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 اإلعالن
 

المناقصة:مناقصة عامة لشراء مواد مختبرية  
 ]   LAB / 2019 /  8 مناقصة رقم: [

 
 : رقم كتاب الدعوة

 مقدمي العطاءات المؤهلين لتقديم ]تدعو وزارة الصحة / البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) .۱
 )مستلزمات مختبرية مواد لشراء  ( العطاءات المختومة للتعاقد

سوف تعتمد إجراءات المناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُسمح بالمشاركة لجميع مقدمي العطاءات من الدول المؤهلة قانونياً  .۲
  كما تم تحديده في وثيقة المناقصة.

يمكن لمقدمي العطاءات المهتمين ومن ذوي األهلية القانونية الحصول على معلومات إضافية من الشركة العامة لتسويق االدوية  .۳
 )وكذلك قسم lab_sec@kimadia.iq ) والبريد االلكتروني (4157667والمستلزمات الطبية (كيماديا)/الشعبة المختبرية ، رقم الهاتف:( 

) 2 واالطالع على وثائق المناقصة على العنوان أدناه (رقم (www.kimadia.iq)االعالم الدوائي والعالقات العامة على الموقع االلكتروني 
  مساءا بتوقيت بغداد  .14:30 –  صباحا 8:30من الساعة :

على مقدمي العطاءات أن يستوفوا متطلبات المؤهالت بما في ذلك:   المتطلبات القانونية والفنية والمالية  وكما مذكور في وثائق  .٤
هامش أفضلية للسلع الصيدالنية من المجهزين /المصانع المحليين. إن التفاصيل االضافية يتم تحديدها في وثائق  عتمدي  المناقصة.سوف

 / األفضلية المحلية من تعليمات الى مقدمي العطاءات).30المناقصة (أنظر الفقرة  
 "العربية" عند تقديم استمارة أو باللغة  "اإلنكليزية"  مناقصة لمقدمي العطاءات المهتمين شراء المجموعة الكاملة لوثائق اليمكن .٥

) مليون دينار للمناقصات ذات قيمة 1000000وبقيمة [( لالسترداد القابل غير الرسم تسديد وبعد) 3 على العنوان ادناه (رقم تحريرية
وسوف )  مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد على مليون دوالر وبخالفه فان العروض سوف تهمل.] 2000000مليون 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 اعالنها ان يقدم وصل الشراء السابق  ستكون الرسم هذا دفع طريقة

 لها مع وثائق العطاء).
 سوف يتم رفض .]   PM 14:30 لغاية الساعة 2019  /12/ 9   [)  عند او قبل 4يتم تسليم العطاءات على العنوان ادناه (رقم .۱

العراق [العطاءات المتأخرة. سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلين عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور شخصياً على العنوان  
بغداد وزارة الصحة والبيئة /الشركة العامة لتسويق االلدوية والمستلزمات الطبية/ الطابق السادس لجنة استالم وفتح العطاءات 

 بقيمةضمان للعطاء رفق ب العطاءات ان تُ . يجب على جميع الساعة التاسعة صباحا بتوقيت بغداد] 2019/ 12 / 10  [ في ]المختبرية 
دوالر الف وسبعمائة وسبعة عشر دوالر (مئة وثمانية وثالثون 138717.94   والبالغة % من قيمة العطاء بالدوالر االمريكي1

 واربعة وتسعون  سنت  امريكي
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   : هيسابقاً ا  (العناوين) المشار اليهالعنوان .۲
 وزارة الصحة /البيئة / الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية ( كيماديا)[جهة التعاقد:  .۱
 

 سلطة التعاقد:الصيدالني مظفر علي عباس 
 

 / رئيس مجلس االدارة   وكالةعامال مديرال المنصب: 
 

                                                                                                           التوقيع: 
                                                                                                          التاريخ: 

عنوان الشعبة المختبرية (العراق/بغداد/منطقة الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/الطابق السابع/مكتب معاون المدير العام لشؤون  .۲
) وعنوان قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة هو (العراق/بغداد/منطقة  07705419074االستيراد/الشعبة المختبرية/رقم الهاتف 

 ). 07705419074الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/الطابق الخامس/قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة/رقم الهاتف 
عنوان  شراء وثائق المناقصة لدى القسم المالي  هو  (العراق/بغداد/منطقة الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/الطابق  .۳

 السادس/القسم المالي/شعبة االيرادات ).
عنوان محل تسليم العطاءات هو (العراق/بغداد/منطقة الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/ الشركة العامة لتسويق االدوية  .٤

 والمستلزمات الطبية ( كيماديا)/الطابق السادس/لجنة استالم وفتح العطاءات للمواد المختبرية ).
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 العطاءات مقدمي إلى تعليمات
 مقدمة .أ

 (Bid Data Sheet – BDS) بيانات العطاء ورقة تدعو جهة التعاقد المذكورة في 1.1
، لتقديم  (Special Conditions of Contract – SCC)وفي الشروط الخاصة للعقد

  بيانات العطاءالسلع (المواد المختبرية) كما تم تحديده في ورقة  للتعاقد علىعطاءاتال
 .التعاقد متطلبات قائمة وفي

 المصطلحات التالية ستكون لها المعاني المحددة في وثائق المناقصة هذه: "الكتابة" 1.2
تعني أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما في ذلك الكتاب/الخطاب الذي يتم استالمه باليد، أو 

إرساله بالتلكس والفاكس؛ "اليوم" يعني يوماً شمسياً؛ صيغة المفرد تعني أيضاً صيغة 
 الجمع.

0B1. المناقصة نطاق 

 تشترط سياسة جهة التعاقد على مقدمي العطاءات والمجهزين والمقاولين 2.1
 والعاملين لديهم أن يراعوا أعلى معايير األخالق خالل عمليات والمقاولين الثانويين

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

 بتعريفات أيضاً  التعاقد جهة سترشدتس ه المادة،هذولغرض  .الصلة وذات النافذة
 :أدناه هنا تحديده تم كما المصطلحات

1B2. واألعمال الفساد 
 المشروعة غير

 أو استالم أو تقديم) تعني عرض أو "corrupt practice""ممارسة فاسدة" ( )۱(
استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بهدف 

  جهة؛ةالتأثير بشكل غيرسليم على أفعال أي
 (ومن غفال) تعني أي فعل أو إ"fraudulent practice""ممارسة احتيالية" () 2( 

ضمنها التشويه أو سوء التمثيل) يؤدي عن درايٍة أو بتهور، إلى خداع أو 
محاولة خداع جهٍة ما، سواء للحصول على منفعة مادية أو منفعة أخرى أو 

 للتملص من التزام ما؛

 

) تعني أية خطة أو ترتيب بين "collusive practice""ممارسة تواطؤية" () 3( 
 التأثير بشكل غير سليم على تضمنةطرفين أو أكثر، وذلك لغايٍة غير سليمة، م

 أخرى؛أفعال جهة 
يذاء أو اإلضرر أو لحاق ال) تعني إ"coercive practice""ممارسة قهرية" () 4( 

أي جهة أو بيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، اإلضرر أو إلحاق الالتهديد ب
 ؛وذلك بهدف التأثير بشكل غيرسليم على أفعال جهة ما ممتلكات تلك الجهة،

 

 ") هي:obstructive practice) "ممارسة اإلعاقة" ("5( 
 بشكل اإلتالف أو التزوير أو التغيير المتعّمد في الوثائق واألدلة أو حجبها )5.1(

، وذلك إلعاقة أية  إلى المحققين عن التحقيق أو اإلدالء بشهادة زورمتعمد
يجريها المشتري للتحقيق في إدعاءات ممارسات بشكل واضح إجراءاٍت 

؛ و/أو النافذة القوانين العراقية وفقأو التواطؤ أو القهر الفساد أو اإلحتيال 
تهديد أو مضايقة أو ترهيب أي جهة، وذلك لمنعها من كشف معرفتها 

بأمور تتعلق بالتحقيق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إجراءات التحقيق، 
 أو
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حق الممارسة بشكل واضح الممارسات التي تهدف إلى إعاقة أو عرقلة  )5.2(
 من التعليمات إلى  أدناه (د)2.1في المعاينة والتدقيق بموجب المادة

  النافذة.العراقية القوانين وفقمقدمي العطاءات الواردة أدناه 

 

 إذا قررت وفق القوانين العراقية النافذةعطاء ترفض جهة التعاقد أي سوف  (ب)
أن مقدم العطاء المقترح ترسية العقد عليه، قد تورط بشكل مباشر أو من 

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

 وفقاً للقوانين (شركة أو شخص)سوف تعاقب جهة التعاقد أي طرف  (ج)
 لترسية العقد عليه،  قانونياً  غير مؤهلهالعراقية النافذة، بما في ذلك إعالن

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

 أو إعاقة قهرفي ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو كيل، من خالل و
  ؛ه أو خالل تنفيذ ممول من جهة التعاقد ،عقد  علىخالل عملية التنافس

 متعلقة  أخرىسجالت ووثائقالحسابات والقيام بمعاينة اليحق لجهة التعاقد  (د)
 مقدمي العطاءات والمجهزين والمقاولينلبتقديم العطاء وتنفيذ العقد 

لسلطات ا عبرلتدقيق هذه المستندات إلى اة الحوبإ والمقاولين الثانويين،
المختصة وفق القوانين العراقية النافذة. 

 

 

 مناقصةال وثائق. ب

 مع أية ترابطيجب أن تقرأ بالالواردة أدناه و المستندات هي مناقصةوثائق الإن  3.1
 :العطاءات مقدمي إلى التعليمات من 5 المادة وفقمالحق صادرة 

2B 3.  وثائق محتويات 
مناقصةال  

  (ITB)تعليمات إلى مقدمي العطاءات القسم األول.
 (BDS)ورقة بيانات العطاء  القسم الثاني.
 التأهيلالتقييم ومعايير القسم الثالث.
  العطاءمستندات القسم الرابع.

 قائمة متطلبات التعاقد القسم الخامس.

 (GCC)الشروط العامة للعقد  القسم السادس.
 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  القسم السابع.
 مستندات العقد القسم الثامن.

 

  .يشكل كتاب الدعوة لتقديم العطاءات جزءاً رسمياً من وثيقة العطاءال 3.2

يتصل  أن حول وثيقة العطاء، توضيحيحتاج إلى أي قدم عطاء محتمل  ميأل يمكن 4.1
  أو أو بواسطة الكابل (يشمل مصطلح "كابل" البريد االلكترونيتحريرياً جهة التعاقد ب

 بيانات العطاء. ورقةمحدد في كما هو التلكس أو الفاكس) على عنوان جهة التعاقد 
قّل عن  في مهلة زمنية ال ت)فساراستطلب توضيح (ستستجيب جهة التعاقد تحريرياً ألي 

تُرسل جهة التعاقد سوف يم العطاءات. سل الموعد النهائي لتتسبق) 14أربعة عشر يوماً (
مصدره) إلى جميع تحديد ها (بما في ذلك وصف موضوع االستفسار دون اتجابإنسخاً عن 

3B4. اإلستفسارات  
 وثائق توضيحو

  مناقصةال
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مقدمي العطاءات المحتملين الذين استلموا وثيقة العطاء منها. 
يجوز إعطاء أية معلومات إلى أية جهة غير مختصة عن أسماء وعناوين مقدمي  ال 4.2

 .العطاءات أو وكالئهم وذلك للمحافظة على سرية اإلجراءات خالل فترة االعالن

 بمدة مناسبة ، أن تعدل في يم العطاءاتسلقبل الموعد النهائي لتيمكن لجهة التعاقد   5.1
 مستندات وثيقة المناقصة عبر إصدار مالحق لها.

 4B  وثائق تعديل . 5
مناقصةال  

 من التعليمات إلى 3.1يعتبر أي ملحق قد صدر جزءاً من وثائق المناقصة وفقاً للمادة  5.2
مقدمي العطاءات، ويجب تبليغه تحريرياً إلى كل من قام بشراء وثائق المناقصة، وبالتالي 
يعتبر ملزماً لهم. على مقدمي العطاءات تأكيد استالم أي من هذه المالحق فور تبلغهم بها، 

 وستعتبر  المعلومات الواردة فيها  مأخوذة بالحسبان من قبل مقدم العطاء في عطائه.

 

خذ الملحق  المناسبالوقت الالمحتملين  مقدمي العطاءات إعطاءمن أجل  5.3
إلى تأجيل الموعد لتقديرها، فقاً و ،تعمد جهة التعاقدس عند إعدادهم لعطاءاتهم، باالعتبار

وفي هذه الحالة، على جهة التعاقد أن تبلِّغ جميع مقدمي  .يم العطاءاتسلالنهائي لت
العطاءات بتأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات وذلك عبر الكابل ملحقاً بإشعار تحريري 

تأجيل الموعد النهائي لتسليم العطاءات بالطريقة إعالن للتأكيد على ذلك. كما ستقوم بنشر 
 ذاتها التي نشرت فيها اإلعالن عن هذه المناقصة.

 

 

  العطاءات إعداد .ج

إن هذه المناقصة هي مناقصة عامة لجميع الشركات المؤهلة قانونياً بحسب  6.1
. يمكن 1999 لسنة العلمية المكاتبالقوانين السارية في العراق  ومن ضمنها تعليمات 

 منع شركات من المشاركة في تقديم العطاء في الحاالت التالية:

5B6. القانونية األهلية 

د جميع مقدمي العطاءات استبعالشركات التي لديها تضارب في المصالح. سوف يتم ا
 في تضارب هو ءعطااليمكن اعتبار أن مقدم . لمصالحلتضارب أنهم في  يتبيّن الذين

 ، اذا:خالل عملية العطاء هذهللمصالح مع طرٍف ما أو أكثر 
على  ) يسيطرcommon controlling partner شريك مشترك (لديهمكان  )1(

 أعمالهما؛ أو
مباشر أو غير مباشر من أي بشكل ) subsidy( أي دعٍم وا أو يتلقونتلقّ  )2(

  أوهم؛من
 ؛ أوعطاء الاهذكان لديهم الممثل القانوني نفسه ألغراض  )3(
 لديهم عالقة- مباشرة أو عن طريق طرف ثالث- مع بعضهم البعض، تكان )4(

 أو مقدم العطاء اآلخرتمكنهم من الحصول على معلومات حول عطاء 
عملية التأثير على هذا العطاء أو التأثير في قرارات جهة التعاقد بشأن 

   أوالعطاء (المناقصة) هذه؛
 سواء كان ذلك ،أكثر من عطاء في هذه المناقصةبتقديم  مقدم عطاٍء ماام ) ق5(

 مما سيؤدي إلى استبعاد ،ائتالف شركات  أو من ضمن شراكة أومنفرداً 
مشاركة من إمكانية  يحّد ، هذا لنوبالرغم من ذلك. جميع تلك العطاءات

عطاء كمقاول ثانوي في عطاء آخر أو مشاركة شركة ما كمقاول المقدم 
   أو؛ثانوي في أكثر من عطاء

 



11 
 

     LAB/2019/8مناقصة رقم: 
جهة التعاقد:وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا). 

) قد قدم مقدم العطاء خدمات استشارية إلعداد التصاميم أو المواصفات أو 6(
غيرها من الوثائق التي ستسخدم في التعاقد على السلع موضوع وثائق 

 purchasingالمناقصة هذه، وذلك بطلب من جهة التعاقد (أو وكيل مشتريات (
agent(؛ أو) مخول في ذلك  للعمل بالنيابة عنها  

  

يسمح لموظفي الحكومة والقطاع العام أن يشاركوا بشكل مباشر أو غير  ال 6.2
 . هذهمباشر في المناقصات العامة

 

تعتبر أية شركة يُدرج اسمها على القائمة السوداء أو تُعلق مشاركتها في  6.3
المناقصات العامة خالل فترة زمنية محددة من قبل السلطات المختصة، غير مؤهلة 
قانونياً لتقديم عطاء. إن قائمة الشركات المعاقبة وغير المؤهلة قانونياً متوفرة على 

 الموقع االلكتروني المحدد في ورقة بيانات العطاء.

 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يتوجب على مقدم العطاء 12بحسب المادة  7.1
أن يقدم كجزٍء من عطائه وبحسب موافقة جهة التعاقد، الوثائق التي تثبت أهلية السلع 

 والمعدات/األجهزة والخدمات الطبية التي سيتم تقديمها بموجب العقد.
السلع السلع والخدمات هي تصريح بدول المنشأ لهذه ت أهلية اثبإوثائق إن  7.2

ويتم ذلك في جدول األسعار، ويجري التأكيد على ذلك بشهادات منشأ صادرة والخدمات 
يجب أن تُصاِدق عن الجهات المختصة في ذلك البلد وذلك عند شحن هذه البنود؛ 

السلطات العراقية المختصة في بلد المنشأ على هذه الشهادات باستثناء البنود 
 .المستوردة من بلد عربي

6B7. إثبات وثائق 
 والخدمات السلع أهلية

 لوثائق ومطابقتها
 مناقصة.ال

 

 السلع والخدمات كما هومحدد في القسم طابقةقد تكون الوثائق اإلثباتية لم 7.3
مواصفات شكل ) على Schedule of Requirementsالخامس - قائمة متطلبات التعاقد (

 وسوف تتألف من: اتبيانتحريرية/نصوص، مخططات، و

 

  وصف مفصل للخصائص الفنية األساسية وخصائص األداء للسلع؛ (أ)

كل بند من بنود المتطلبات الفنية ل مقارنة جدول (ب)
 (item-by-item commentary)  ،يُثبت استجابة السلع والمعدات والخدمات 

 المحددة في المواصفات الفنية، أو يحدد لمتطلبات جوهرياً لةترحالمق
 االنحرافات واالستثناءات ألحكام هذه المواصفات الفنية؛

 

أية مستندات أخرى خاصة بالمناقصة وكما هي محددة في ورقة بيانات  (ج)
 العطاء.

