النقل البحري التي تضمن 
  وصول البضائع الى الموانئ العراقية و تجنب ايصالھا الى موانئ مجاورة

وعدد الوجبات وارقام كل وجبة على المجھز تحديد كمية كل مادة في العقد ولكل شحنة 
  واالسعار ومبلغھا مع ذكر تاريخ الصنع والنفاذ لكل مادة وكل وجبة في القائمة التجارية
 يجب ان يتم تحديد عدد الوجبات لكل شحنة من شحنات العقد على ان التتجاوز الثالث وجبات

  لكل شحنةو لكل مادة
 

 ١٣ش.ش.ع. 

يثاً، وأن تحمل تاريخ الصنع وتاريخ انتھاء يجب أن تكون السلع مصنعة حد ١٥.١" 
  الصالحية. وعلى المجّھز ان يكفل ويتعھد بما يلي: 

) شھر او اكثر ٣٦يجب ان يكون الشحن من وجبات حديثة الصنع فالمادة التي عمرھا (

)  أشھر اما بالنسبة للمواد التي  ٦من    (  اكثر   تصل الينا بحيث لم تمض من عمرھا 

  يمضي من عمرھا اكثر  الينا ولم  ) شھريجب ان تصل٣٥- ٢٥ا بين (يكون اعمارھ

) شھر تصل الينا لم يمضي من عمرھا أكثر  ٢٤) اشھر والمادة التي عمرھا ( ٤من (

 ١٥ش.ع.ع. 
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يجب ان تصل الينا  ) شھر٢٣- ١٣بين (   ) أشھر والمواد التي اعمارھا تتراوح٣من ( 

تصل  ) شھر او أقل١٢ھا (لم يمضي من عمرھا اكثرمن شھرين والمادة التي عمر

  % باقي من عمرھا٩٠ذات صالحية بنسبة  الينا 

وذلك ضمن )، overagesبأن لكافة السلع ووفق الحالة، "فائض في الكمية" ( -
  النطاق المحدد في المواصفات الفنيّة؛ و

 السلطات من) recall(من التداول أو االسترداد  للسحببأن السلع ليست ُعرضةً  -
 عوارضأو بسبب وجود  الجودةغير مقبولة  كونھاة وذلك لناظمة المختصال

 ؛ والدواء نتيجة استخدامسلبية 

 في العقد. المحددةوالشروط  الفنيّة المواصفات بالكاملبأن السلع تحقق  -

وفق الضمانة المحددة أعاله، يحق للمشتري االعتراض على أٍي من السلع  15.2
د ذلك من تاريخ صدور نتائج التقييم الى اجراء معاملة موضوع العقد على ان يتم تقيي

صرف المستحقات عند عدم وجود اعتراض خالل ھذه الفترة وال يحق بعدھا للمشتري 
االعتراض على أي من السلع موضوع العقد. على المجّھز ولدى استالمه اشعاراً 

ً باالعتراض من المشتري، أن يقوم وبالسرعة الممكنة باستبد ال السلع تحريريا
ً مصنعية، ومن دون أن يرتب ذلك أية كلفة إضافية على المشتري.  المتضمنة عيوبا
ھذا ويكون المجّھز مسؤوالً عن إزالة وإخالء السلع المتضمنة عيوباً مصنعية ويتحمل 

 كافة المخاطر وعلى نفقته الخاصة، وذلك فور تسلم السلع البديلة. 

 

بين المجّھز والمشتري، فعندھا يتم اجراء  في حال النزاع أو الخالف فيم 15.3
تحاليل إضافية على العينات التي يحتفظ بھا الُمصنّع، وذلك في مختبر مستقل ومحايد 
يتفق عليه المجّھز والمشتري. في حال أكدت التحاليل ھذه وجود عيوب في السلع، 

تخلّص من السلع فيتحمل عندھا المجھز كلفة التحاليل باإلضافة الى كلفة االستبدال وال
المتضمنة عيوباً. أما في حال اكدت التحاليل على جودة السلع، فيتحمل عندھا 

 المشتري كلفة ھذه التحاليل. 