 

ما لم تحدد ورقة بيانات العطاء خالف ذلك، يتوجب على مقدم العطاء تسجيل  7.4
السلع التي سيتم تقديمها لدى السلطات المختصة في العراق؛ على مقدم العطاء أن يرفق 

مع عطائه نسخة عن شهادة التسجيل إذا كان قد سجلَّ هذه السلع بحلول موعد تسليم 
العطاءات. وإال، يتوجب على مقدم العطاء الفائز أن يقدم إلى جهة التعاقد عند توقيع 

 العقد إما:
 . لالستخدام في العراقالسلع شهادة تسجيل عننسخة  (أ)

 أو في حال لم يتم الحصول بعد على شهادة التسجيل هذه،
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مستندات ثبوتية، بحسب موافقة جهة التعاقد، على أن مقدم العطاء قد التزم  (ب)
 بجميع متطلبات التسجيل كما هي محددة في ورقة بيانات العطاء.

 (ج)  جواز اإلستثناء من التسجيل بحسب صالحيات وزير الصحة.
يجب على جهة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسهيل عملية التسجيل  7.4.1

في العراق. تحدِّد ورقة بيانات العطاء إسم الوكالة والشخص المسؤول عن إعطاء أية 
 معلومات إضافية حول عملية التسجيل.

إذا لم يتمَّ تسجيل السلع التي سيقدمها مقدم العطاء الفائز عند توقيع   (أ)7.4.2
 العقد، فسوف يُصبح العقد نافذاً اعتباراً من تاريخ استالم شهادة التسجيل.

(ب) يجوز لوزير الصحة استثناء المناقص الفائز من تقديم شهادة تسجيل الدواء عند 
 توقيع العقد وفي هذه الحالة يكون العقد نافذاً .

 (ب) من التعليمات إلى 7.3ألغراض جدول المقارنة الواجب تقديمه وفقاً للمادة  7.5
 من قبل جهة التعاقد في المتطلبات الفنية إشارة أية فإن الواردة أعاله، العطاءاتمقدمي 

 يجوز. الحصر وليس الوصف سبيل على هي تجارية، معايير وكذلك أسماء/عالمات إلى
 في بديلة موديالت تجارية، و/أو أرقام معايير، أسماء/عالمات استخدام العطاء لمقدم

ي تال البديلة المواصفات أن التعاقد بحسب موافقة جهة يثبت أن شرط عطائه،
 .الفنية المواصفات في حددةالم تلكجوهرياً  تعادل ها،سيستخدم

 

للتأكيد بحسب موافقة جهة التعاقد  تقديم الوثائق الثبوتية مقدم العطاءعلى  8.1
 : بأن

7B8. مقدم مؤهالت 
 العطاء

 لتنفيذ العقد، الضروريةالفنية واإلنتاجية و لديه القدرة المالية مقدم العطاء (أ)
 معايير التأهيل – القسم الثالث  المحددة فيلأهيتمعايير اليستوفي أنه و

 والتقييم.

 

في حال لن يقوم بنفسه بتصنيع أو انتاج السلع التي يقدمها والمحددة في ورقة  (ب)
بيانات العطاء، فلديه التخويل من الجهة المصنعة أو المنتجة لتقديم هذه السلع 

 المستند –  المصنعةالجهةتصريح من في العراق وفقاً لصيغة ال
)Manufacturer’s Authorization Form. المرفق في القسم الرابع ( 

 

 (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/

 للخدمات  في العراق محلي(في حال ترسية العقد عليه) ُمَمثّالً بوكيليصبح 
، مؤهل وقادر على القيام بإلتزامات الضمانات لمقدم العطاء الصيانةالمتصلة/

 ت الفنية.واصفالعقد و/أو الملي الشروط العامة والخاصة التي تم وصفها ف

 

 معايير –أن مقدم العطاء يستوفي معايير التأهيل المدرجة في القسم الثالث  (د)
التأهيل والتقييم (لمراجعة المواد/الفقرات اإلضافية المتعلقة باألدوية 

 واللقاحات والمعدات/األجهزة الطبية في القسم الثالث).
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 كمقدم عطاء ، وذلكم عطاء واحد في هذه المناقصةي تقدكل شركة  على جبتوي 9.1
  (أ) من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.6.1 للمادة ووفقاً منفرد

8B9. لكل واحد عطاء 
 عطاء مقدم

؛ وفي أي يم عطائهسليتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وت 10.1
 هذه التكاليف، بصرف النظر عن سيرب  أو ملتزمة تكون جهة التعاقد مسؤولةنلحال، 

 .تهاو نتيجالمناقصة أ

9B10. العطاء كلفة 

 المتبادلة بين مقدم قيجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 11.1
العطاء وجهة التعاقد  باللغة المشار اليها في وقة بيانات العطاء . يمكن ان يقدم مقدم 
العطاء أيا من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى على 

ان ترفق بترجمة دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء ، وحينها تعتمد الترجمة لغرض 
       تفسير العطاء .

10B11. العطاء لغة 

 المكونة الوثائق .11B12 المقدم ما يلي :يجب أن يشمل العطاء  12.1
 للعطاء

 في إليها المشار النماذج وفق ينكامل األسعار وجدول العطاء تقديم استمارة (أ)
 ؛الرابع القسم

التعليمات إلى مقدمي  من 17ضمان العطاء (النسخة األصلية) وفق المادة  (ب)
 ؛ (ضمان العطاء)العطاءات

  مقدم العطاء؛لِزمليُ   على العطاءتوقيعلل  تحريري ونافذ يخولتفويض (ج)
بحسب  تؤكد العطاءات، مقدمي إلى التعليمات من 7لمادة ل وفقاً إثباتات موثقة (د)

 قائوث لمتطلبات مطابقة هي والخدمات السلع أن ،جهة التعاقدموافقة 
 مناقصة؛ال

 مؤهالت – من التعليمات إلى مقدمي العطاءات8وفقاً للمادة  إثباتات موثقة (هـ)
، أن مقدم العطاء مؤهل لتنفيذ جهة التعاقدبحسب موافقة  مقدم العطاء، تؤكد

 العقد في حال تم قبول عطائه؛
 وصل شراء مقدم العطاء لوثيقة العطاء؛ (و)

 Manufacturer’s Authorization (الشركة المصنعة/الجهةتصريح من (ز) ال
Form 8.1) وفق النموذج المرفق في القسم الرابع، إن وجد بحسب المادة 

 (ب) من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.
 . بيانات العطاء(ح) أية وثيقة أخرى مطلوبة في ورقة

 

) وجدول Bid Formيتعين على مقدم العطاء تقديم استمارة تقديم العطاء ( 13.1
) المناسب وفق النماذج المرفقة في القسم الرابع، محدداً Price Scheduleاألسعار (

السلع التي سيقوم بتقديمها، مع وصف موجز لها، ومحدداً دول منشئها، كمياتها، 
 وأسعارها.

12B13. تقديم استمارة 
 العطاء

يجب أن يتم تسعير جميع البنود المحددة في جدول األسعار وفق نموذج جدول  14.1
 بتحديد يقوم أن العطاء مقدم علىالمرفق في القسم الرابع. (Price Schedule) األسعار 
 من أي كانت وإذا. مطلوب هو كما األسعار جدول في الواردة األعمدة جميع في األسعار
 ."نطبقي "ال عبارة يكتب أن فعليه العطاء،مقدم  على تنطبق ال األعمدة
تحدد أسعار السلع المقدمة كسلع محلية أو تلك الموجودة في العراق ولكن من  14.2

13B14. العطاء أسعار 
 والحسومات
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). أّما السلع التي سيتم 2منشأ أجنبي، في جدول األسعار المرفق في القسم الرابع (
استيرادها من خارج العراق فيجب أن يتّم تسعيرها في جدول األسعار المرفق في القسم 

 ).3الرابع (
  وذلك لمتطلبات المطابقة:األسعار جدول إكمال عند التالية األمور إلى التنبه يجب 14.3

تلك الموجودة في العراق ولكن من منشأ  أسعار السلع المحلية أو يتم إدراج 14.3.1
 من جدول األسعار المرفق في القسم 5  رقمفي العامودوذلك  بشكل منفصل، أجنبي،
 :)، على النحو التالي2الرابع (

)/ السلع ex-factory (أ):  أسعار السلع التي يتم تسليمها عند المصنع (5العامود رقم 
)/ السلع التي يتم تسليمها ex-showroomالتي يتم تسليمها في صالة العرض (

)، وذلك بحسب off-the-shelf)/ السلع الجاهزة (ex-warehouseمن المستودع (
الحالة؛ يجب أن تشمل هذه األسعار جميع الرسوم والضرائب (مثال الضريبة 

على المبيعات والرسوم الكمركية والرسوم على مواد االستهالك، الخ...) 
المدفوعة أو التي يتم تسديدها على أساس مكونات السلع وعلى المواد الخام 

المستخدمة في تصنيع السلع أو تجميعها والتي تم تحديد أسعارها على أساس 
تسليمها عند المصنع أو في صالة العرض  أو من المستودع، الخ... أو الرسوم 

والضرائب المدفوعة على السلع ذات المنشأ األجنبي والتي تم استيرادها 
مسبقاً، وتم تحديد أسعارها على أساس تسليمها في صالة العرض الخ... . 

 تشمل هذه األسعار أيضاً تكاليف التوضيب والشحن.
سيقوم  (ب): أية ضرائب مبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم التي 5العامود رقم 

 يةرست في حال ، وذلكالسلع في ما يتعلق بفي العراقتسديدها مقدم العطاء ب
  (مثالً ضريبة االستهالك والضريبة على المبيعات، الخ...) .العقد عليه

 (ج): تكاليف النقل الداخلي البّري والتأمين وتحميل السلع 5العامود رقم 
العرضية /) وغيرها من التكاليف النثريةUnloadingوتفريغها(النفاض-

)Incidental  ( الضرورية حتى تسليم السلع إلى وجهتها النهائية كما هو محدد
 في قائمة متطلبات التعاقد.

  (د): أسعار الخدمات الثانوية بما فيها التركيب وبيان كيفية التشغيل5العامود رقم 
 والتدريب في الموقع لدى الجهات المستفيدة (المستخدم النهائي) ، ستخداماال/

 إن وجد، كما هو محدد في قائمة متطلبات التعاقد
 

 يحب إدراج اسعار السلع التي سيتم استيرادها من خارج العراق، بشكل 14.3.2
)، على النحو 3 من جدول األسعار المرفق في القسم الرابع (5منفصل في العامود رقم 

 التالي:
) في ميناء/ مطار CIP (أ):  أسعار السلع التي يتم تسليمها على أساس (5العامود رقم 

 ونقطة الوصول.
) (رسوم التسليم DDP (ب):  أسعار السلع التي يتم تسليمها على أساس (5العامود رقم 

مدفوعة)، عند موقع المستخدم النهائي في العراق كما هو محدد في قائمة 
 متطلبات التعاقد

 (ج): أسعار الخدمات الثانوية بما فيها التركيب وبيان كيفية 5العامود رقم 
 والتدريب في الموقع لدى الجهات المستفيدة (المستخدم ستخداماال/التشغيل

 النهائي)، إن وجد، وكما هو محدد في قائمة متطلبات التعاقد.
 Annual للمعدات/األجهزة الطبية، يحدد سعر عقد الصيانة السنوي (14.3.3
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Maintenance Contract - AMC في موقع المستخدم النهائي، وذلك في جدول (
)، إن وجد، ويحدد هذا السعر لعدد 4األسعار بحسب النموذج المرفق في القسم الرابع (

السنوات التي تلي إنتهاء فترة ضمان العيوب، كما تم تحديده في قائمة متطلبات التعاقد. 
يشمل هذا السعر الضرائب النافذة بتاريخ موعد فتح العطاءات. يتوجب على مقدم العطاء 

تحديد أية ضرائب إضافية يتعين تسديدها. ما لم يحدد خالفاً لذلك في وثائق المناقصة، 
تعتبر األسعار شاملة لهذه الضرائب وال يجوز المطالبة بها الحقاً . خالل مدة عقد الصيانة 

السنوية، على المجهز أن يحتفظ بالكمية الكافية من قطع الغيار وأن يستجيب فوراً ألي 
 عقد موضوع المعدات بقاءيضمن  أن على مقدم العطاء يتوجب. تصليح/طلب صيانة

 UPTIME "% سنوياً (x "بنسبة عاملةً بشكل سليم وصحيح السنوية الصيانة
warranty (وذلك إن وجد.  – قائمة متطلبات التعاقدالقسم الخامسكما هو محدد في و ،

 خالل عقد الصيانة السنوية، ما نسبته )downtimeوفي حال تخطّت فترات األعطال (
)100-x.فيتوجب عندها تمديد فترة هذا العقد بمدة تعادل ضعف فترات األعطال ،%( 

 

، EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPسوف يتم اعتماد المصطلحات  ( 14.4
الخ...) استناداً لألحكام الدولية لتفسير المصطلحات التجارية بحسب ما هو محدد في 

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

 

 أعاله من 14.3إن تقديم األسعار وفقاً لتفصيل بنود األسعار بحسب المادة  14.5
التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يهدف فقط إلى تسهيل عملية مقارنة العطاءات من قبل 

جهة التعاقد، ولن يحد بأي شكل كان من حقها في التعاقد على أية مجموعة من البنود 
 المقدمة في العطاء.

 

ثابتة وغير قابلة للتغيير يجب أن تكون األسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء  14.6
 . السببمهما كانخالل فترة تنفيذ العقد 

 

) في جدول lotوحدة - / إذا تّم تحديد أكثر من جدول كميات واحد (أو مجموعة14.7
متطلبات التعاقد لشراء االدوية، فعندها تسمح وثائق المناقصة لمقدمي العطاءات بتقديم 

أسعاره بشكل منفصل لمادة أو أكثر من المواد المذكورة في الجداول وسوف يتم تقييم 
 العطاءات للمواد ولكل مادة على حدة مع العرض.  

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

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

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

 

 التالية:العمالت بتقدم األسعار يجب أن  15.1
الدينار السلع التي سيتم تقديمها من العراق بعلى مقدم العطاء أن يقدم أسعار  (أ)

  العراقي
يجوزلمقدم العطاء أن يقدم أسعار السلع التي سيتم تقديمها من خارج العراق  (ب)

 بالعملة المحددة في ورقة بيانات العطاء.

14B15. العطاء عمالت 

 بيانات ورقة على األقل للمدة المحددة في سارية/نافذةيجب أن تبقى العطاءات  16.1
 المحدد من قبل جهة التعاقد وفقاً للمادةويم العطاءات سلتالموعد النهائي لالعطاء بعد 

أقل نفاذه من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. سيتم رفض العطاء الذي تكون مدة  20

15B16. نفاذ فترة 
 العطاءات
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  للشروط. غير مستجيبٍ باعتباره عطاءً المطلوب من 

، يجوز لجهة التعاقد  األولية العطاءإنتهاء فترة نفاذفي حاالت استثنائية، وقبل  16.2
 عطاءاتهم لمدة إضافية محددة. يجب أن فترة نفاذأن تطلب من مقدمي العطاءات تمديد 

عطاء أن يرفض طلب ال مقدمي العطاءات تحريرياً . يجوز لمقدم جواب هذا الطلب ويتم
في حال قبول مقدم العطاء لهذا أما . ذلك دون مصادرة ضمان عطائهوهذا، التمديد 
 ولكن سيطلب منه ؛سمح له أن يقوم بتعديل عطائهولن يُ لن يُطلب منه ، فعندها الطلب

 . ضمان عطائهفترة نفاذفي المقابل تمديد 

 

على مقدم العطاء أن يقدم، كجزء من عطائه، ضمان عطاء غير مشروط وقابل  17.1
  بصيغة: للدفع عند أول طلب من جهة التعاقد، ويكون ضمان العطاء إما

 (أ) خطاب ضمان  وفق النموذج المرفق في القسم الرابع، 
  (ب) صك مصدق؛ 

 (ج) او اية صيغة اخرى تحددها جهة التعاقد  في ورقة البيانات .
يجب أن تكون قيمة ضمان العطاء وفق ما هو محدد في ورقة بيانات العطاء وفي قائمة 

 متطلبات التعاقد في القسم الخامس.

16B17. العطاء ضمان 
 

يجب أن يكون ضمان العطاء موجهاً إلى جهة التعاقد مع ذكر عنوان ورقم  17.2
 يوماً بعد انتهاء فترة 28مرجع كتاب الدعوة، كما يجب أن يبقى نافذاً لمدة ال تقل عن 

 من 16.2ا للمادة نفاذ العطاء وفقالحق لفترة  يدمدأي ت بعد انتهاء وأنفاذ العطاء 
 التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

 

يجب أن يكون ضمان العطاء، باختيار مقدم العطاء، إما على شكل( خطاب  17.3
 ) بحسب النموذج المرفق بوثائق المناقصةBank Guaranteeضمان مصرفي (ضمان) 

صادراً عن أحد المصارف المعتمدة في العراق وفقاً لتعليمات المصرف المركزي 
إذا العراقي، أو  صدك مصدق او اية صيغة تحددها جهة التعاقد في ورقة البيانات. و

) عن مصرف موجود خارج العراق، فيجب Bank Guarantee (المصرفي الضمانصدر 
معتمدة في  الالمصرف لهذا مرادفةالمالية المؤسسة ال  موقعاً ومصدقاً منأن يكون

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

 

ستقوم جهة التعاقد ( بناء على توصية لجان الدراسة والتحليل) برفض أي  17.4
عطاء ال يرفق معه ضمان عطاء مقبول وذلك باعتباره عطاًء غير مستجيٍب للشروط 

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

 

 ضمانات العطاء العائدة تطلق يحق لجهة التعاقد أن، بحسب موافقة جهة التعاقد 17.5
 عليهم، وذلك قبل انتهاء مدة نفاذ لعقد اترسيةالى مقدمي العطاءات الذين ال يحتمل 
 قد صدرت. في هذه الحالة، يتم االحتفاظ حالةعطاءاتهم وبعد أن تكون التوصية باإل

 عمالً بضمانات العطاء العائدة لمقدمي العطاءات الذين يحتلون المراتب الثالث األولى
  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.38.2بأحكام المادة 

 

ضمان ه  وتقديم العقداتفاقية  بعد توقيعمقدم العطاء الفائزلالعطاء يعاد ضمان  17.6
 .المطلوباألداء حسن 

 

  يمكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا: 17.7
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نفاذه وبعد غلق المناقصة، سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء مدة  (أ)
 من التعليمات إلى 22.3 و16.2باستثناء ما نصت عليه الفقرتين 

  أومقدمي العطاءات؛

 فشل مقدم العطاء الفائز خالل المدة  المحددة في: (ب)

 التوقيع على العقد، أو )1(
 تقديم ضمان حسن األداء المطلوب. )2(

 

 من 36بشكوى أو اعتراض وفقاً للمادة مقدم عطاء غير ناجح تقدم (ج) إذا  
  هذهأن  للسلطات المختصة عندها، وتبين العطاءاتالتعليمات إلى مقدمي

 إن قيمة األضرار ؛ة مبررغير أو خاطئة ألسباب كانعتراض هذا اال أو ىشكوال
الناتجة عن هذا التأخير في توقيع العقد سوف يتم تعويضها من ضمان العطاء 

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

  وفق القوانين العراقية واإلجراءات النافذة.المختصة

 

إذا لم يقدم بعض مقدمي العطاءات ضمان العطاء وذلك بسبب اإلعفاء  17.8
المنصوص عنه في القوانين العراقية النافذة، كما هو الحال مثالً بالنسبة للشركات 

 من التعليمات 17.1 مادة بيانات العطاء للورقةالعامة أو غيرها بحسب ما هو محدد في 
 إلى مقدمي العطاءات، و

إذا سحب مقدم العطاء هذا عطاءه قبل انتهاء مدة نفاذه المحددة من قبله  .أ
، باستثناء ما نصت عليه  وبعد غلق المناقصة استمارة تقديم العطاءفي 

  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ أو16.2المادة 
إذا أصبح مقدم العطاء هذا مقدم العطاء الفائز ولكن فشل في توقيع العقد  .ب

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ أو في تقديم ضمان 37وفقاً للمادة 
  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛38حسن األداء وفقاً للمادة 

فعندها، يمكن لجهة التعاقد- في حال نصت ورقة بيانات العطاء على ذلك-، أن تعلن مقدم 
العطاء غير مؤهل إلرساء عقد عليه ممول من جهة التعاقد، وأن تمضي في تطبيق 

 اإلجراءات اإلدارية المنصوص عنها في ورقة بيانات العطاء.

 

ويجوز أن تشمل يجب أن يُِعّد مقدم العطاء عطاءه ويقدمه بنسخته األصلية  18.1
 بالعرض الفني، أما العرض المالي فيقدم في نسخة )Compact Diskقرصاً مدمجاً (

 أصلية (ورقية) واحدة .

17B18. وتوقيع شكل 
 العطاء

 المادة النسخ كافة الوثائق المحددة فيكل من يجب أن يتضمن العطاء األصلي و 18.2
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، على أن تكون كل وثائق العطاء مطبوعةً أو 12.1

ين لوخالشخص أو األشخاص الممقدم العطاء أو  بحبر ال يزول، وموقعةً من حررةً م
  بحسب ما هو محدد في هذا التفويضيكونيجب أن  . بالعقد مقدم العطاءلذلك إللزام

 (ج) 12.1، من قبل المخولين قانونياً للتوقيع والذي بموجب المادة بيانات العطاءورقة
 على مقدم العطاء التأكد من  سوف يرفق بالعطاء.من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

وعلى كل ) Bid Submission Form(لتوقيع على استمارة تقديم العطاء ل لوختوقيع الم
 المرفقة وثائق وعلى كافة ال)Price Schedules (صفحة من صفحات جداول األسعار

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

 يتم تحديدها في ورقة بيانات العطاء.

تعديالت لوثائق  كتابة بين السطور أو محو أو ةيجب أال يحتوي العطاء على أي 18.3
 رتكبها مقدم العطاءا تلك الضرورية لتصحيح األخطاء التي المناقصة، باستثناء

ين لوخ أو الملوخالم، يتوجب على . وفي هذه الحالةأثناء إعداد مستندات العطاء
  هذه التصحيحات. علىباألحرف األولى على العطاء التوقيع كامالً ولتوقيعل

 

  تسليم العطاءات–د 

يمكن لمقدمي العطاءات أن يقوموا بتسليم عطاءاتهم بواسطة البريد الداخلي  19.1
 العطاء وكل نسخة عنه وضععلى مقدم العطاء أو الخارجي السريع أو باليد مباشرة. 

و"نسخة". أ" أصل "األغلفة بـ على وذلك مع التأشير،  ومختومة منفصلةأغلفةفي 
 .مختوم خارجي غالف في غلفة المتضمنة األصل والنسختوضع األ

18B19. وتأشير ختم 
  العطاءات

 : الداخلية والخارجية أناألغلفةيتعين على  19.2
تحمل إسم وعنوان مقدم العطاء مع ختمه على الزوايا األربع من  (أ)

 الغالف؛

 بيانات ورقةفي محدد تكون موجهة إلى جهة التعاقد على العنوان ال (ب)
 ؛العطاء

 ورقة في محدد، كما هو  وكتاب الدعوة المناقصة ورقمتحمل اسم (ج)
 ؛بيانات العطاء

"، على أن تستكمل ]الوقت والتاريخ[وأن تحمل عبارة "ال يفتح قبل  (د)
   من20.1 للفقرة  بيانات العطاء ورقةبالوقت والتاريخ المحددين في

 .التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 

 المادة في ومؤّشراً عليه وفق ما هو محدد مختوماً  الخارجي  الغالفيكن إذا لم 19.3
،  ووفق القوانين العراقية النافذةالعطاءات المذكورة أعاله إلى مقدمي  من التعليمات19.2

موعد فتح  قبل العطاء أو فتحه فقدانلة يمسؤول أية جهة التعاقدعندها لن تتحمل ف
 .العطاءات

 

المادة جهة التعاقد على العنوان المحدد في  إلى م العطاءاتسلييجب أن يتم ت 20.1
في مهلة ال تتجاوز الوقت والتاريخ و ،من التعليمات إلى مقدمي العطاءات (ب) 19.2

. يتم إصدار وصل من قبل جهة التعاقد إلى كل مقدم  بيانات العطاءورقة في حددينالم
 . الحق بنسخة لها كمرجع جهة التعاقدوتحتفظعطاء تم استالم عطائه، 

19B20. النهائي الموعد 
 العطاءات يمسللت

 تمديد ، يجوز لجهة التعاقد وفق تقديرهاقبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات 20.2
 من 5.3للفقرة يم العطاءات من خالل تعديل وثيقة العطاء وفقاً سلتالموعد النهائي ل

 واجبات حقوق وتمتد كافةسوف وفي هذه الحالة مقدمي العطاءات،  إلى التعليمات
بحسب إلى الموعد النهائي   الملتزمين بها قبل التمديدجهة التعاقد ومقدمي العطاءات

 .المهلة الجديدة

 

يم سل جهة التعاقد بعد الموعد النهائي لتستلمهأي عطاء ت سيتم رفض 21.1
سيتم إعادته ومن التعليمات إلى مقدمي العطاءات،  20 في المادةحدد العطاءات الم

20B21. العطاءات 
 المتأخرة
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 .مغلقاً إلى مقدم هذا العطاء

ذلك  و إلى جهة التعاقده بعد تقديمهئأو سحب عطا يجوز لمقدم العطاء تعديل 22.1
إشعاراً  لى أن يقدم لجهة التعاقدعيم العطاءات، سللتالمحدد مسبقاً قبل الموعد النهائي 

 نافذ مع تفويض  بذلكلتوقيعخول ل موقعاً من الم العطاء،أو سحب تعديلبتحريرياً 
 بالتوقيع. 

21B22. سحبو تعديل 
 العطاءات

 أو إستبدال لعطائه ووضعه في تعديلتوجب على مقدم العطاء إعداد أي ي 22.2
غالف مختوم ويتم التأشير عليه وفق األصول، ويرسله الى جهة التعاقد قبل الموعد 

 :النهائي لتسليم العطاءات بحسب ما يلي

 ورقةعلى مقدم العطاء تقديم نسخة أصلية مع عدد النسخ المحدد في  (أ)
 ألي ، من التعليمات إلى مقدمي العطاءات19.1لمادة لبيانات العطاء 

 عليهما بشكل واضح يتم التأشيرغالفين في وذلك عطائه، على تعديل 
و "تعديل العطاء – النسخ"، أو أ "تعديل العطاء – األصل" بـ:

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

 يجب أن تتم ،العطاءت تعديالبالتأشير على األحكام األخرى المتعلقة  (ب)
  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.19.3 و19.2للفقرتين وفقاً 

 

 جهة التعاقد شعار على مقدم العطاء الراغب في سحب عطائه إيتوجب 22.3
 يجب أن يتم استالم يم العطاءات.سل لت مسبقاً تحريرياً قبل الموعد النهائي المحدد

 : كما يجب أنيم العطاءاتسلقبل الموعد النهائي المحدد لتسحب العطاء إشعار 

 19.2المادة في المحدد يكون موجهاً إلى جهة التعاقد على العنوان  (أ)
 ؛) من التعليمات إلى مقدمي العطاءاتب(

 (ج) 19.2في كتاب الدعوة والمحدد في المادة مرجع السم وااليحمل  (ب)
"إشعار أن يتم التأشير عليه بـ ، ومن التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 ؛ وبسحب العطاء"

 اً نافذاً يخول للتوقيع على اإلشعار بسحب العطاء.تفويضأن يتضمن  (ج)

 

 من التعليمات إلى مقدمي 22.3العطاءات المطلوب سحبها وفقاً للمادة إن  22.4
 العطاءات، سوف تعاد إلى مقدمي العطاءات دون فتحها.

 

 الموعد التي تلي استبدال أو تعديل أي عطاء خالل الفترة  أوال يجوز سحب 22.5
 من 16ة نفاذ العطاء المحددة في المادة وحتى انتهاء فتريم العطاءات سلالنهائي لت

التعليمات إلى مقدمي العطاءات. إن سحب العطاء خالل هذه الفترة قد يؤدي إلى 
  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.17.7 للمادةمصادرة ضمان العطاء، وفقاً 
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  – فتح وتقييم العطاءاتـه

 جهة التعاقد بفتح جميع العطاءات بما في ذلك لجنة فتح العطاءات لدى ستقوم 23.1
الراغبين من مقدمي  بحضورعامةفي جلسة  وذلك ،اشعارات اإلنسحابات والتعديالت

كما هو  والمكان  والتاريخفي الوقت ( المخولين)،  مقدمي العطاءاتممثلي العطاءات او 
 على مقدمي العطاءات او  ممثلي مقدمي العطاءات التوقيع  بيانات العطاء.ورقةفي  محدد

 على سجل الحضور كإثبات عل حضورهم.

22B23. العطاءات فتح 

 ، وال تفتحوقراءة محتوياتهااالنسحابات ـليها بعّشر ؤ الماألغلفةيتم أوالً فتح  23.2
. ال يسمح بأي  بل تعاد كما هي إلى مقدم العطاء  العطاءات التي تم سحبهابعدها أغلفة

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

استبدالها، بل تعاد كما  العطاءات التي تم  بعدها أغلفةوال تفتحمحتوياتها ويتم استبدالها 
تم قراءة إشعار إال إذا  إشعار الستبدال العطاءال يسمح بأي هي إلى مقدم العطاء مغلقة. 

 غلفة األ.علناً خالل جلسة فتح العطاءاتمع التفويض النافذ بهذا االستبدال  دالبتاإلس
علناً مع العطاء محتوياتها يجب أن تفتح وتقرأ  مع التفويض النافذ تعديالتبـليها عّشر ؤالم

 . والذي تم تعديلهالعائد لها المقدم أصالً 

 

يتم فتح العطاءات في وقت واحد، ويقرأ علناً : اسم مقدم العطاء وسعر العطاء لكل  23.3
بند أو جدول (أو مجموعة) بما في ذلك أية تخفيضات، و وجود أو عدم وجود ضمان 

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

 من التعليمات إلى مقدمي 21.1 باستثناء العطاءات المتأخرة عمالً بالفقرة العطاءات
 العطاءات.

يتم التأشيرعلى جميع صفحات كل من العطاءات األصلية بختم لجنة فتح العطاءات مع 
 توقيع أعضائها على جميع صفحات جداول األسعار األصلية الخاصة بكل عطاء.

 

 من التعليمات إلى مقدمي 22.2 التي تُرسل وفقاً للفقرة والتعديالت(العطاءات  إن 23.4
 ال تخضع للتقييم مهما ، يتم فتحها وقراءتها خالل جلسة فتح العطاءاتلمالتي العطاءات) و

 كانت الظروف. 

 

تُِعد جهة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاءات في نهاية الجلسة متضمناً  23.5
 من التعليمات إلى مقدمي 23.6 و23.4 و23.2 و23.1المعلومات المذكورة في الفقرات 

 العطاءات المذكورة أعاله، باإلضافة إلى ما يلي وبالحد األدنى:

 ؛أو تشميعها هاختمإغالق األغلفة بإحكام و -

 تخفيضات أو أية ة، بما في ذلك أي إن وجد))lot (لكل وحدة (سعر العطاء -
  على أساس عطاءات أخرى؛ أو أية تخفيضاتأسعار مشروطة

لمقدم العطاء على تصحيح  وأ أو محو تعديلعالمة واضحة حول كل ب التأشير -
 ؛مع توقيع رئيس وأعضاء لجنة فتح العطاءاتوذلك  ،راول األسعاجد

مع توقيع رئيس وذلك  ، غير مسعرة(بند)وضع خط أفقي بجانب كل فقرة -
     ؛  وأعضاء لجنة فتح العطاءات

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

 عدد األوراق المكون منها كل عطاء؛ -

 ؛ من مقدم العطاءالعطاءمدونة في تحفظات ذات صلة  وأ مالحظات ةأي -

 عطاء.الاللجنة على أي من مرفقات بديها قد تأو تحفظات أخرى  مالحظات ةأي -

 . بختم اللجنة والمرفقات العطاءمحتويات على جميع وقيع باألحرف األولىالتيتم 

التوقيع على محضر جلسة فتح  يطلب من ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرين 23.7
العطاءات مع الحق بإضافة أية مالحظة على أداء اللجنة. إن عدم توقيع أي مقدم عطاء 

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

 

سيتم إعالن جميع أسعار العطاءات والمواصفات الفنية ومدد التنفيذ رسمياً على  23.8
لوحة إعالنات جهة التعاقد مع التأكيد على أن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة لمزيد 

 من التدقيق والتحليل.

 

   بموافقة رئيس جهة التعاقد. العطاءات سيتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تقييم وتحليل 23.9

يمكن لجهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) ، ووفقاً لتقديرها، طلب  24.1
من مقدم العطاء حول عطائه أثناء عملية تقييم العطاءات. يجب أن يكون طلب  توضيحات

التوضيح واإلجابة عليه تحريرياً؛ ويمنع طلب أو تقديم أو السماح بتغيير السعر أو مضمون 
 تقييم عملية خاللا جهة التعاقد تكتشفهة حسابياء خط أتصحيح لذلك كان إذا إالالعطاء، 

  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.27.1العطاءات وفقاً للفقرة 
إذا لم يقم مقدم العطاء بتقديم التوضيحات بشأن عطائه في الموعد والوقت المحددين لذلك 

 في طلب جهة التعاقد، فقد يؤدي ذلك إلى رفض عطائه.

23B24. توضيح 
 العطاءات

ال يجوز الكشف عن أية معلومات تتعلق بفحص، توضيح، وتقييم ومقارنة  25.1
العطاءات والتوصية بإرساء العقد، إلى مقدمي العطاءات أو أي شخص آخر غير معني 

 رسمياً بعملية العطاء، وذلك إلى أن يتم تبليغ جميع مقدمي العطاءات بإشعار إرساء العقد.