 

إذا فشل المجھز في استبدال السلع المتضمنة عيوباً ضمن المھلة المحددة لذلك  15.4
لسلع وفق ، بعد استالمه إشعار المشتري بتأكيد وجود عيوب في ا )يوم ٤٥خالل (

أعاله، فعندھا يجوز للمشتري اتخاذ الخطوات الالزمة والضرورية، بما  ١٥.٢المادة 
فيھا إخالء السلع من الموقع والتخلص منھا، وذلك على مسؤولية ونفقة المجّھز، 

بموجب  لمشتريتعويضات أخرى تترتب ل أودون االجحاف بأية حقوق وذلك من 
السلع المتضمنة عيوباً  /حفظتخزينب بتكاليف . يحق للمشتري أيضاَ أن يطالالعقد

ھذه التكاليف  من أية  ستقطعوللمدة التي تلي اإلشعار المنوه عنه أعاله، وأن ي
  مدفوعات مستحقة للمجّھز بموجب العقد.

 

 /استردادسحبفي حال تم : )recallsالسلع ( السلع من التداول / استرداد سحب 15.5
 وجب على المجّھز أن يقدم إشعاراً بذلك إلى المشتريأي من السلع من التداول، يت

ً بكافة تفاصيل واسباب السحب١٤خالل أربعة عشر ( ؛ /االسترداد ) يوماً، مرفقا
وعلى نفقته االسترداد، فوراً /يتوجب على المجھز أن يستبدل السلع موضوع السحب

لترتيبات الخاصة، بسلع أخرى تطابق المواصفات الفنية بشكل تام، وان يقوم با
ً أو إتالفھا. إذا فشل المجّھز بالقيام  الالزمة لجمع ھذه السلع المتضمنة عيوبا

بالسرعة المطلوبة، فعندھا سيقوم المشتري باتخاذ  االسترداد/سحببمتوجبات ال
 }التدابير الالزمة لسحب/السترداد السلع على نفقة المجّھز."

 

لمركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية او في حالة فشل المادة في التحليل الذي يجريه ا
 % من٢٠اي جھه مختصة يتم اضافة مبلغ المصاريف االدارية بما يعادل نسبة 
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المبلغ الكلي للمادة الفاشلة مع فرض غرامة تاخيرية في حال عدم شحن المادة 
  ھا التعويضية من قبل البائع خالل المدة المتفق عليھا في العقد وبالنسبة المتفق علي

يقوم المجھز بتعويض الكميات المنتھية المفعول غير المصروفة في مخازن وزارة    -
 من الكمية الكلية للمادة المنتھية المفعول. %١٠٠بنسبة  الصحة /كيماديا

يجب على البائع تعويض المواد الفاشلة بالتحليل والمنتھية المفعول ألسباب فنية تعود   - 
مصاريف إدارية من كامل الكمية الفاشلة أو  %٢٠ع % م١٠٠الى المجھز وبنسبة 

المنتھية المفعول وتفرض غرامة تأخيرية في حاال عدم شحن الكمية التعويضية 
  . والنسبة المتفق عليھا في العقدبنفس المدة 

على الطرف الثاني ضمان العيوب الخفية التي تظھر في البيع واي فشل يظھر في    -
المادة بالنسبة للمواد الخاضعة للعمر وللمواد التي ليس فيھا المادة بمدة توازي عمر 

عمر زمني تضمن تلك العيوب لمدة خمس سنوات على ان يبدأ احتساب تلك المدد 
  من تاريخ ظھور نتائج الفحوصات لھا.

تفرض   نسبة الغرامة التأخيرية  في حالة ان الشركة لم تشحن مادة التعويض خالل    -
ص عليھا في العقد على ان تبدأ من تاريخ تبليغه بذلك ويبدأ نفس المدة المنصو

احتساب مدة شحن الشحنة الثانية بعد وصول الشحنة التعويضية اذا كان العقد متعدد 
الشحنات وبخالفه تفرض غرامة تاخيرية بالنسبة المنصوص عليھا في بند 

المدة انفا يحق الغرامات المتفق عليھا وفي حال عدم قيام الشركة بالتعويض خالل 
لكيماديا شراء المادة من مصدر اخر وعلى نفقة المتعاقد مع تحميله فرق السعر 
ومصادرة كافة التامينات ولھا الحق باللجوء إلى المحاكم المختصة ألستحصال 

  حقوقھا
يكون البائع مسؤوال عن تعويض المشتري عن أي نقص او عيب قد يظھر بالمواد     -

خدام البضاعة في المستشفيات وبعد التدقيق الضروري والتحليل بعد توزيعھا او است
  اذا كان العيب من الناحية التصنيعية. 