24B25. اإلجراءات سرية 

في (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) عطاء التأثير على جهة التعاقد الإذا حاول مقدم  25.2
إلى ذلك قد يؤدي فترسية العقد، ب هاقرار في وأ  ومقارنة العطاء،عطاءلل هاعملية تقييم

 ه.ئ عطارفض

 

إذا رغب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة التعاقد بشأن مسألة تتعلق بعطائه خالل  25.3
ذلك ب قومالفترة الممتدة من تاريخ فتح العطاءات إلى تاريخ ترسية العقد، فعليه أن ي

  تحريرياً .

 

ستقوم جهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) تقييم وتحليل العطاءات لتتأكد  26.1
من أنها كاملة ومن عدم وجود أخطاء حسابية ومن وجود ضمان العطاء المطلوب وأنه تم 

 التوقيع على الوثائق وفق األصول ومن أن العطاءات صحيحة بشكل عام.

25B26. األولي التدقيق 
 وتحديد للعطاءات

  استجابتها
يمكن لجهة التعاقد (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) قبول أية شكليات ثانوية أو عدم  26.2

 في العطاء، إذا كان ذلك ال يشكل انحرافاً جوهرياً، على أن ال بسيطة انحرافاتمطابقة أو 
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 يجحف هذا القبول أو يؤثر على ترتيب أي مقدم عطاء في التقييم.

 تحدد  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات،29 وعمالً بالمادة  المفّصل،التحليلقبل  26.3
 مكتمالً،  ،جودة مقبولةبما إذا كان العطاء (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) جهة التعاقد 

. ألغراض هذا التأكد، فإن العطاء الذي يستجيب وثيقة العطاءمتطلبات لاً جوهرياً تجيبمسو
جوهرياً هو العطاء المتطابق مع جميع أحكام وشروط ومواصفات وثائق المناقصة دون أية 

أو نحراف  الاانحرافات جوهرية أو استثناءات أو اعتراضات أو شروط أو تحفظات. إن 
  الجوهري هو ذلك:تحفظالشرط أو أو العتراض أو االستثناء اال
؛ السلع والخدمات المتصلة بهاأداء  أو جودة أو نطاق على جوهري بشكل  يؤثر) الذي 1(

 أو

 جهة التعاقد وبما ال يتوافق مع وثيقة العطاء، من حقوق جوهري شكل بأييحد الذي ) 2(
 ؛ أومقدم العطاء الفائزل  التعاقديةواجباتمن الأو 

 ...)او التغيير(، في حالة قبول جهة التعاقد لهذا التحفظ  بشكل غير عادلؤثرالذي ي) 3(
الذين قدموا عطاءات اآلخرين مقدمي العطاءات ل ي التنافسالموقفالجوهري، على 

 .مستجيبة جوهرياً 

 

جيب يستسترفض جهة التعاقد (لجنة تقييم و تحليل العطاءات)  العطاء الذي ال  26.4
مستوفياً ه ؤ عطاجوهرياً، وال يجوز لمقدم العطاء الحقاً تصحيح عدم المطابقة ليصبح

الشروط. تستند جهة التعاقد في قرارها ما اذا كان العطاء مستجيباً للشروط أم ال على 
 محتويات العطاء نفسه.

 

إذا كان هناك من تعارض بين سيتم تصحيح األخطاء الحسابية على الشكل التالي:  27.1
، الذي ينتج عن )total price (وبين المجموع (المبلغ) اإلجمالي) unit priceسعر الوحدة (

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

المبالغ تُعتمد  واألرقام، (األحرف)المجموع اإلجمالي. إذا كان هناك تعارض بين الكلمات
. إذا رفض مقدم العطاء تصحيح األخطاء الحسابية، سوف يتم (األحرف) بالكلماتالمذكورة

 المصححة عطائه قيمةكلفةً  قلالتقييم األ عطائه. أما إذا رفض مقدم العطاء ذي رفض
 ستصادر قيمة ضمان عطائه.

26B27. األخطاء تصحيح 
 

(لجنة تقييم و  التعاقد جهة على يتعين والمقارنة، التحليلتسهيل إجراءات  بهدف 28.1
 الدينار إلى مختلفة بعمالت المقدمة العطاءات أسعار جميع تحويلتحليل العطاءات) 

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

27B28. إلى التحويل 
 واحدة عملة

إن سعر الصرف الذي سيعتمد لتحويل جميع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى  28.2
 الدينار العراقي، هو سعر الصرف الصادر بتاريخ تقديم العطاءات.

 

 ومقارنة العطاءات (لجنة تقييم وتحليل العطاءات) بتقييمسوف تقوم جهة التعاقد  29.1
 . من التعليمات إلى مقدمي العطاءات26 اإلستجابة الجوهرية وفقاً للمادة حققتالتي 

28B29. ومقارنة تقييم 
 العطاءات
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، سوف تتم مقارنة  المرشحينترتيبتحديد  و بهدف مقارنة وتقييم العطاءات29.2
 - إلى موقع المستخدم النهائي أو DDPالعطاءات المستجيبة على أساس تسليم السلع - 

 قائمة متطلبات تفي حال نصعلى أساس التوصيل المجاني إلى موقع المستخدم النهائي. و
 صيانة قديم من التعليمات إلى مقدمي العطاءات على ضرورة ت14.3.3 المادةالتعاقد و

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

 . المرشحينترتيبتحديد و

 

  سوف يتم احتساب:، المرشحينترتيبتحديد  وبهدف مقارنة وتقييم العطاءات 29.3
أسعار السلع المحلية أو السلع األجنبية المتوفرة في العراق كما وردت في جدول  •

 من التعليمات إلى 14.3.1) بموجب الفقرة 2األسعار المرفق في القسم الرابع (
 مقدمي العطاءات؛

 العراق كما وردت في جدول األسعار التي سيتم استيرادها من خارجأسعار السلع  •
 من التعليمات إلى مقدمي 14.3.2 بموجب الفقرة )3المرفق في القسم الرابع (

العطاءات؛ 
كما ، )Annual Maintenance Contract - AMCسعر عقد الصيانة السنوية ( •

 قائمة تفي حال نصو) 4 الرابع (القسمورد في جدول األسعار المرفق في 
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات على 14.3.3 ةفقرالمتطلبات التعاقد و

 . العيوبضرورة تأمين صيانة للسنوات التي تلي فترة ضمان

 

، سوف يتم احتساب  المرشحينترتيبتحديد  وبهدف مقارنة وتقييم العطاءات 29.4
في ) AMC) لعقد الصيانة السنوية (Net Present Value - NPVصافي القيمة الحالية (

هذه الصيانة، مع قائمة متطلبات التعاقد على ضرورة تأمين  القسم الخامس - حال نص
 األخذ بعين االعتبار معدل التخفيض كما هو محدد في ورقة بيانات العطاء.

 

في حال حددت قائمة متطلبات التعاقد (القسم الخامس) إمكانية تقديم عطاءات ألكثر  29.5
من جدول (أو مجموعة)، فعندها يتوجب على مقدمي العطاءات أن يحددوا أسعار كل جدول 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. سوف يتم تقييم 14.7(أو مجموعة) وفقاً للفقرة 
 العطاءات المقدمة لكل جدول (أو مجموعة) بشكل منفصل.

 

يمكن أن يتم ترسية العقود لكل جدول (أو مجموعة) بشكل منفصل، وذلك على مقدم  29.6
 Lowest Evaluated (كلفةً  قلالتقييم األالعطاء الذي قدم العطاء المستجيب وذات 

Bid المحليةاألفضلية  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، وبعد تطبيق8) ، بحسب المادة  
 . من التعليمات إلى مقدمي العطاءات30 المادة وفق

 

ما لم ينص على خالف ذلك في ورقة بيانات العطاء، يتم اعتماد هامش لألفضلية   30.1
   .للعطاءات المقدمة من مقدمي العطاءات المحليين 

29B30. المحلية األفضلية 

أو رفض أي عطاء أو في إلغاء عملية تحتفظ جهة التعاقد بحقها في قبول  31.1
، إصدار كتاب اإلحالة والتبلغ به رسمياً المناقصة ورفض جميع العطاءات في أي وقت قبل 

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

ستقوم جهة التعاقد بإعادة جميع العطاءات التي جرى تقديمها وتحديداً ،  تمَّ اإللغاءفي حال
هذه  مقدمي بحسب ما تم تسديده من مناقصةق الائشراء وث رسم مبلغضمان العطاءات مع 

 .العطاءات

30B31. التعاقد جهة حق 
 أي رفض أو قبول في

 العطاءات كل أو
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ستحدد جهة التعاقد ، ما إذا كان مقدم العطاء المستجيب للشروط والذي يحقق األهلية  32.1
، )Lowest Evaluated Bid( كلفةً  قلالتقييم األ ذي العطاءقدم القانونية المحددة، والذي 

، وذلك للتأكد من  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات8.1 يحقق المؤهالت المحددة في المادة
 .بشكل مقبول قدرته على تنفيذ العقد 

31B32. القانونية هليةاأل 
 العطاء مقدم ومؤهالت

إن هذا التحديد يعتمد على تقييم قدرات مقدم العطاء المالية، الفنية، واالنتاجية.  32.2
 لمؤهالت مقدم العطاء والمقدمة منه وثقةمالثباتات اإلوسيكون على أساس دراسة وتحليل 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، باإلضافة إلى أية معلومات أخرى 8.1بموجب الفقرة 
 تراها جهة التعاقد ضرورية ومناسبة .

 

 المؤهل قانونياً العقد على مقدم العطاء يةرستلشرطاً أساسياً  الناجحيعتبر التأهيل  32.3
. أما )Lowest Evaluated Bid( كلفةً  قلالتقييم األوالذي قدم العطاء (الوحدة/المجموعة) ذي 

 قلالتقييم األذي إذا كانت نتيجة التأهيل سلبية، فسيؤدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء 
ذي  ستقوم جهة التعاقد بعملية تقييم مشابهة لقدرات مقدم العطاء ، وفي هذه الحالة؛كلفةً 

  مقبول.بشكل  الذي يلي، للتأكد من قدرته على تنفيذ العقد كلفةً  قلالتقييم األ

 

   ترسية العقد–و 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، 32 و30 و29مع مراعاة أحكام المواد  33.1
 المؤهل قانونياً صاحب العطاء مقدم العطاءعلى العقد بترسية  جهة التعاقد ستقوم

تم التأكد من مؤهالته  قدشرط أن يكون وذلك ، كلفةً  قل التقييم األيذو المستجيب جوهرياً 
قبول. متنفيذ العقد بشكل ل

  ونفاذمن صحةأكد الت يتوجب على جهة التعاقد قبل ترسية العقد، 33.2
 وذلك ال سيما ضمان العطاءءات المرشحين المقدمة في عطااألساسية النماذج المستندات/

 عبر السلطات المختصة.

32B33. الترسية معايير 

  كمية البنودتخفيض زيادة أو ، تحتفظ جهة التعاقد بحقها في العقدترسيةعند  34.1
 من قيمة العقد ، وذلك من %20 بنسبة قائمة متطلبات التعاقد في  أصالً  المحددةوالخدمات

  .دون أي تغيير في أسعار الوحدات أو الشروط واألحكام األخرى

33B34. التعاقد جهة حق 
 عند الكميات تعديل في

 العقد إرساء
 

 مقدم العطاء الفائز إشعارعاقد بت نفاذ العطاء، ستقوم جهة الفترةقبل انتهاء  35.1
أن عطاءه قد باب تحريري مسجل، خط على أن يُتبَع بالكابل تحريري أو عبر إشعاربموجب 

 اآلخرين  اتعطاءال ي مقدمشعار جميع على جهة التعاقد إيتعين، نفسهفي الوقت . قُبِل
مع ، النافذةلقوانين العراقية وفقاً لتقوم بنشر النتائج  سكما عملية  ارساء العطاء، بنتيجة
 اءسمأ) 1المعلومات التالية: ( وعدد الوحدات/المجموعات و اسم ومرجع المناقصةتحديد

 عنها اإلعالن) أسعار العطاءات كما تم 2(و،  الذين قدموا عطاءاتجميع مقدمي العطاءات
) 4(و، حليلهكل عطاء تمَّ تل تقييمه تم الذيسعر ال) اسم و3(و جلسة فتح العطاءات، في

) اسم مقدم العطاء 5(و ، مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم وأسباب رفضهااءسمأ
نطاق العقد موضوع عن وجز العقد وممدة  باإلضافة إلى ،سعر المقدم والعملةالالفائز و

 الترسية.

34B35. بقرار إشعار 
 الترسية

اً (عقد  نافذاً فورالذي يصبح  والتبلغ به تأسيساً للعقدالترسيةقرار اإلشعار بيَُعد  35.2 
 عطاء مقدم قد يتقدم به أي طعنبأي   وذلك بحسب قرار التسوية القانونية المتعلق،اولي)

 .العطاءات مقدمي إلى التعليمات من 36 للمادة وفقاً  فائز غير
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بعد تقديم العقد الموقع من قبل مقدم العطاء الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقاً  35.3
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، ستقوم جهة التعاقد فوراً بإعادة ضمانات 38للمادة 

 من التعليمات إلى مقدمي 17العطاءات إلى مقدمي العطاءات غير الفائزين وفقاً للمادة 
 العطاءات.

 

إلى يتقدم قد يتعين على جهة التعاقد االستجابة فوراً وتحريرياً إلى أي مقدم عطاء  35.4
 من 36 وذلك ليس بموجب المادة  عن أسباب عدم اختيار عطائهاً ستفسرمجهة التعاقد 

 .الترسيةبقرار شعار إل، بعد استالمه لالتعليمات إلى مقدمي العطاءات

 

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

35B36الشكاوى. 
 والطعون

 
وبعد انتهاء  ،بعد إشعار مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه من قبل جهة التعاقدفوراً  37.1

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 36الطعون وفقاً للمادة  الشكاوى وتسويةفترة انتظار 
 ائقوث القسم الثامن من فيالمحددة  العقد اتفاقية(إن وجدت)، سترسل جهة التعاقد 

يجب أن .، إلى مقدم العطاء الفائزمناقصة والتي تشمل كل ما تم اإلتفاق عليه بين الطرفينال
  بيانات العطاء.ورقة في كما هو محدديتم تصديق العقد 

36B37. العقد توقيع 

 على مقدم العطاء الفائز التوقيع على إتفاقية العقد وإعادتها إلى جهة يتوجب 37.2
 المدة المحددة  .  التعاقد ضمن

، يبقى لجهة التعاقد الحق 36في حال تقدم أحد مقدمي العطاءات بطعن بحسب الفقرة 
أن العقد يستوفي  جهة التعاقد وجدتإذا بمتابعة إجراءات التعاقد مع مقدم العطاء الفائز 

أنه من المصلحة العامة عدم تأخير بدء تنفيذ العقد وأن مثل هذا جميع الشروط و
 : بعد وذلك سوف يتسبب بأضرار كبيرة،/اإللغاءالتأخير

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

في وذلك  تنفيذ العقد بسببأية أضرار قد تنتج في المستقبل عن  التعويضب
  ؛قرار جهة التعاقدل مخالفاً حال كان حكم المحكمة المختصة 

 

 

العامة لشروط  ا وفقاألداءحسن اً لعلى مقدم العطاء الفائز أن يقدم ضمان يتعين 38.1
  عنالصادر الترسية بقرار اإلشعار من تاريخ استالم  واعتباراً )  يوما 14خالل (، للعقد

 يوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد الى المرشح الفائز 29جهة التعاقد او 
وذلك وفق النموذج المرفق في القسم الثامن من وثيقة ، وحسب ما محدد في ورقة البيانات 

والقطاع العام من موجب تقديم  الشركات العامة للدولة تعفى. العطاء- مستندات العقد
تمنح هذه  النافذة في جمهورية العراق تعليمات والحكام إذا كانت األاألداءضمان حسن 
  .االستثناءات

37B38. حسن ضمان 
 األداء

 تقديم ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو في مقدم العطاء الفائز فيعند فشل  38.2
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، 37.2توقيع العقد خالل المدة المحددة في الفقرة 

في األداء  لتوقيع العقد وتقديم ضمان حسن إليه رسمي انذار بإرسال التعاقدستقوم جهة 
االنذار؛ وبعد مضي هذه المدة، يحق  هذا تاريخ استالم) يوماً من 15غضون خمسة عشر (

لجهة التعاقد إلغاء الترسية ومصادرة ضمان العطاء لمقدم العطاء الناكل، وترسية العقد 
األقل كلفة بعد التأكد الذي يلي  ذي التقييم المستجيب جوهرياً للشروط ومقدم العطاءعلى 
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 مصادرة إلى إضافةمن أنه يستوفي المؤهالت المطلوبة لتنفيذ العقد. وفي هذه الحالة، و
. العطائين أسعار بين  ماالفرق دفعي أن ناكلال العطاء مقدميتوجب على  عطائه، ضمان

 ءاتهم.عطا نفاذ فترة خاللتُتخذ هذه اإلجراءات بحق مقدمي العطاءات الناكلّين 

 
 



 27 القسم الرابع: مستندات العطاء       

 العطاء بيانات ورقة :- الثانيالقسم
 (BDS)  بيانات العطاء ورقة

ل أو إن المعلومات الخاصة التالية المتعلقة بالسلع التي سيتم  التعاقد عليها سوف   عند وجود أي .مقدمي العطاءاتالى ة في التعليمات محددتُعدِّل األحكام التضيف أو تُكمِّ
   بيانات العطاء بدل تلك الواردة في التعليمات إلى مقدمي العطاءات.ورقة، تُعتمد األحكام الواردة في تناقض

 عام .أ

وزارة الصحة /البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات : [التعاقد جهةاسم 
  .]الطبية (كيماديا)

 : "ال يوجد"]جهة التعاقد قبل من) المفوض purchasing Agentاسم وكيل المشتريات (

                   مستلزمات مختبرية موادلشراء  موضوع كتاب الدعوة: السلعنوع 
                                                                                                               
    وعلى النحو الوارد في الموازنة الجارية] LAB/2019/ 8 المناقصة: [رقم

 ]       رقم كتاب الدعوة : [
 3 في قائمة متطلبات التعاقد هو:  (حددةمالالجداول (المجموعات ) وأسماء  عدد إن

 نطاق 2 قائمة بالسلع وجدول التنفيذ وشروط التسليم جدول رقم 1جداول ( جدول رقم 
 ] المواصفات الفنية 4الخدمات الثانوية جدول رقم 

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

 ]وزارة المالية  هو: [العقد هذامصدر تمويل 

1.1 
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 مناقصةال وثائق. ب

وزارة الصحة والبيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات عنوان جهة التعاقد: 
بغداد-باب المعظم   / الشعبة المختبرية – الطبية( كيماديا) الطابق السابع

)البريد االلكتروني   14Tlab_sec@kiamdia.iq14T)  رقم النقال 4157667 ( الهاتفأرقام ( 
 .] ( ب. راقية عدنان عليالمسؤول الشخص إسم،  07705419074

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

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

باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات : 

 يكون تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركين في المناقصـــــــــــــة -  
 .2019 /  12 /    2 يوم   

  

4.1 
 

 العطاءات إعداد ،ج

 متوفرة على العنوان ،(غير المؤهلين قانونياً ) المستبعدينقائمة بأسماء مقدمي العطاءات 
  14THTTP://WWW.MOP.GOV.IQ14T -  دائرة العقود العامة العائد لوزارة التخطيطاإللكتروني 

باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات  يتم اضافة ما يلي: 
- او المتلكأة او المخلة بالتزاماتها التعاقدية السابقة لدى نفس جهة التعاقد او في جهات تعاقد 

اخرى وبموجب وثائق اصولية    
 

6.3 

 2014) لسنة 2يكون تصديق للشهادات حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (
 بخصوص  البنود المستوردة من بلد عربي.