يجب على البائع تعويض المواد المتضررة الفاشلة في التحليل و المواد المفقودة   - 
والمواد الناقصة والمواد غير المطابقة للمواصفات المطلوبة وضمن فترة التسليم 

ي العقد. على ان يبدأ احتسابھا من تاريخ تبليغ الشركة بالفشل او النقص المذكورة ف
أو الفقدان مع مراعاة ان تكون تلك المدة ضمن مدة تنفيذ العقد أما الشحنات األخرى 
فيجب أن تشحن بنفس جدولة الشحن من تأريخ شحن الكمية التعويضية وبخالفه 

ي بند الغرامات المتفق عليھا تفرض غرامة تاخيرية بالنسبة المنصوص عليھا ف
وفي حال عدم قيام الشركة بالتعويض خالل المدة انفا يحق لكيماديا شراء المادة من 
مصدر اخر وعلى نفقة المتعاقد مع تحميله فرق السعرواالمصاريف األدارية 
ومصادرة كافة التامينات ولھا الحق باللجوء إلى المحاكم المختصة ألستحصال 

  حقوقھا.
على الكمية )) (MOH- Kimى المجھز ختم عبارة)فاشل غير صالح لالستعمال عل   -

الفاشلة او غير المطابقة للمواصفات في مخازن وزارة الصحة /كيماديا وعلى 
  حساب المجھز.

فيما اذا فشلت مادة في التحليل او انتھت المفعول ولم تستجيب الشركة للتعويض     -
يوم بالنسبة للمواد المحلية بعد ارسال كتاب  ٣٠جنبية ويوم بالنسبة للمواد اال ١٥خالل 

انذار يتضمن التعويض وسحب المادة الفاشلة او المنتھية المفعول فان كيماديا لھا الحق 
 قيمتھا. او المنتھية المفعول واسقاط حق الشركة باستعادة المادة اوباتالف المادة الفاشلة 

  قة للمجّھز بموجب العقد، ھي كالتالي: إن طريقة وشروط تسديد الدفعات المستح

 أن للمشتري عندھا نفيمك)، عام قطاعدولة و (شركة عامة جھة المجھز كان حال في

  ١٦.١ش.ع.ع. 
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  وحسب التعليمات النافذة.  العقد قيمة من% x الى المقدمة الدفعة قيمة يرفع

 :العراق خارج من قدمةالم للسلع الدفعات . أ
 

 ]الدوالر االمريكي[تتم بالعملة التالية: المدفوعات بالعمالت األجنبية يجب أن 
  ووفق ما يلي:

  
 الدفعة المقدمة:(ال تطبق)القسم الثامن )١(

  
% من قيمة السلع )٦٠( ستونالمشتري الى المجھز  يسدد عند الشحن: )٢(

يجري مثبت وغير قابل للنقض غير موضوع الشحن، بواسطة اعتماد مستندي 
 االعتماد وفق الدفع يتم ه.موطن بلد في مصرف في لصالح المجھز فتحه

من الشروط  ١١محددة في المادة ال والوثائق المستندات ابراز بعد المستندي
 العامة للعقد؛  

كافة الرسوم المصرفية ( فتح ،اصدار االعتماد واجور التعديل .....الخ ) داخل وخارج 
  تعديله.  ويتحمل  تكاليف تثبيت اإلعتماد المستندي وتكاليف العراق يتحملھا البائع

  
 قيمة من % )]٤٠( اربعون[المشتري الى المجھز  يسدد (القبول): االستالم عند )٣(

 بعد فحص و القبول واطالق الصرف. اإلجمالية العقد
  

 من داخل العراق:  قدمةلسلع المل الدفعات . ب

  
يجب أن تتم الدفعات للسلع والخدمات المقدمة من داخل العراق بالدينار العراقي يتم 

  حقات المجھز وفق االلية ادناه وعند ورود التخصيص المالي  :دفع مست
  

% سلفة تشغيلية وعند ورود التخصيص المالي للعقد استنادا لتعليمات تنفيذ ١٠ )١(
 الموازنة االتحادية

 
      % المتبقية بعد نجاح المادة في الفحوصات المختبرية واطالق الصرف٩٠

 
 

برية ووفق شروط تورود نتائج الفحوصات المخبعد أو الدفعات يتم تسديد الدفعة [  "
  .]"اإلعالن

  
 

  ١٦.٣ش.ع.ع. 