7.2 

mailto:lab_sec@kiamdia.iq�
http://www.mop.gov.iq/�
http://www.mop.gov.iq/�
http://www.mop.gov.iq/�
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المستندات الثبوتية ألهلية السلع: يجب أن يتضمن العطاء، المستندات المذكورة في الفقرات 
 (أ) و(ب) المستندات التالية: 7.3 و 7.2

ان تقدم شهادة المنشأ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع  -۱
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 تصديرها الى العراق شرط وجود تعهد مصدق 

اصوليا من الشركة الشاحنة والمجهزة للمواد االستيرادية يتضمن تحملها كافة 
المسؤوليات المالية والقانونية المتعلقة بمدى صحة المعلومات المذكورة في شهادات 

المنشأ االصلية المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المجهز في دولة الشحن 
االخيرة. 

 ,FDA,GMP.,EMA, JAP. MHLW, Canadian ,تقديم شهادات في حال توفرها ( -۲
AUS – TAG, UK.MHRA, SWISS –MEDIC)                             U.S(. 

تقديم  شهادة تأسيس الشركة المجهزة والمنتجة على ان تكون اصلية ومصدقة وحديثة.  -۳
تقديم الحسابات الختامية  االصلية والمصدقة للشركة المنتجة للسنوات الخمس االخيرة   -٤

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

  ويكون مؤشر حساباتها الختامية االصولية للسنوات الخمسة االخيرة ايجابي.

على الشركات المشاركة في المناقصة تقديم اسعارها المثبتة في عقودها مع الدول  -٥
االخرى والدول المجاورة للعراق على ان تكون تلك االسعار مرفقة مع العطاء 

 وبتاييد وختم وتوقيع مقدم العطاء عليها.

 وجوب قيام الشركات المجهزة بارسال نموذج من كل مادة معروضة مع العروض 6
 يوم بعد تاريخ الغلق وبخالفه يتم اهمال 15م خالل المقدمة لغرض الفحص والتقيي

 العطاء.

  (ج)7.3

 7.4    يطلب "] ال ["

  (ب)7.4   ال ينطبق
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     LAB/2019/8مناقصة رقم: 
جهة التعاقد:وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا). 

 
 . ةليزيكاإلن أو العربية   هي:العطاءلغة 

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

11.1 

 من (أ) إلى (و)، 12.1 فقرة الفي المحددة المستنداتتضمن العطاء باإلضافة إلى يجب أن ي
 طريق ، وقت التسليم ،منشا البضاعة ،  اسم المصنع ( الشركه المصنعة )  (المعلومات التجارية

  : التاليةالمستندات) وكافة  طريقة الشحن، ميناء الشحن ،ميناء الدخول ،  تفاصيل التعبئة ،التسليم 
-على مقدم العطاءالذي سبق له االشتراك في المناقصة المعاد اعالنها ان يقدم وصل 1

الشراء السابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة المعاد اعالنها وفي حالة تعديل اسعار 
بشراء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بين السعرين في حالة زيادة السعر 

ويرافق مع عطاءه الوصلين االول والثاني. 
- وعند التعاقد يجب ان يكون المستفيد من االعتماد المستندي هو نفس الجهة المتعاقد معها 2

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

يجب ان يتم تثبيتها جميعا في }... الخIbanو  sort codeوswift codeالكامل للمستفيد 
العرض وال يقبل ان يكون الحساب باسم الشخص واي تغيير في اسم وعنوان المستفيد 
والبنك المبلغ ورقم الحساب والمعلومات البنكية االخرى بعد االتفاق يعتبر مخالف بعد 

اعالم المجهز باالحالة عن المعلومات المثبتة في العرض سيعرض المجهز الى غرامة. 
 . ارفاق االعمال المماثله مع عطاءاتكم مؤيدة من قبل جهات التعاقد- 3
العالقات العامة بشهادات التاسيس اصلية ومصدقة للشركات المنتجة  تزويد قسم- 4

  .والمسوقة مترجمة الى اللغة االنكليزية
 سنوات االخيرة مصدقة من السجل للخمسالحسابات الختامية للشركات المنتجة - 5

  .التجاري
 .يجب تقديم الحسابات الختامية من قبل الشركة باللغة االنكليزية او العربية حصرا- 6
رسالة اصلية ومصدقة من الشركات المنتجة باسماء الموقعين على العقود وصفاتهم - 7

 . االدارية ونماذج تواقيعهم
(الشركة االم) بان جميع المواد االولية الداخلة في تصنيع االجهزة  تقديم تعهد من الشركة المنتجة- 8

. والمستلزمات في بلدان الفروع بضمانتها ومعتمدة لديها وان تتحمل مسؤولية هذا التعهد 
في حال كون البضاعة منتجة في الفروع واليمكن انتاجها في بلد الشركة االم (ان تتعهد الشركة - 9

 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 التجهيز منه .- 10
تقديم الشركات المشاركة بالمناقصة او الدعوة المباشرة االسعار المثبتة في عقودها مع الدول - 11

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

 الكتالوكات ، والمواصفات الكاملة والتفصيلية للمادة و كل المعلومات ترسل مع العروض.- 12
الوثائق الرسمية المطلوبة  المبينة ادناه والمصادق عليها من قبل وزارة الخارجية في بلد المنشأ -  13

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

12.1 
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     LAB/2019/8مناقصة رقم: 
جهة التعاقد:وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا). 

 التصنيع
 خضوع منتجاتكم لمتطلبات المواصفات الفنية العالمية المعتمدة من وزارة الصحة لبلد .ب

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

المماثلة. 
  منهاج العمل المطلوب .هـ.

  بأمكان المجهز طلب تثبيت األعتماد على نفقته على أن يكون ذلك ضمن عطائه- 14

 يجب تثبيت المعلومات التالية في عنوان المجهز عند تقديم العرض  (يجب ان يتضمن عنوان -15
 الطرف الثاني (اسم المنطقة ،الشارع،رقم البناية ،رقم الهاتف ،رقم الفاكس ،االيميل االلكتروني)

تقديم كتاب عدم الممانعة من االشتراك في المناقصة صادر من وزارة المالية - 16
. العراقية/الهيئة العامة للضرائب

  التدريب: 14.1
البائع مسؤول عن تقديم المنهاج التدريبي للكوادر الطبية والفنية واعضاء كيماديا  وحسب نوع المواد داخل 
وخارج البلد مجانا وتكون فترة التدريب على المواد  كافية على ان يتم اعطاء دورات داخلية لمنتسبينا عند 

 .الحاجة 
  وانه من ضمن مبلغ العقد الكلي.ويجب تحديد مبلغ التدريب مع العرض المقدم من قبل المجهز
 وبعد  يوم) من تاريخ تبليغه باالمر الوزاري180يجب ان يقوم الطرف الثاني بتنفيذ فقرة التدريب وخالل فترة (

 الخاص وبخالفه تفرض غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير ومن المبلغ المخصص للتدريب على ان فتح االعتماد
% = الغرامة التأخيرية x 10% من قيمة التدريب حسب المعادلة (مبلغ التدريب/مدة التدريب 10ال يتجاوز 

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

) بالدوالر االمريكي  CIP يجب ان يعرض السعر على اساس واصل بغداد الى مخازن كيماديا (14.3.2
  باالضافة الى ما ورد في التعليمات الى مقدمي العطاءات فانه سيتم: 14.6

- إهمال العرض المبني على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من اي العطاءات االخرى المقدمة 
في المناقصة وعدم قبول اي تحفظ مهما كان نوعه واي تخفيض للسعر يقدم بعد موعد غلق 

المناقصة ونؤكد على شرط عدم اجراء التغييرات بعد التبليغ باالحالة واي رسالة للتخفيض ترد بعد 
. تاريخ الغلق بدون طلب من كيماديا سيتم اهمالها وعدم النظر فيها

14 

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

15.1 

 يم العطاءات،تسلبعد الموعد النهائي ل يوم)] يوماً 365( نفاذ العطاء [فترةيجب أن تكون 
مقدمي العطاءات المذكورة أدناه. لذلك، فإن كل إلى  من التعليمات 20 المادة وذلك وفق

  ].2020   /12  /  9    لغاية [نافذاً عطاء يجب أن يكون 
) يوماً بعد انتهاء فترة نفاذ 28يجب أن يبقى ضمان العطاء نافذاً لمدة ثمانية وعشرين (

16.1 
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     LAB/2019/8مناقصة رقم: 
جهة التعاقد:وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا). 

] أي:، 7/12/2020[  قبلنفاذيتهإن العطاء يُقدم مع ضمان عطاء تنتهي العطاء. لذلك، ف
  للشروط.مستجيبسيتم رفضه على أنه غير 

 

 وحسب تعليمات تنفيذ من تقديم ضمانات العطاء للدولة والقطاع العام الشركات العامةتعفى  
 العقود الحكومية النافذة.

في عدم طلب ضمانات العطاء ب جهة التعاقد عند قرار"- : التعاقد ذلكجهة حال قررت في{
 ."}إستثناءات من الجهات المختصة. حالة حصولها على

  ) فقط  مليونين وخمسة 2055271 ،20 المبلغ رقما ( يجب أن تكون قيمة ضمان العطاء
من القيمة % 1وخمسون الف ومئتان وواحد وسبعين دينارعراقي وعشرون فلس اي 

 من ضمن قائمة  أو ما يعادلها بعملٍة قابلة للتحويلالعراقي بالدينارالتقديرية للمناقصة  
العمالت التي يُصدر البنك المركزي العراقي أسعار صرفها إلى الدينار العراقي.  

 تكون (ج) او سفتجة. 17.1باالضافة الى ما تم االشارة اليه في 
مع مراعاة ما يلي: 

- تقدم التامينات االولية من قبل مقدم العطاء او (اي من المساهمين في الشركة او الشركات 1 
المشاركة بموجب عقد مشاركة) لمصلحة جهة التعاقد ويتضمن االشارة السم ورقم 

المناقصة   
- تصدر الكفالة بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة وبموجب 2

تخويل رسمي مصدق. 
-  تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور (سري وشخصي) يرسل الى كيماديا من قبل 3

المصرف المصدر للكفالة 
-  ان تكون صادرة باللغتين العربية واالنكليزية 4

 يتم مراعاة العبارة التالية: 17.7- باالضافة الى ما تم االشارة اليه في 
(او رفض التصحيح على اخطائه الحسابية في العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ 

 بحقه االجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود  الحكومية).

17.1 

الخاص بالشركات الرصينة ووفق شروط الشركات الرصينة  17.4 
، ستقوم جهة التعاقد ) من هذه المادة2) و (1أخلَّ مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتين (إذا 
 بأية تدابير أخرى، سيتم إبالغ وزارة التخطيط إلتخاذ اإلجحاف ومن دون ناكالً، تبارهبإع

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

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

 مصادرة التامينات االولية الخاصة بالمناقص الناكل .    -

17.8 
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 احالة المناقصة على المرشح الثاني اذا كان هذا 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 فلجهة التعاقد احالة المناقصة على المناقص الثالث  -  
ويتحمل كل من الناكلين االول والثاني فرق البدلين وحسب فرق المبالغ الخاصة 

 بالترشيح لهما ومصادرة التامينات االولية للمرشحين االول والثاني.
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 
 مصادرة التامينات االولية للمناقصين الثالث الناكلين 

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

) ثالثة نسخ. 3(:  هو باإلضافة إلى العطاء األصليالمطلوبة العطاء نسخ عدد
تقديم العروض بنسختين اصليتين موقعة توقيعا حيا ومميزة بكلمة (نسخة اصلية) احدهما مسعرة 

واالخرى غير مسعرة وتختم بختم الشركة ومبينا فيها الموقع االلكتروني وعنوان البريد االلكتروني 
للمجهز والعنوان الكامل للشركة المجهزة واسم حامل العطاء المخول بالتوقيع من قبل الشركة المجهزة 

 يحوي على CDمع تقديم ثالث نسخ مميزة بكلمة (نسخة طبق االصل) مقرونا بدسك مرن او قرص 
وعند حصول اختالفات جوهرية بين العرض الورقي والعرض االلي معلومات العرض الورقي

لشركتنا الحق باهمال العرض واالعتماد على العرض الورقي في حالة وجود اختالفات 
بسيطة علما انه يتم تحديد هذه الخالفات فيما كانت بسيطة او غير بسيطة من قبل لجنة دراسة 

وتحليل العروض.  
وعند االختالف بين (الرقم والكتابة) يعول يجب تدوين االسعار رقما وكتابة ولجميع الفقرات 

المكتوب ويكون سعر كل وحدة واحدة هو السعر المعتمد للوحدة (قطعة او سيت) وفي  على السعر
حال ورود فقرة او فقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعتبر كلفة تلك 
الفقرة  بجدول الكميات المدونة ازاءها مشمولة باسعار الفقرات االخرى لمقدم العطاء ويجب ان 

تكون هذه االسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض ويتم توقيع العرض المسعر وختمه من قبل الشركة 
مقدمة العطاء او المكتب العلمي المخول بالتوقيع والختم صراحة ويكون التوقيع حي و يجب توقيع 
مقدم العطاء على كل صفحة من جدول الكميات المسعر والمالحق المرفقة مع العطاء ان وجدت و 

 .كذلك استمارة مقدم العطاء

18.1 

 فويض قانوني ت بصيغة إمااً، مقدم العطاء تحريريعنلتوقيع تأكيد التخويل ليجب أن يكون 
 شهادة تسجيل الشركة  بصيغة أو،) أشهر3 عن ثالثة (عمرهصادر عن مقدم العطاء ال يزيد 

. ) عنهالتوقيعل التخويل تظهر ،(شهادة تأسيس الشركة
 يجب ان تقدم العروض مباشرة من قبل الشركة المصنعة من خالل مايلي :-

 المدير العام او ما يعادله  
 معاون المدير العام او مايعادله

18.2 
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مدير المبيعات (التسويق) 
المدير التجاري 

المكتب العلمي المخول اصولياً  
 ويمكن قبول تخويل اي منتسب للشركة غير المدرجة صفاتهم اعاله على ان يستوفي تخويله 

الشكلية القانونية المطلوبة والتصديقات المطلوبة. 
   A-L(Authorization Letterتعليمات خاصة تتعلق برسائل التخويل ( - 

  تكون رسالة التخويل مصدقة رسميا من قبل :-    اوالً -
ا- غرفة التجارة في بلد المنشأ. 

ب- وزارة الخارجية في بلد المنشا او كاتب العدل. 
ج- السفارة العراقية في بلد المنشا او تمثيلها هناك. 

د- مصادقة وزارة الخارجية العراقية على ختم السفارة العراقية في بلد  المنشأ. 
هـ- على كل حال اذا كانت السفارة العراقية لم تتمكن من ختم كافة المستندات اعاله اما 
بسبب عدم   وجود سفارة عراقية او عدم وجود معلومات معروضه حول هوية 

االشخاص  الذين يمثلون الشركة فان سفارة بلد المنشا في العراق يجب ان تصدق 
وتختم عند ذلك رسائل التخويل الرسمية لكي تكون قانونية ومتفق عليها. 