 

فاعلية االعتماد  تتم اعتباراً من تاريخ تبليغ المجھز ، ويكون المجھز مسؤوال عن االلتزام بمدة التجھيز 
ة البنك المراسل للمجھز من تاريخ التبليغ، اما في حالة عدم تبليغ المجھز السباب خارجة عن ارادته واراد

... ففي ھذه الحالة يكون تاريخ تبليغه باالعتماد او التعديالت التي تطرأ على برقية فتح االعتماد بموجب 
  .كتاب صادر من شركتنا الى المصرف الفاتح لالعتماد وھو التاريخ المعتمد للشحن

  ١٦.٥ش.ع.ع 

  يتم اضافة :باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد  ١٨.٢
يجوز لجھة التعاقد زيادة كمية السلع او المواد او الخدمات غير االستشارية او  -

  %من مبلغ العقد   ٢٠تعديل مواصفاتھا الفنية المتعاقد عليھا  بما اليزيد عن  
  تعني (موجبات المجھز التعاقدية) ھي التزامات المجھز التعاقدية -

  ١٨ش.ع.ع.

  ١٩ش.ع.ع.  رد في الشروط العامة للعقد يتم اضافة :باالضافة الى ما و ١٩.١
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عدم اجراء اي تغيير في العقد من قبل المجھز اال بموافقة الطرفين وبخالفه  -
يعتبر الطرف الثاني مخال بالتزاماته التعاقدية ويحق لكيماديا اتخاذ االجراءات 

% للكمية ٥% وال تزيد عن ١القانونية او فرض غرامة بنسبة ال تقل عن 
  ة للمادة الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدية المشحون

  ٢٠.١ش.ع.ع.  أو جزء منه"  يجوز التنازل عن العقد ال"[المتبع في العراق: 

 

باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد تراعى االسباب االتية عند تمديد   ٢١.٢
  العقد:
االعمال بالنسبة للمقاوالت المختلفة اذا طرأت ايه زيادة او تغيير في  -أ -اوال:

ً وكان من شأن ذلك ان  ً او نوعا او الكميات المطلوب تجھيزھا كما
يؤثر في تنفيذ المنھاج المتفق عليه بحيث اليمكن اكمالھا ضمن المدة 

 المتفق عليھا بموجب العقد االصلي.
اذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود السباب او اجراءات تعود للجھة  - ب

لمتعاقدة او اي جھة مخولة قانونا او ألي سبب يعود لمتعاقدين ا
 اخرين تستخدمھم جھة التعاقد (صاحب العمل).

اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية اليد للمتعاقدين فيھا ولم يكن  - ج 
بالوسع توقعھا او تفاديھا عند التعاقد وترتب عليھا تاخير في اكمال 

 .د المطلوبة بموجب العقداالعمال او تجھيز الموا
يشترط تطبيق احكام ھذه المادة بان يتقدم المتعاقد بطلب تحريري الى جھة    -ثانيا:

) يوما لعقود التجھيز و تبدا من تاريخ نشوء ١٥التعاقد او من تخوله خالل مدة (
السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي 

لتمديد المدة والتقبل اية طلبات تقدم بعد صدور  شھادة االستالم االولي طلب 
  المذكورة في شروط العقد.

  ٢١ش.ع.ع.

  الفقرة الخاصة بفرض الغرامات التأخيرية  تكون :  ٢٢.١
الكلية  مدة العقد  / اي تعديل في المبلغ) +(مبلغ العقد االصلي مبلغ العقد     -أ

الغرامة لليوم =  % ١٠ Xتغيير  في المدة) اي  +(مدة العقد االصلية 
الغرامة % من مبلغ العقد وبعد بلوغ ١٠الواحد وعلى ان التتجاوز 

االجراءات القانونية وحسب  حدھا االعلى يصار الى اتخاذالتاخيرية 
) سنة ٢رقم ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ٣و ١٠نص المادة 

٢٠١٤.  
اخيرية حسب نسب االنجاز االلتزامات التعاقدية يتم تخفيض الغرامات الت   - ب

المحددة في منھاج تنفيذ العقود والتي صدرت فيھا شھادة تسليم اولي 
للعمل المنجز او السلعة المجھزة او الخدمة المطلوبة مطابقة ومھياة 

  االستخدام حسب شروط التعاقد وتطبيق المعادلة كاالتي: 
% = غرامة اليوم X١٠نفذة /مدة العقد الكلية قيمة االلتزامات غير الم          

  الواحد.
يحق للطرف االول اتخاذ االجراءت القانونية بحق الطرف الثاني بعد      - ج

يوم من تاريخ االنذار  ١٥انذاره رسميا وعدم األستجابة وخالل مدة 
  وقبل بلوغ الغرامات التاخيرية حدھا االعلى.

عاقد معھا معلومات ضرورية يتم كشفھا فيما بعد يتم عند اخفاء الشركة التي يتم الت   -
% ٥% والتزيد عن ١اتخاذ االجراءات القانونية او فرض غرامة بنسبة التقل عن 
  للكمية المشحونة للمادة الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدية.

  ٢٢ش.ع.ع. 
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العقد ( العقد الذي  يتضمن  مواد مجانية تشحن مع مواد العقد و تسري عليھا نفس شروط     -
  .)غرامات التاخيرية ، االستيراديةالتعويض و ال

  باالضافة الى ما ورد في ھذه الفقرة من الشروط العامة   : ٢٣.١
في حال عدم استجابة المجھز خالل فترة االنذار يتم اتخاذ االجراءات القانونية 

 ٢٠١٤لسنة  ٢من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  رقم  ١٠وحسب نص المادة 
فيما يخص مصادرة او االحتفاظ بالتأمينات القانونية على ان يتم تنفيذ العقد على 

  من التعليمات اعاله ووفق اساليب التنفيذ  ٣حسابه استنادا لنص المادة 

  ٢٣ش.ع.ع. 

  ٢٤ش.ع.ع.  (ج) من الشروط العامة ٢٤تحذف الفقرة 
  لي:ھذه  الفقرة من الشروط العامة للعقد  تكون كالتا

الجھة التي تنظر اي نزاع قد ينشأ بين البائع والمشتري  في بغداد ھيالمحاكم العراقية  -
والقوانين العراقية ھي القوانين الواجبة التطبيق عند حصول خالف بشأن تطبيق 

  احكام العقد.
أي مبلغ يترتب بذمة الطرف الثاني ناجم عن اإلخالل بأي التزام تعاقدي فللطرف  -

  ق بالمطالبة بذلك أمام المحكمة المختصة وكذلك الفسخ اذا تحقق مقتضاهاألول الح
في حالة عدم التزام مقدم العطاء بتنفيذ العقد وحسب الشروط المتفق عليھا  -

 سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه

  ٢٧.٢.٢ش.ع.ع. 

  ٢٧.٢ش.ع.ع. 

  ٢٧.٢.١ش.ع.ع. 

 ٢٧.٣ش.ع.ع. 

 ٢٨ش.ع.ع.  طبق ينالعامة ال  (ب) من الشروط٢٨بالنسبة للفقرة 

  .))dg@kimadia.iqلكيماديا ھو (( االلكتروني البريد 
بواسطة الكابل على أن  وما إذا كان مقبوالً  التبليغ الغراضالمجّھز  عنوان[أدخل:  

  ]يتبع ذلك كتاب تحريري
مكتب العلمي الممثل للشركات ھو المحل المختار للتبليغات القضائية وكذلك يكون ال -

  المخول المباشر للشركة (كأن يكون مدير تجاري او مدير تسويق...... الخ).
استمرار مسؤولية المكتب العلمي حتى بعد انتھاء تخويله من الشركات االجنبية التي خولته ما  -

  التزامات الشركة االجنبية السابقة وآثارھالم يكن التخويل الالحق قد عالج 
  يعتبر البريد االلكتروني احد الطرق المعتمدة في توجيه االنذار. -

 