و-  اذا كان اليوجد تمثيل دبلوماسي بين العراق وبلد المنشأ فيمكن ان يتم التصديق في 
بلد ثالث من   قبل سفارة  بلد المنشا والسفارة العراقية ومن ثم تصادق وزارة 

 الخارجية على ختم وتوقيع السفارة العراقية.
 يجب ان تذكر الشركة في رسالة التخويل فيما اذا كانت مصنعة او مجهزة (مسوقة)  ثانياً -

أ-في حالة كونها مجهزة يجب ان توضح مايلي:_ 
- أسماء واختصاص الشركات المصنعة  

- يجب ان تكون لديها تخويل مصدق من الشركات المصنعة كما مذكور اعاله 
الفقرة (اوالً )  

- شركتكم المنتجة يجب ان تشير كونكم المجهز الوحيد (الحصري) لكافة المواد في 
 العراق.

ب- في حالة كونكم مصنعين يجب ان تذكر وتثبت  اختصاصاتكم (لديكم معرفة خاصة، 
نظام خاص) يجب ان تذكر انكم الوحيدين وعلى الحصر الممثلين للتعامل مع 

عن طريق  كافة منتجاتكم كذلك يجب ان تذكر الشركة اسماء مصانعها وفروعها 
 تقديم شهادات تأسيس اصلية ومصدقة تثبت مصانع وفروع الشركة.

 في   وكما مذكورAuthorization Letter (A.Lج- يجب ان تصدق رسالة التخويل(
الفقرة اوالً . 

 يتضمن منتجات الشركة الى قسم العالقات CDد- تقديم الشركات المنتجة كتالوكات مع 
العامة مع تثبيت ايميل الشركات المنتجة على التخاويل وال يستلم اي تخويل غير 

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

المسؤولية من نقابة الصيادلة العراقية للمتابعة وصالحية استكمال البيانات الفنية 
 عند طلبها من قبل لجنة 
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الدراسة والتحليل في حال تقديم العطاءات عن طريق المكتب العلمي او تزويده تخويل 
وعلى استمارة تقديم العطاء ووثائقه  وان يكون  وتوكيل لغرض التوقيع وكالة على العقد

المكتب العلمي هو المخول الحصري الوحيد لكل منتجات الشركة او ان يتم التعامل المباشر 
 ).6مع الشركة من خالل مخول رسمي وفق مامثبت في الفقرة (

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

ترفق رسالة التخويل معنونه الى كيماديا(الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات رابعاً :
) الطابق الخامس، وقبل تاريخ الغلق. (GRD قسم العالقات العامة الدوائي ،(الطبية 
 سيتم اضافة اسم المكتب العلمي صراحة في العقد. خامسا:
 يجب ان يتضمن التخويل الصادر من الشركة المنتجة الى الشركة المجهزة (في حال سادسا:

الضرورة للتعاقد مع الشركات المجهزة)ان تثبت فيه بوضوح صالحيات الشركة المجهزة  
فيما يتعلق باالتي: 

أ-توقيع العقد وتنفيذ كافة التزاماته على ان يكون من قبل الشركة المنتجة حصرا". 
 ب-التفاوض الفني والسعري.

ج-بيان الجهة المستفيدة بوضوح وتفصيل من االعتماد المستندي والمستفيد من الحساب 
البنكي مع كافة التفاصيل البنكية االخرى مع العلم ان الذي يوقع العقد مع شركتنا هو نفسه 

الجهة المستفيدة. 
د-تحديد المراسالت والصالحيات المتعلقة بالعطاءات من حيث تقديمهاوختمها وفتحها 

وتوقيعها وتقديم االسعار دون االكتفاء باصدار تخويل مطلق يخول كل تلك الصالحيات. 
هـ -التاكيد على استمرار تنفيذ كافة االلتزامات التعاقدية وتتحمل الشركة المجهزة  المسؤولية 

القانونية عن طيلة فترة تنفيذ العقد حتى وان انتهت فترة التخويل.مع االشارة الى ضرورة 
استكمال كل االجراءات من ضمنها تسجيل الشركة ومنتجاتها والعناوين الكاملة والتفصيلية 

للشركات المنتجة والمجهزة  واكمال االختام والتصديقات وكما معمول به حاليا. 
و-على الشركات المتعاقدة تقديم التامينات القانونية المطلوبة وفقا"لشروط المفاتحة وخالل 

المدة المنصوص عليها في التعليمات. 
يذكر اسماء المخولين  بتوقيع وختم العقود والعروض وصفاتهم االدارية ونماذج من تواق  سابعا:

 تضمين عروضكم نسخة من كافة التخاويل االصلية والمصدقة من الشركات ثامنا-
المنتجة الى الشركات المجهزة اضافة الى تقديمه نسخ اصلية ومصدقة كما اشارت الفقرة 

رابعا من المادة السادسة الى قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة ومتضمنة كافة 
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التصديقات اعاله. 

يجب ارسال كتاب تخويل اصلي من المصنع الى المجهز ضمن تاريخ  الغلق - تاسعا
 تبين اسم وكيلهم الوحيد واالسيتم اهمال العرض.

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

 الشركات مع بعضها....الخ)

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

18.3 

 العطاءاتيم سل. تد

 
  إن عنوان جهة التعاقد هو:: العطاءات يمسللت المخصص العنوان

: انتباه
 رقمالطابق / و المبنى بغداد - باب المعظم - مقر وزارة الصحة عنوان الشارع:

الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / البيئة / :  غرفةال
  لجنة استالم وفتح العطاءات – الطابق السادس – (كيماديا)

   بغداد  :مدينةال
    العراقالبلد: 

  (ب)19.2
 

: كالتالي هي العطاءات لتقديم كتاب الدعوة ومرجع المناقصة، ومرجع إسم

] مستلزمات مختبرية مواد لشراء مناقصة: [ال
 الموازنة الجارية المناقصة: مرجع
الشركة العامة لتسويق االدوية  والمستلزمات : [العطاءات لتقديم كتاب الدعوة مرجع
]   الطبية

باالضافة الى ما ورد في هذا البند بخصوص العطاءات التي تقدم عن طريق البريد السريع 

  (ج)19.2
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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 

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

 - رقم الصفحات لكل عرض

  9/12/2019يوم االثنين المصادف  هو: [حدد: العطاءاتيم سلالموعد النهائي لت
 ]. توقيت بغداد ،  PM 14:30الساعة في 

 واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون تاريخ الغلق في اول يوم عمل رسمي تالي للعطلة

20.1 

 العطاءاتتقييم و فتح. ـه

 وزارة الصحة /البيئة فتح العطاءات هو: مكان
  الباب المعظمعنوان الشارع: 

مبنى وزارة الصحة /البيئة/الشركة العامة لتسويق : [الغرفة رقمالطابق /و المبنى
االدوية والمستلزمات الطبية(كيماديا)/الطابق السادس/لجنة استالم وفتح العطاءات 

 للمواد المختبرية
 بغدادالمدينة: 

 جمهورية العراقالبلد: 
 10/12/2019تاريخ: [ال

   صباحا 09:00: التوقيت

23.1 

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

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

27 
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ال ينطبق على المواد المختبرية  29,4 

 كان العطاء المستجيب الذي جرى تقييمه على أنه األقل كلفة ويستوفي إذا •
 من 29 لمادةا وفق أجنبيةشروط األهلية المطلوبة، يتضمن سلعاً 

سيتم إعطاء هامش أفضلية إلى فعندها التعليمات إلى مقدمي العطاءات، 
  والمقدم من المصانع الوطنية العراقية، وذلكللشروطجيب العطاء المست

 بأكثر من     شرط أن ال يتجاوز سعر السلع المحلية  سعر السلع األجنبية
 )10(%  .[" 

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

 في 16135والمعادن وحسب اعمام وزارة التخطيط ذي العدد 
3/8/2017 

 

30.1 

باالضافة الى ما ورد ذكره في هذه الفقرة من تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم 32.2
مراعاة الشرط التالي: 

% فاكثر من الكلفة التخمينية 20- استبعاد 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 
% زيادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتي يشكل مجموعها بنسبة التتجاوز 20
% من مجموع الفقرات الكلية فباالمكان قبول االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد 10

 15773العطاء مع مراعاة االستثناء الوارد من قبل مكتب رئيس الوزراء المرقم 
%) من الكلفة 20بخصوص قبول العطاء الذي تقل قيمته عن (10/11/2015في 

 التخمينية.

32 

  تعدل هذه الفقرة  من  تعليمات الى مقدمي العطاءات لتكون : 34.1 
-عند االحالة تحتفظ جهة التعاقد بحقها في زيادة او تخفيض  كمية البنود والخدمات 

 المحددة اصال  في قائمة متطلبات التعاقد  ، قبل التعاقد.
 -يجوز لجهة التعاقد تجزئة احالة تجهيز السلع والمواد او الخدمات المطلوب تجهيزها 

34  

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

37.1 



39 
 

     LAB/2019/8مناقصة رقم: 
جهة التعاقد:وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا). 

 .هقدع عن على نسخة مترجمة الفائز يوقع مقدم العطاء أنال يجوز 
 واضافة الى ذلك تحرر نسخة عقد اصلية باللغة العربية

يتوجب تصديق العقد وفق االجراءات المعتمدة في هذا الصدد في العراق. 
في حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفاً لقرار جهة التعاقد التي استمرت 
بإجراءات التعاقد فلمقدم العطاء الذي طعن مراجعة المحاكم المختصة لطلب 

التعويض اذا كان طعنه ألسباب صحيحة. 

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

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

  (ب)37.1

 



40 
 

     LAB/2019/8مناقصة رقم: 
جهة التعاقد:وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا). 

 

 العطاء بيانات ورقة
 

 األدوية
 )إضافية شروط(

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

 
  (ج)7.3 ال ينطبق

 

 
  بيانات العطاءورقة

 اللقاحات
 )إضافية شروط(

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

 

 الينطبق
  (ج)7.3 
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 العطاء بيانات ورقة
الطبية /األجهزةالمعدات  

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

 }يجب حذفها.

  

 عام .أ

 الينطبق
  (ج)7.3 

 الينطبق
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 والتأهيل الثالث: معايير التقييم القسم
 

 
 معايير التقييم .۱

 
لقد تم تحديد معايير التقييم في التعليمات إلى مقدمي العطاءات في القسم األول، وفي ورقة بيانات العطاء في القسم الثاني. إن المعلومات الخاصة بورقة بيانات العطاء للسلع 

األحكام الواردة في ورقة بيانات العطاء بدل تلك تُعتمد ، تناقضالمطلوب تقديمها تكّمل أو تضيف أو تعّدل األحكام المحددة في التعليمات إلى مقدمي العطاءات. في حال وجود 
 الواردة في التعليمات إلى مقدمي العطاء.

 
 
 
 

 معايير التأهيل .۲
 متطلبات التأهيل لسلع مقدمي العطاءات هي:

: التالية الوثائق ،العطاء يتضمن ان يجب

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

 مطابقة المواد للمواصفات الفنية للمواد المعلنة ونجاحها بالتقييم لدى الجهات التقييمية المعتمدة لدينا. )۱
 القدرة والكفاءة المالية: )۲

 الحسابات الختامية آلخر سنتين مصادق عليها من قبل مراقب حسابات وتحقق االرباح في حساباته . )أ(
سنوات 5-10االيراد السنوي للسنوات ( )ب(  (

 ) مليار دينار.5العقود الصغيرة التي تتراوح مبالغ عقودها دون (
 .معدل االيراد السنوي (العقود الكبيرة) بقدر الكلفة التخمينية 
 ) من الكلفة التخمينية.70-100معدل االيراد السنوي (العقود المتوسطة)يتراوح بين % ( 
 ) من الكلفة التخمينية 30-50معدل االيراد السنوي (العقود الصغيرة)يتراوح بين % (

 (ج)السيولة النقدية:
 )من الكلفة التخمينية.30-50السيولة النقدية (العقود الصغيرة) تتراوح بين % ( 

 
 الخبرة التخصصية(االعمال المماثلة): )۳

 ) 1-3عدد االعمال المطلوبة في وثائق المناقصة تتراوح بين.( 
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 ) سنوات ويكون حسابها كاالتي:5-10عدد السنوات الواجب طلبها لالعمال المماثلة تتراوح بين  ( 
 ) من الكلفة التخمينية.60-80مبلغ العمل المماثل الواحد (للعقود الكبيرة والمتوسطة) يغطي % ( 
 ) من قيمة العقد المطلوب تنفيذه.30-70مبلغ العمل المماثل الواحد (للعقود الصغيرة)  يغطي % ( 

 نوع البيع التجاري واسلوب التجهيز(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 بها.(سجل مرضي للشركة). )٦
 شهادة تداول في بلد المنشأ. )۷
 )،GMPتصنيع السلع يتطابق مع متطلبات ممارسات التصنيع الجيد (شهادة  )۸
 (GOOD MANUFACTURING PRACTICE) .والشهادات االخرى المشار اليها في وثائق المناقصة وآليات مراقبة الجودة 

االستجابة للشروط القانونية والمواصفات الفنية ومعايير التأهيل المطلوبة وتوافق جدول االسعار ونماذج الوثائق القياسية وكونه أوطأ االسعار ومتوازن  )۹
 ومنسجم مع الكلفة التخمينية.

 مدة تنفيذ العقد. )۱۰

 

 

 القسم الرابع: مستندات العطاء
 

 مستندات العطاء حول مالحظات
 

 

مع تبادلها جهة التعاقد تلعدد من الوثائق األساسية التي  قياسية ذجا نمقدم تهذه التخصصية للقطاعات النموذجية مناقصةال وثائقفي الموجودة  العطاء ستنداتإن م
المناقصة. عملية مقدمي العطاءات خالل 

 

 يمأل مقدم العطاء الجزء الخاص به في النموذج حيث ُحّدد بين قوسين أو _______________.

 يتوجب على مقدمي العطاءات إكمال هذه المستندات بحسب ما هو مطلوب وتقديمها الى جهة التعاقد من ضمن عطاءاتهم.

الوارد في نماذج جداول األسعار يتبع عامةً التفصيل المعتاد للتعاقد على السلع والمستخدم لتطبيق إجراءات هامش ) التبويب(جداول األسعار: إن تفصيل األسعار 
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 العطاء. إن عدم التقيد بذلك قد يؤدي الى خسارة مقدم األسعار جداول في عنها المنصوص بالطريقة أسعارهم العطاءات مقدمو يقدم أن الضروري مناألفضلية المحلية. هذا و
 لهذه األفضلية، حينما تطبق.

 (ب) من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، على مقدمي العطاء تقديم نموذج (نماذج) تصريح من 8.1الشركة المصنّعة: وفقاً للمادة /هةجنموذج تصريح من ال
 الشركة المصنّعة كجزء من عطائهم، بالشكل المطلوب في وثائق المناقصة النموذجية للقطاعات التخصصية، وذلك لكل البنود المحددة في ورقة بيانات العطاء.

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يتوجب على جهة التعاقد تضمين وثائق المناقصة نموذج ضمان العطاء الوارد في 17نموذج ضمان العطاء: تطبيقاً للمادة 
وثائق المناقصة النموذجية للقطاعات التخصصية. كما ينبغي على جهة التعاقد التأّكد من أن النموذج المقّدم يطابق جوهرياً خصائص النموذج المعتمد في وثيقة العطاء نسبة 

 إلى درجة الحماية ووضوح الشروط التي بموجبها يصبح النموذج نافذاً وفقاً للقوانين العراقية المعتمدة.
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 استمارة تقديم العطاء .1

 
]  العطاءتاريخادخل: [التاريخ: 

    LAB/ 2019 /8: مناقصة رقم 
    رقم:كتاب الدعوة                                          

  
 

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

حضرة السيد/السيدة: 

، التي نقّر باستالمنا اياها، نحن، الموقعون أدناه، نتقدم بعطائنا هذا لتقديم وتسليم السلع المطلوبة ]ادخل األرقام[بعد ان قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما فيها التعديالت رقم 
 بموجب العقد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بوثائق المناقصة، وذلك بمبلغ: 

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

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

 زائد [ ادخل: القيمة باليورو بالكلمات ] ([ ادخل: القيمة باليورو باألرقام ])

 

(يسّمى في ما يلي "السعر االجمالي للعطاء") او تلك المبالغ األخرى التي يجري تحديدها استناداً الى أحكام وشروط العقد. المبالغ أعاله هي وفقاً لجداول األسعار المرفقة 
 وهي جزء من هذا العطاء.

 

ادخل "جدول المتطلبات في القسم الخامس" او "بحسب ما ورد في جدول [في حال قبول عطائنا، نتعهد بتوصيل وتسليم السلع وفقاً لجدول التنفيذ المحدد في  .۲
  (يمكن لمقدم العطاء اختيار العبارة المناسبة).]األسعار في القسم الرابع"

 
 نوافق على جميع الشروط العامة للعقد في القسم السادس والتي اطلعنا عليها بالترابط مع الشروط الخاصة للعقد في القسم السابع. .۳
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 مناقصة. وثائق البالشكل والقيمة وضمن المدد المحددة في األداءحسن وضمان   الدفعة المقدمةنتعهد بتقديم ضمانفي حال قبول عطائنا،  .٤

 
 من ورقة بيانات العطاء في القسم الثاني؛ وسيبقى هذا العطاء ملزماً لنا خالل هذه الفترة 16.1نوافق على االلتزام بهذا العطاء، لمدة نفاذ العطاء المحددة في الفقرة  .٥

 والتي يمكن أن تقبلوه في أي وقت قبل انتهاء هذه الفترة . 
 

  لحين إعداد الصيغة النهائية للعقد الرسمي وابرامه بيننا، سيكون هذا العطاء، مع قبولكم التحريري له واشعاركم بترسية العقد، بمثابة العقد الُملزم بيننا. .٦
 

 .خر تستلمونهآ أو أي عطاء بعد التقييم وطأاألالعطاء ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول  .۷
 

 نوافق على معايير األهلية القانونية التالية: .۸
 

  من التعليمات الى مقدمي العطاءات القسم األول.6.1 فقرة الوفق مؤهلة دول جنسيات(جنسية)  إننا نحمل )أ(
 

  (أ) من التعليمات إلى مقدمي العطاءات القسم األول.6.1 ليس لدينا أي تضارب في المصالح وفق المادة  )ب(

إلى التعليمات  (ب) من 6.1مادة الالمتطلبات بحسب جهة مملوكة للدولة في جمهورية العراق ونلبي  إننا /(ج) إننا لسنا جهة مملوكة للدولة في جمهورية العراق 
  القسم األول.مقدمي العطاءات

من قبل جهة التعاقد بموجب القوانين العراقية النافذة أو قانونياً (د) لم يتم إعالننا أو أٍي من مقاولينا الثانويين أو المصنّعين ألي قسم من هذا العقد، غير مؤهلين 
التعليمات الرسمية ذات الصلة أو التزاماً بقرار صادر عن مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛  

او بتعليق اعمالنا من قبل وزارة التخطيط  أو بإعالننا غير مؤهلين قانونياً للمشاركة في العطاءات خالل المدة القائمة السوداء على  بوضعناصدر أي قرار ي (هـ) لم
  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، القسم األول.6.3المحددة في المادة 

 
 

 ذات ]االسم أدخل: [ /السيدةلسيدا نإ .]العنوان البريدي أدخل: [ هو البريدي عنوانناو ،]االلكتروني الموقع عنوان أدخل: [ االلكتروني هو ناوقعم بأن عنوان نفيد .۹
 توضيحات قد تطلبونها خالل  بأي المتعلقة األمور كل تتابعس/سيتابع ]عنوان البريد االلكتروني أدخل: [ االلكتروني والبريد  ]المنصب أدخل: [المسمى الوظيفي 

 .المناقصة
 
 

] ادخل:السنة[، سنة ]ادخل:الشهر[ من شهر ]ادخل: الرقم[بتاريخ اليوم 
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 التوقيع:___________________________
 التاريخ:__________________________

] اخر تعريف أي او منصب: ادخل[          :  بمنصب
 

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

 
 

 
  

  

 جدول األسعار للسلع المحلية أو للسلع ذات المنشأ األجنبي الموجودة في العراق .2
 

1 2 3 4 5 6 

جدول 
رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (أ)

بند رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ب)

الكمية  ##وصف موجز للسلع 
المقدمة 
والوحد

ة 

بلد 
المنشأ 

السعر   رقما وكتابة العراقيةبالدينارسعر الوحدة 
( رقما اإلجمالي
 وكتابة)
DDP/ 

التوصيل 
المجاني الى 

مكان 
 مدخالمست

النهائي 
(بالدينار 
العراقي) 

 (هـ)5*3

المنتج 
 
 
 
 
 
 
 

حجم    
 وحدة 
 التعبئة

 
 
 
 

تسليم 
المصنع/تسليم 

 المستودع/
تسليم صالة 

شراء العرض/
مباشر من 

 صالة العرض
(تكاليف 

التغليف والنقل 
ضمناً ) 

 (أ)

المبيعات 
والضرائب 

 رسوموال
المستحقة  

في حال 
ترسية 

العقد 
 

 (ب)

النقل الداخلي، 
تأمين 

التحميل/التفري
غ والتكاليف 
الطارئة حتى 

بلوغ مكان 
 خدمالمست

النهائي 
 (ج)

الخدمات 
الطارئة 

كما ُحددت 
في جدول 
المتطلبات 

 
 
 

 (د)

 /DDPالسعر 
التوصيل 

المجاني الى 
مكان 
 تخدمالمس

النهائي 
 
 
 

(هـ)=(أ)+(ب)
 +(ج)+(د)

          [ادخل] [ادخل] [ادخل] 

[ادخل [ادخل][ادخل] 
[ 

[ادخل [ادخل] [ادخل] [ادخل]
[ 

        

[ادخل [ادخل]
[ 

[ادخل [ادخل] [ادخل] [ادخل]
[ 

        

[ادخل [ادخل] [ادخل]
[ 

[ادخل   
[ 
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 المجموع اإلجمالي للعطاء بالدينار العراقي: ____________________________________(باألرقام) (

 __________________________________(باألحرف/الكلمات)                                        
ادخل [الطبعة الحالية_______– وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية (انكوترمز)]يمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسليم المحددة[مدة التسليم: _____________

 .]االنكوترمز
 
 توقيع مقدم العطاء _______________________
 اإلسم والمنصب __________________________

 ختم مقدم العطاء ________________________  التاريخ:_________
 

 : -مالحظة
 

 . جدول األسعار للسلع التي سيتم استيرادها من خارج العراق3
  

1 2 3 4 5 6 

الرمز 
 الوطني

رمز رقم 
 اسم المادة البائع

وصف موجز 
 ##للسلع 

الكمية 
المقدمة 
والوحدة 

بلد المنشأ 

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

المستخدم النهائي 
 الخدمات مع

 الثانوية

 (د)5*3

المنتج 
حجم 
وحدة 
 التعبئة

 CIPالسعر 
/يمكن إدراج 

نقطة 
 الوصول

DDP الى 
مكان 
 مدخالمست

النهائي 

 الثانويةالخدمات 
كما ُحددت في 

جدول المتطلبات 

DDP الى مكان 
 مدخالمست
 معالنهائي 

 الثانوية الخدمات

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

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

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

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

                                                    ______________(باألحرف)  
 

 .]ادخل االنكوترمز[الطبعة الحالية_______– وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية (انكوترمز)]يمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسليم المحددة[: ___________ مدة التسليم
 ]يمكن لمقدم العطاء إدراجه، إن وجد[اسم وعنوان الوكيل: ___________________________________________________

]  يمكن لمقدم العطاء إدراجه، إن وجد[عمولة الوكالة: ___________________________
 

 :________________________توقيع مقدم العطاء
  االسم والمنصب:_________________________ المكان: ___________________

 عنوان العمل:____________________________ التاريخ:___________________________
 ختم مقدم العطاء _______________________

 
 

 المنشأ بلد عن تصريح
 

البلد   البند الوصف الرمز
    
    
    
    
    

 السلع المستوردة عند الشحن لكل مصّدقة منشأ شهادة اصدار يجب
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 ب ضمان العيوفترة. جدول األسعار لعقود الصيانة السنوية بعد 4
 (تنطبق على المعدات/األجهزة الطبية)

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

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)4(ب)+.....4(أ)+4[

 الضرائب

مجموع عقد الصيانة 
ادخل [السنوي لمدة 
 مع ]عدد السنوات

] 6+5[الضرائب 

المجموع االجمالي 
لعقد الصيانة لمدة  

 ]ادخل عدد السنوات[
] 7*3[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 بها[المجموع اإلجمالي للعطاء   : 
 __________________________________(باألحرف                                                                                 

المكان :_______________________________ 

التاريخ:_______________________________ 

توقيع مقدم العطاء:  

___________________________ 

اإلســـم والمنصب: 

 ____________________________

عنوان العمــــــــل: 

 ____________________________

ختـــم مقدم العطاء: -

___________________________ 
 



 51 مستندات العطاء الرابع القسم

  مشروطة) (غير المصرفي األداء حسن ضمان .5
 يمأل المصرف الكفالة وفق الصيغة التالية او اية صيغة اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقي[
 

___________________________________ 
 ]ادخل اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب المصدّر [

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

ضمان عطاء.  تُدعم ب، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن ندركإضافة الى ذلك، فإننا 
 
 بأن  بشكل ال رجوع عنهالوثيقة هذه بموجب ملتزمون] المصرف اسم أدخل [نحن العطاء، مقدم من طلب بناًء علىو

]) فور تسلمنا منكم  بالكلماتالمبلغ أدخل] ([باألرقام المبلغ أدخل [مبلغ بمجملها تتجاوز ال مبالغ أو مبلغ أي لكم ندفع
 إذ  تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت شروط العطاءتحريرية مصحوب بإفادة تحريريأول طلب 

:  أنه
 

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

) فشل أو رفض توقيع إتفاقية العقد، 1بعد تبلّغه خالل مدة نفاذ عطائه بقبول عطائه من قبل جهة التعاقد، ( )ب(
 ) فشل أو رفض تقديم ضمان حسن األداء وفق التعليمات الى مقدمي العطاءات؛ 2إن كان ذلك مطلوباً، أو (

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، وحيث قررت المحكمة 36(ج) قد قّدم شكوى او طعناً وفق المادة 
المختصة بأنه قد تسبب بتأخير توقيع العقد ألسباب خاطئة وغيرمبررة وعليه تعويض جميع األضرار الناتجة 

 عن ذلك.
 

إصدار ضمان  العقد وة موقعة عننسخمنه ، فور تسلمنا الفائزأ) إذا كان مقدم العطاء هو ( هذا الضمان: مدة نفاذتنتهي 
تحقق االقرب فعند  على مقدم العطاء، يتم ترسية المناقصةب) إذا لم ( مقدم العطاء؛ أو بناًء على طلب لكم  األداءحسن

 ومقدم العطاء لم يقدم شكوى  العطاء عليهه لم يتم ترسية لمقدم العطاء بأنإشعاركمتسلمنا لنسخة من عند ) 1(ما يلي: م
 لم يقدم مقدم العطاء وعطاءمدة نفاذ ال) بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء 2(  أواو اعتراضاً لدى جهة التعاقد في ذلك؛

.  أي شكوى او اعتراض لدى جهة التعاقد
في ذلك التاريخ أو قبله. مكتبنا  من قبلنا في تم استالمهيجب أن يا الضمان هذبموجب وبالتالي، فإن أي طلب دفع 

، إصدارات )Uniform Rules for Demand Guarantees تحت الطلب (لضماناتلللقوانين الموحدة ا الضمان خضع هذي
 ).ICC Publication No. 758 (758غرفة التجارة الدولية رقم 

 
 ]التوقيع/التواقيع[

 
 
 
 
 



 52  مستندات العطاء :الرابع القسم

     LAB/2019/8مناقصة رقم: 
جهة التعاقد:وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا). 

 المصنّعة الشركة/الجهة من تصريح. .6

 كتاب إعداد يتم أن يجب هنا. اليها المشار التعليمات وفق النموذج هذا ملء المصنعة الشركة من الطلب العطاء مقدم على[
 مناسب بشكل مخول شخص قبل من يُوقّع أن ويجب المُصنّعة؛ للشركة العائدة الرسمية الرسالة نموذج على هذا التصريح

 الى التعليمات في محدد هو كما عطائه الى الكتاب هذا العطاء مقدم يضم أن يجب .المصنعة لجهةل الملزمة الوثائق لتوقيع
] .العطاءات مقدمي

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

 
 
 ]ادخل: االسم الكامل لجهة التعاقد[لى: ا
 

، ومصانعنا ]ادخل: نوع السلع المصنّعة[، المصنّعون الرسميون لـ ]ادخل: االسم الكامل للشركة المصنّعة[نحن نا حيث ان
 بتقديم عطاء لكم ومن ]: االسم الكامل لمقدم العطاءادخل[ ، نرّخص ههنا لـ]دخل: العنوان الكامل لمصانع الشركةا[في 

ادخل: االسم و/أو وصف [ثم التفاوض على عقد وتوقيعه معكم، وذلك بهدف تقديم السلع التالية والمصنّعة من قبلنا 
 .]موجز للسلع

 
 

 من الشروط العامة للعقد، في ما يتعلق بالسلع المقدمة من 15نقدم لكم ههنا كفالة كاملة وضمان شامل وفقاً للمادة 
 الشركة أعاله.

 
 

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

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

] ادخل: الصفة[المنصب: 
 

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

 ]ادخل: تاريخ التوقيع[ بتاريخ اليوم ______________من شهر ____________، __________
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 أداء حسن شهادة نموذج.7
 الجهة

 المتعاقدة
 وتاريخ رقم
 الشراء امر

 امر تاريخ
 الشراء

 وصف
 السلع

 اسباب العقد تنفيذ تاريخ الكمية
 ان التأخير،

 وجدت

 السلع هل
 المقدمة
 مقبولة؟

 بحسب     
   اً فعلي العقد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 





 55 القسم الخامس. جدول متطلبات التعاقد

 

 الجزء الثاني
 متطلبات التعاقد

 
 
 
 
 
 

القسم الخامس. قائمة متطلبات التعاقد 
 

 

 التعاقد متطلبات قائمة
  وشروط التسليم  وجدول التنفيذ  بالسلعقائمة. 1 رقم جدول

 
1 2 3 4 5 6 
 جدول رقم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (أ)
 

بند 
 رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ب)
 

 وصف موجز للسلع
 
 
 
 
 

 
 /الكمية
 الوحدة

 

قيمة ضمان 
العطاء بالدينار 

 العراقي
 

 جهة التسليم
مخازن وزارة 
الصحة/كيماد

 يا/بغداد

مدة التسليم 
 المطلوبة 

 المنتج
 
 
 
 
 

    

۱-        
۲-        
۳-        
٤-        
٥-        
٦-        
۷-        
۸-        
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شروط التسليم: يطلب من مقدمي العطاءات أن يقدموا أسعارهم وفق شروط التسليم المنصوص عنها في جدول األسعار في القسم 
 الرابع.

 
 

 : نطاق الخدمات الثانوية:2 رقم جدول
  

 
 "] ، إجراءات تدريب على المنتج ":
 
 

 :)AMC (السنوية الصيانة عقد: 3 رقم جدول
 

  لسلع القطاع الصحي"ال شيء: "[
 

 
 

 الفنية المواصفات. الرابع الجدول
 

 . تطلبها جهة التعاقدالتيالغرض من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها 

 
 

 الفنية المواصفات
 }وفق ما يلزم، مناقصة{نص المواصفات الفنية الذي يجب أن تقوم جهة التعاقد بإدراجه في وثائق ال

  :    الفنية المواصفات[ 

 Culture  packing  2020احتياج  
 

Estimated 
cost  

42-D00-003 Brain Heart infusion agar 500 gm 
137 

37.2 

42-D00-004 Kligler Iron agar 500 gm 
346 

38.34 

42-D00-005 MacConky agar Base/  With crystal 
violal  

500 gm 

1278 

40.92 

42-D00-006 MacConky agar Base/  With out 
crystal violal  

500gm 

12 

43.71 
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42-D00-008 Muller Hinton agar  500 gm 

595 

37.2 

42-D00-009 Hekteoen enteric agar                   500gm 
184 

38.62 

42-D00-010 Nutrient agar 500 gm 
374 

39.99 

42-D00-014 Simmon citrate agar  500 gm 

205 

45.57 

42-D00-020 Mannitol Salt agar  500gm 

519 

26.97 

42-D00-021 Nutrient Broth 500gm 

106 

18.6 

42-D00-025 T.C.B.S. 500gm 

778 

34.41 

42-D00-
027 

Tetrathionate Broth  500gm 

192 

20.66 

42-D00-033 Tryptose powder 500gm 

1 

60.00 

42-D00-037 Yeast extract  agar 500gm 

36 

43.35 

 مواصفات المنتج: .۱

 .يجب ان تكون مادة التعبئة (اذا كانت من اصل نباتي ) خالية من االفات الزراعية  ۱.۱
 المواد  يجب ان تشحن في شكل ربطات مغطاة بالنايلون وموضوعة على قواعد خشبية . ۱.۲
يجب ذكر العمر الزمني لكل مادة.  ۱.۳
  يجب ذكر منشأ المواد االولية. ٤.۱

 .اإلنجليزيةباللغة  الملصقات والمعلومات الخاصة بالتوضيبيجب إدراج جميع   ٥.۱
درجة حرارة  تُحفظ في لسلع التي تتطلب التبريد أو التجميد أو تلك التي يجب أن لبشكل دقيق متطلبات التخزينيجب أن تُحدد   ٦.۱

حاويات خاصة مستوعبات أو  في كما يجب أن يتم شحنها علب هذه السلع، وملصقات ) علىstabilityاستقرارها (معينة لضمان 
 نقطة الوصول. من نقطة الشحن إلى ميناء استقرارها أثناء نقلهالضمان 

 طاء عنلغة العإلى نسخة مترجمة  أن يقدم بناًء على الطلب،و)، المجهز الفائز (العطاءجب على مقدم تويعند ترسية العقد،   ۱.۷
 .عينة قد تطلبها جهة التعاقد. مة سلعة أليوالبيانات الوصفيةالمعلومات 

  
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 
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العالمة اسم   (بالحجم أو بالشكل) عالمة تجارية. ال يجب أن يطغىحيث يكون هناك
 ؛ للمنتجالعلمياالسم على التجارية 

 على سبيل المثال عدة او باكيت او علبة  )product form المنتج (شكل  )ب(
 لكل وحدة. )active ingredient ( الفعالكّونالم )ت(

 ؛كان مطلوباً  إذا ترميز باأللوان محددأي ورمز الو المشتري ) شعارج (
 ؛علبةمحتوى كل (د) 

 (هـ) إرشادات االستعمال
 للتخزين؛  الخاصةمتطلبات(و) ال
  ؛التي تمَّ تصنيعها) batch number أو الدفعة أو العجنة (المجموعة قم(ز) ر

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

 (ط) إسم وعنوان المصنع؛
 . إضافيةتحذيرات ةأي(ي) 

 
 يجب أن تحمل العلبة أو الغالف الخارجي أيضاً البيانات المحددة أعاله. 2.2

 يجب أن تحمل جميع الصناديق البيانات التالية: 3.1
 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/Iraq وانتهاء الصالحيةتاريخ تاريخ الصنع و )د(

 ).، وليس باستخدام رمزةواضح
 ؛) التي تمَّ تصنيعهاbatch numberرقم المجموعة أو الدفعة أو العجنة ( )ه(
 الكمية في كل صندوق؛ )و(
 االرشادات الخاصة بالتخزين؛ )ز(

 وعنوان المصنع؛  اسم(ح) 
 إضافية. تحذيرات ة(ط) أي

 
    ).Batchال يجب أن يحتوي الصندوق على منتجات من أكثر من مجموعة واحدة (     3.2

 ، ما يلي: قدم إلى جهة التعاقدي) أن المجهز العطاء الفائز (مقدمسوف يطلب من  5.1

 فحص الكمية في اختبارات مراقبة الجودة نتائجمنظمة الصحة العالمية المتعلقة بشهادة (أ) 
 بحسب السلع من االختبارات وغيرها والتحليل الكيميائي والتعقيم والحد من الجراثيم

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

  إضافةً إلى شهادة التحليل من الشركة المصنعة.،لكل بندو مع كل شحنة وذلك

 ،.االختباراتألي أو لجميع منهجية الفحص (ب) 

(د) وثائق ثبوتية على أساس احتساب تاريخ انتهاء الصالحية وغيرها من البيانات المتعلقة 
 بإستقرار السلع بشكلها التجاري النهائي، وذلك عند الطلب.