  ٣١.١ش.ع.ع. 
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الديون الحكومية بموجـب قانون تحصيـل الديون الحكومية رقـم على  ستحصاليتم  اإل
  .١٩٧٧) لسنة ٥٦(
لسنة  ١١٣القوانين المتعلقة بالضريبة رقم خضوع العقد الى القوانين العراقية بما فيھا   -

وتعليمات التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جھات التعاقد العراقية  ١٩٨٢
والرسوم العدلية  ٢٠١٢لسنة  ٧١ورسم الطابع رقم  ٢٠٠٨لسنة  ٢واالجنبية رقم 

  واجور االعالن واعادة االعالن.
) مائة الف ١٠٠ودي بمبلغ قدره (يتم استيفاء مبلغ مقابل طلب استبدال منفذ حد-١

  دينار عراقي.
)خمسة وعشرون الف دينار عراقي عن كل محضر ٢٥يتم استيفاء مبلغ قدره ( -٢

  نفاض وتفريغ وتحميل لكل شحنة تصل الى المخزن المعني اصوليا.
) عشرة  االف  دينار عن وقوف ومبيت الشاحنات ١٠يتم استيفاء مبلغ قدره ( -٣

  وية والمستلزمات الطبية الى مخازن وزارة الصحة /كيماديا.الخاصة بنقل االد
) مائتان وخمسون الف دينار عراقي عن كل طلب اعتراض ٢٥٠يتم استيفاء مبلغ ( -٤

  حالة استيرادية.ايقدم من قبل المكتب العلمي او الشركة عن أي 
اخل وخارج الرسوم المصرفية (فتح ،اصدار االعتماد واجور التعديل.....الخ) د كافة  -

  العراق يتحملھا البائع حتى وصول المواد الى مخازن الشركة .

يتم تقييم المواد والمستلزمات في دائرة مدينة الطب/المختبرات التعليمية للنماذج  -
المقدمة من الشركات للمناقصات في لجان الدراسة والتحليل وكذلك النماذج لشحنات 

غراض المطابقة من خالل لجان التقييم المركزية العقود الواصلة الى مخازن كيماديا ال
  بكافة فروعھا واالختصاصات المختبرية وفق الرسوم االتية:

لكل من  analyticalخمسمائة الف دينار عراقي (لتقييم جھاز مختبري  ٥٠٠,٠٠٠
  النظام المفتوح والنظام المغلق.

 nonلي مائة وخمسون الف دينار عراقي (لتقييم جھاز غير تحلي ١٥٠,٠٠٠
analytical.  

 strip,kitsمائة الف دينار عراقي (لكل من تقييم المحاليل المختبرية  ١٠٠,٠٠٠
وكذلك  .Batch no....الخ للوجبة الواحدة وكذلك تقييم المستلزمات للوجبة الواحدة 

   تقييم المحاليل الخاصة باجھزة التحليل الذاتي للوجبة الواحدة.

  

  

 

 ٣٢ش.ع.ع. 
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 العقد اتفاقية نموذج .١
  

  ھذه العقد اتفاقية رمتبأُ 
  ]سنة :ادخل[ سنة ،]شھر :ادخل[ من ]الرقم :ادخل[  يوم

  بين
 تابعة .....إدارة المثال، سبيل على القانونية، الجھة لنوع وصف :ادخل[ وھي ،]المشتري اسم :ادخل[ )١

 سيالرئي عملھا ناوعنو العراق قوانين تحت مندرجة ةعام شركة او ، العراقية الحكومة وزارة...فيل

 و يلي)، ما في "المشتري" يدعى (الذي ]المشتري عنوان :ادخل[ في

 الرئيسي عملھا وعنوان ]المجھز بلد :ادخل[ قوانين تحت مندرجة شركة وھي ،]مجھزال اسم :ادخل[ )٢
 )يلي ما في "المجھز" يدعى (الذي ]المجھز عنوان :ادخل[

  

 للسلع موجز وصف :ادخل[ أي، ،/العرضيةنثريةال ماتوالخد السلع بعض بخصوص لمناقصة دعا قد المشتري كان لّما
 بالكلمات العقد قيمة :ادخل[ بقيمة والخدمات السلع ھذه لتقديم ھزجالم قبل من المقدم العطاء على وافق وقد ]والخدمات
   يلي) ما في العقد قيمة يدعى (الذي ]واألرقام

  يلي: ما على اتفقا الطرفان أن اإلتفاقية ھذه تؤكدو

اني نفس لھا االتفاقية ھذه في  الواردة والعبارات الكلمات نيمعاإن  .١ ي المع ا في  الت ة  شروطالوردت ازاءھ العام
 لعقد.ل

 :العقد  ھذا من يتجزأ ال كجزء منھا كلٌ  رفسّ يُ  و قرأيُ  ؛والمجھز المشتري بين العقد تشكل أدناه المدرجة الوثائق إن .٢

 ھذه العقد اتفاقية ) أ(

 الشروط ) ب(
 للعقد الخاصة

  
  للعقد العامة الشروط (ج)

  
  (بما في ذلك المواصفات الفنية) فنيةال(د) المتطلبات 

  
  ساسيةوجداول األسعار األ ھزجالمعطاء ) ـ(ھ
  

   التعاقدقائمة متطلبات (و) 
  

  المشتري من القبول خطاب(س) 
  

 ]أخرى وثائق ةأيھنا:  يضاف(ح) [
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ة الخدمات السلع و بتقديم جھزالم يتعھدباإلتفاق مع المشتري، . ٣ واحي كاف ا من الن ل فيھ بموجب ومعالجة اي خل
 .العقد اتفاقية في محددھو كما  من قبل المشتري لهالمبالغ التي ستدفع مقابل وذلك العقد  شروط

  
دأو سيستحق  او اي مبلغ اخر مستحق قيمة العقد بدفع المشتري يتعھد. ٤ ام العق ى ا ،بموجب احك ل   لمجھزال مقاب

 .في العقد حددةت والطرق المفي االوقاوذلك ومعالجته اي خلل فيھا، لخدمات السلع وا تقديمه
 

  
  لصالح وبالنيابة عن المشتري

  التوقيع: _____________________________________________________
  ]ادخل: منصب او أي تعريف اخر[          

  
  _____بحضور ________________________________________________

  
  لصالح وبالنيابة عن المجھز

    التوقيع:_______________________________________________________
  ]ادخل: منصب او أي تعريف اخر[          

  
  بحضور _____________________________________________________

  
  

  اتفاقية العقد
  ]سنة :ادخل[ سنة ،]شھر :ادخل[ من ]الرقم :ادخل[ يوم في بتاريخ

  بين
  
  "المشتري" ،]ادخل: اسم المشتري[
  
  و
  
  "المجھز" ،]المجھزاسم  ادخل:[
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 األداء لحسن المصرفي الضمان   .٢

ويفضل استخدام نموذج البنك المركزي  الصلة ذات وفقاً لشروط العقد ھذا المصرف نموذج الضمان المصرفي يمأل[
  ]العراقي

  
  

  ]الُمصِدر ادخل: اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب[______________  _____________________
  ]: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ [المستفيد

  التاريخ: _______________________
  

  __________________:رقم ألداءا حسن ضمان
  
  

 فيما يسمى( ]جھزاسم الم :أدخل[لعقد") الموقّع فيما بينكم وبين "ايسمى فيما يلي نفيد بأنه تم إبالغنا بإتفاقية العقد (
  .] (يسمى فيما يلي "العقد" ): وصف السلعأدخل[ قديملت ،]، بتاريخ ______________" )جھز"الم يلي

  
  مطلوب.  األداء نعي، حسب شروط العقد، بأن ضمان حسن  فإننا وعليه،

  
 بمجملھا تتجاوز ال مبالغ أو مبلغ أي بدفع للنقض قابل غير بشكل نلتزم] اسم المصرف :أدخل[ نحن ،جھزالممن  بطلب
مصحوبا  تحريريفور تسلمنا منكم أول طلب وذلك  ،)المبلغ بالكلمات :أدخل[_____) ] (باألرقام المبلغ :أدخل[ مبلغ

دون الحاجة ألن تثبتوا أو وذلك  ،العقدالتعاقدية بحسب ھذا (بالتزاماته)  قد أخل بالتزامه المجھزة تفيد بأن تحريريبإفادة 
   او المبلغ المحدد لذلك. طلبكمأو أسباب أساس توضحوا 

  
 أي فإن وبالتالي، ؛٢في مھلة اقصاھا اليوم ________، من شھر _________، ______ ھذا الضمان نفاذيةتنتھي 
  .هقبل أو التاريخ ذلك في المصرف ھذا في نستلمه أن يجب الضمان ھذا تحت للدفع طلب

  
الفرعية  مادةعدا ال ،٤٥٨ھذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم  يخضع

  (أ) التي تم حذفھا ھنا.  ٢٠) من المادة الفرعية ٢(
 

 
 
 

__________________  
 (تواقيع)] توقيع[ 
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  المقدمة للدفعة المصرفي الضمان  .٣

  
موذج الضمان المصرف ھذا ي وفقاً لشروط العقد ذات الصلة ويفضل استخدام نموذج البنك المركزي يمأل المصرف ن[

  ]العراقي
  

  ]الُمصِدر : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل[___________________________________  
  ]: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ [المستفيد

  ______________________التاريخ: _
  
  

  : ____________________رقم المقدمة الدفعة ضمان
  
  

 يلي فيما يسمى( ]جھزاسم الم :أدخل["العقد") الموقّع فيما بينكم وبين يسمى فيما يلي نفيد بأنه تم إبالغنا بإتفاقية العقد (
  ى فيما يلي "العقد" )(يسم] : وصف السلعأدخل[ قديملت ،]______________ بتاريخ، ) "جھز"الم

  
المبلغ  :أدخل[_____) ( ]المبلغ باألرقام :أدخل[بقيمة  مقدمة دفعة تقديم يجب أنه العقد، شروط بحسب ،دركن إننا

  )، مقابل ضمان الدفعة المقدمة. بالكلمات
  

تتجاوز بمجملھا  ] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ الاسم المصرف :أدخل، نحن [جھزبطلب من الم
)، فور تسلمنا منكم أول طلب تحريري مصحوبا بإفادة المبلغ بالكلمات :أدخل[_____) ( ]المبلغ باألرقام :أدخلمبلغ [

قام باستخدام الدفعة المقدمة ألغراض غير  جھزمال ألن ،العقد جاه(بالتزاماته) ت قد أخل بالتزامه المجھزتحريرية تفيد بأن 
  .تقديم السلعتكاليف 

  
قد استلم الدفعة المقدمة  جھزالم يكون أن ضرورة ،الضمان ھذا تحت دفعة أو مطالبة أية لدفع الضمان ھذا يشترط

  ]. : اسم وعنوان المصرفأدخل[ في___________ على رقم حسابه  أعالهالمذكورة 
  

، او في اليوم ________، من ١في مھلة اقصاھا، بعد استالمنا النسخة (النسخ) من ______ ية ھذا الضماننفاذتنتھي 
وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت ھذا الضمان يجب أن نستلمه في ھذا ، أيھما أسبق. ٢٢شھر _________، ______

  المصرف في ذلك التاريخ أو قبله.
  

  يخضع ھذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات،  في العراق. 
  
  ]توقيع[
  

                                                           
الخاصة والمحددة (راجع الشروط  )INCOTERMS"توصيل/تسليم" السلع وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية (ادخل الوثائق الخاصة بــ  ١

  )١١الخاصة للعقد 
إلى  المشتريالعقد، سيحتاج  تنفيذأن يعلم بأنه في حال تمديد مدة  المشتري علىاألساسي.  نفيذجدول الت فيالمحدد  /التسليمالتوصيل تاريخ أدخل ٢

ً تحريريجب أن يكون ھذا الطلب  مصرف.ھذا الضمان من الطلب تمديد  إعداد ھذا  عندفي الضمان.  االمنصوص عليھ النفاذية انتھاء تاريخ وقبل يا
 الضمان ھذا تمديد على مصرفال: "يوافق األخيرة قبل ماإلى النموذج، في نھاية الفقرة  تاليإضافة النص ال ضرورة المشتريالضمان، قد يرى 

لمثل ھذا التمديد، على أن يقدم مثل ھذا الطلب إلى  تحريريال المشتريواحدة]، ردا على طلب  سنة | أشھر[ستة  تتعدى ال ولفترة واحدة لمرة
  ھذا الضمان." إنقضاء فترة نفاذقبل  مصرفال