 (المجهز) تسهيل وصول جهة التعاقد (المشتري) إلى  الفائز من مقدم العطاءأيضاً سيطلب  5.2
 التصنيع الجيد  ممارسات التصنيع للتأكد من أن تصنيع السلع يتطابق مع متطلباتمنشآت

)GMP (الجودة مراقبة وآليات.[ 
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  الشروط العامة للعقد 
 
 

المدرجة أدناه سيكون لها المستعملة في هذا العقد، وإن الكلمات والمصطلحات  
  المعاني التالية: 

 التعريفات .1

 تعني كلمة "عقد" إتفاق مبرم بين  جهة التعاقد والمجّهز، كما هو مسجل في  )أ(
 العقد الموقع من كافة األطراف بما فيه جميع المرفقات والمالحق وكافة مستند

  المرتبطة والمشار اليها هنا.    الوثائق

 

"قيمة العقد" أو"سعر العقد" تعني المبلغ المستحق للمجّهز بموجب العقد لقاء  )ب(
 قيامه بكافة واجباته التعاقدية بشكل كامل وصحيح.

 

   يوماً كامالً وفق التقييم الشمسي.يعني"يوم" (ج) 

 من 6.2(د) "تاريخ نفاذ العقد" يعني التاريخ حين يصبح العقد نافذاً عمالً بالفقرة 
 الشروط العامة للعقد.

 

، كما هو محدد السلع حيث سيتم استخدام ؤسسةالم(هـ) "المستخدم النهائي" يعني 
 في قائمة متطلبات التعاقد. (وهو إحدى الجهات المستفيدة). 

 

  (و) "ش.ع.ع." تعني الشروط العامة للعقد المحددة في هذا القسم.

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

والمعدات/األجهزة الطبية، والتي على المجّهز تقديمها إلى جهة التعاقد بموجب 
 العقد.

 

(ح) "المشتري" ويعني المؤسسة أو جهة التعاقد التي تشتري السلع، كما هي 
 محددة في الشروط الخاصة للعقد.

 

(ط) "شهادات التسجيل" تعني شهادات التسجيل أو سواها من الوثائق البديلة 
المطلوبة، والتي تؤكد أن السلع المقدمة بموجب العقد هي مسجلة لالستعمال في 

 العراق بما يتوافق مع القوانين النافذة وذات الصلة. 

 

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

النقل (ك) "الخدمات" وتعني الخدمات اإلضافية المطلوبة للتعاقد على السلع، ك
التركيب واختبارات ما قبل ، مثل النثرية/ العرضية الخدماتوالتأمين، وسواها من 

التشغيل/االستخدام والتدريب لدى المستخدمين النهائيين وعرض السلع وكيفية 
 وغيرها من واجبات المجّهز وفق العقد.استخدامها عليهم، /تشغيلها

 

(ل) "الموقع" وفق الحالة، يعني المكان أو األمكنة العائدة للمستخدم النهائي وفق 
 قائمة متطلبات التعاقد.

 

السلع والخدمات بموجب هذا تقوم بتقديم (م) "المجهز" تعني الفرد أو الشركة التي 
 .للعقد الخاصة الشروطالعقد وفق ما هو محدد في 

 

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

  التالي:المصطلحات بحسب سيسترشد المشتري أيضاً بتعريفات ، المادةألغراض هذه 
 أو استالم أو تقديمتعني عرض أو ) corrupt practice"ممارسة فاسدة" () 1(

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

فعل أو إغفال (ومن أي  تعني) fraudulent practice("ممارسة احتيالية" ) 2(
يؤدي عن درايٍة أو بتهور،  الى خداع أو  )تمثيلالسوء ضمنها التشويه أو 

خرى  أ ةو منفعأ ة ماديةسواء للحصول على منفعمحاولة خداع جهة ما، 
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 ؛لتملص من التزام ماأو ل
 
تعني أية خطة أو ترتيب بين ) collusive practice (ممارسة تواطؤية") 3 (

وذلك لغايٍة غير سليمة، مثال التأثير بشكل غير سليم على طرفين أو أكثر، 
 أفعال جهة أخرى.  

إيذاء أو إلحاق الضرر أو  تعني )coercive practice" ("ممارسات قهرية) 4(
أي جهة يذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلحاق الضرر أو اإلالتهديد ب

 أفعال على سليم غير بشكل التأثير بهدف وذلك  تلك الجهة،ممتلكاتأو 
  .جهة ما

  : لي وتعني ما ي)obstructive practice( " ممارسة اإلعاقة) "5(
 وأاألدلة  واإلتالف المتعّمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق )أ(أ

 ، وذلكو اإلدالء بشهادة زور إلى المحققينأ ها عن التحقيقحجب
في  للتحقيق المشترييجريها إجراءات بشكل واضح، أية إلعاقة 

وفق  أو التواطؤ  أو القهرممارسات الفساد أو اإلحتيالإدعاءات 
 تهديد أو مضايقة أو ترهيب أي أو/القوانين العراقية النافذة؛ و

تتعلق بالتحقيق أو كشف معرفتها بأمور من جهة، وذلك لمنعها 
 ق، أوجراءات التحقيأو مواصلة إمن متابعة ا منعهل

بشكل  تهدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري الممارسات التي ب) (ب
بحسب القوانين التدقيق ممارسة حقه في المعاينة و  فيواضح

 .5.4 ةفقرالالعراقية النافذة وبموجب 
الشروط العامة للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط تعتمد الشروط واألحكام الواردة في 

 بموجب أحكام أخرى من سائر أقسام العقد. 
 تطبيقات .2

ألغراض هذه المادة، يقصد "بالمنشأ" المكان حيث استخرجت منه السلع أو  3.1
يُقصد بالسلع . أو الذي قُدِّمت فيه الخدماتنمت أو أنتجت فيه أو المكان 

المصنعة، السلع التي تصبح منتجاً مميّزاً معترف به تجارياً ويختلف أساسياً 
) عن مكوناته، وذلك عبر  أو االستخدام(في الخصائص األساسية أو الغرض

المعالجة أو عمليات التجميع الوازنة أو الجوهرية (أو عمليات دمج أو التصنيع 
 المكونات). 

 بلد المنشأ .3

  يتوجب التمييز بين بلد منشأ السلع والخدمات وبين جنسية المجّهز.   3.2

يجب أن تتطابق السلع التي تم تقديمها بموجب هذا العقد مع المقاييس المحددة  
في المواصفات الفنيّة، وفي حال عدم وجود مقاييس معتمدة للسلع، فيجب أن 

 )authoritative standardsتطابق السلع المقدمة مقاييس السلطات المختصة (
 نسخة من هذه المقاييس أحدث المتناسبة مع بلد المنشأ. كما ويجب اعتماد 

 صادرة عن المؤسسة المعنيّة. 

 المقاييس .4

ال يجوز للمجّهز، من دون موافقة المشتري التحريرية والمسبقة، الكشف عن  5.1
العقد أو عن أية أحكام مرتبطة به أو عن أية مواصفات فنية أو خطة أو مخطط 

أو نموذج أو عينة أو معلومة مرتبطة بالعقد، والتي سبق وزوده بها المشتري، 
شخص آخر غير العاملين لدى المجّهز لتنفيذ العقد. إن االفصاح /وذلك ألي طرف

عن المعلومات ألي من العاملين لدى المجهز، يجب أن يخضع ألحكام السرية 
 . العقدفقط ألغراض تنفيذ الضروري القدرأن يكون بونفسها 

استعمال وثائق  .5
ومعلومات العقد ؛ 
 المعاينة والتدقيق

 ةالتحريرية للمشتري، استعمال أيوموافقة المسبقة الال يجوز للمجهز دون  5.2
 من الشروط العامة للعقد إال ألغراض 5.1وثيقة أو معلومة مذكورة في الفقرة 

 تنفيذ العقد.

 

 من الشروط العامة للعقد (باستثناء العقد 5.1تبقى أية وثيقة محددة في الفقرة  5.3
نفسه)، ُملكية المشتري ويجب أن يعيد المجّهز جميع هذه الوثائق مع أي نسخ 

 عنها الى المشتري بعد انتهائه من تنفيذ العقد، وبناًء على  طلب المشتري. 

 



 62 القسم السادس. الشروط العامة للعقد

     LAB/2019/8مناقصة رقم: 
جهة التعاقد:وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا). 

عبر السلطات المختصة بمراقبة ومعاينة مكاتبه   المجهز السماح للمشتريعلى 5.4
وملفاته و/أو حساباته وسجالته وللمقاولين الثانويين المرتبطين بتنفيذ العقد، 

كما وعليه تقديم هذه الحسابات والسجالت للتدقيق من قبل مدققين مكلفين، 
 وذلك وفق القوانين العراقية النافذة. 

والتي تحدد من  من الشروط العامة للعقد، 23يُلفت انتباه المجّهز الى المادة 
 تهدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الممارسات التيجملة أمور، أن 

بموجب التدقيق ممارسة حقها في المعاينة و  فيبشكل واضحالجهات المختصة 
هذه المادة، تعتبر من الممارسات المحظورة التي تعرض المجهز الى أنهاء 

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

 

إذا كان ذلك مطلوباً وفق القوانين النافذة، يتوجب على المجهز تسجيل السلع  6.1
المقدمة بموجب العقد، وذلك إلستخدامها في العراق. وعلى المشتري أن يتعاون 

 مع المجّهز لتسهيل عملية تسجيل السلع إلستخدامها في العراق.

شهادات السلع وفقاً  .6
 ألنظمة الجمهورية العراقية

إال إذا حددت الشروط الخاصة للعقد خالف ذلك، سوف يصبح العقد نافذاً في  6.2
التاريخ (تاريخ نفاذ العقد) الذي يتسلّم فيه المجّهز إشعاراً تحريرياً من الجهة 

المختصة صاحبة الصالحية في العراق بأن السلع قد تم تسجيلها لالستخدام في 
 العراق.

 

ية أيحميه من أن و مسؤولية من أية المشتري على المجهز أن يخلي يتوجب  7.1
من قبل أي طرف ثالث أو نزاعات  مطالبات أو  شكاوىأية 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 منها في العراق. 

 الملكية حقوق .7
 أو براءات الصناعية
 Patent -  االختراع
Rights  

  بعد االحالة وقبل توقيع العقد ، يتوجب على مقدم العطاء الفائز (المجهز) أن يقدم  .8
 % من قيمة العقد. تعفى5إلى المشتري ضماناً لحسن تنفيذ العقد، بقيمة تعادل 

 إذا األداءضمان حسن والقطاع العام من موجب تقديم الشركات العامة للدولة 
تمنح هذه  النافذة وذات الصلة في جمهورية العراق تعليمات والحكامكانت األ

   .االستثناءات

 ضمان حسن األداء .8
 

   تدفع مبالغ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعويض عن أية خسارة ناتجة عن 8.2
  إخفاق المجّهز في إكمال واجباته التعاقدية. 

 

   يجب أن يكون ضمان حسن األداء بالعملة أو العمالت المحددة في العقد أو بأية 8.3
ضمن قائمة العمالت عملة أخرى واسعة التداول ومقبولة من المشتري وتكون 

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

  التالي: الشكل األداء على 

 

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

يتم تصديق ضمان عن مصرف موجود خارج العراق، فيجب أن خطاب الصدر 
معتمدة في العراق لجعل  ومرادفة مصرف مؤسسة مالية وتوقيع هذا الضمان من
  أو )؛back-to-back counter guarantee (هذا الضمان قابالً للتنفيذ

  إعتماد مستندي غير قابل للنقض؛  أو  )ب(
 (ج) سند قرض صادر عن جمهورية العراق. 

 

) 30يقوم المشتري بإعادة ضمان حسن األداء إلى المجّهز خالل مهلة ثالثين ( 8.4
يوماً بعد اكمال موجبات المجّهز التعاقدية، بما فيها أية التزامات مرتبطة 

بضمان العيوب. يتم إعادة ضمان حسن األداء بعد صدور شهادة اإلكمال من قبل 
المشتري تفيد بأن المجّهز اتّم واجباته التعاقدية بنجاح، وبعد إتمام الدفعة 

 األخيرة.
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 هامطابقت من للتأكد، السلع اختبار أو/و معاينة في الحقمثله ي من أو للمشتري 9.1
يجب أن تحدد الشروط الخاصة للعقد والمواصفات الفنية نوع  العقد، واصفاتلم

المعاينات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائها. وعلى المشتري 
 إشعار المجّهز تحريرياً، بإسم ممثله المنتدب لهذه الغاية، وذلك في وقت كافٍ . 

  ختبارات واإلالمعاينة .9
 
 

  تكون هذه المادة وفق ما هو محدد في الشروط الخاصة للعقد.  9.2

) من الشروط العامة للعقد ال تعفي المجهز بأي شكل كان من 8إن أحكام المادة (  9.3
 مسؤولياته المرتبطة بضمان العيوب أو أٍي من التزاماته التعاقدية األخرى.

 

ن عدم إتالفها أو اضمل ين وكافيينمناسبوتوضيبها يجب أن يكون تغليف السلع  10.1
 ة، النهائينقطة الوصول الىإلحاق أي ضرر بها طوال فترة النقل والشحن 

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

 شديدةالتعرض لدرجات حرارة و العبور، خالل (النفاض)التفريغ/التحميل
 خالل التفريغ/التحميل أثناء الرطوبة/واألمطار األمالح واإلنخفاض،/اإلرتفاع
 يتم أن يجب الى ذلك، باإلضافة. المفتوحة األماكن في التخزين أثناءالعبور و

نقطة كون ت االعتبار أن ظر بناألخذ مع الصناديق/الحاوياتتصميم حجم ووزن 
 كافة خالل التفريغ/التحميل أماكن كافة تفتقر وأن ة النهائي للسلع نائيالوصول

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

 التعبئة والتوضيب  .10

 إن مواد التوضيب (التغليف الخارجي) والعالمات/التأشير والملصقات 10.2
والمستندات في داخل وخارج الغالفات، يجب أن تتطابق بشكل صارم مع 

المتطلبات الخاصة المنصوص عنها صراحة في العقد، بما فيها أية متطلبات 
إضافية إذا وجدت، والمحددة في الشروط الخاصة للعقد أو في المواصفات 

 الفنية أو في أية تعليمات الحقة صادرة عن المشتري.

 

 يقوم المجهز بتسليم السلع وفق الشروط الواردة في قائمة متطلبات التعاقد. 11.1
 التفاصيل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن لعقد لشروط الخاصةتحدد ال

 وغيرها من المستندات الواجب تقديمها من المجّهز.

 التسليم   والمستندات .11

، EXW ،CIFألغراض هذا العقد، يجري تفسير أي عبارة تجارية أو مصطلح ( 11.2
CIP ،DDP الخ...) والمستخدمة لوصف واجبات األطراف المعنية استناداً الى ،

 الذي نشرتها غرفة ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 
 التجارة الدولية في باريس. 

 

   تّم تحديد المستندات المطلوب من المجّهز تقديمها في الشروط الخاصة للعقد. 11.3

مقبولة وواسعة الكامل للسلع، وذلك بعملة  الغطاء التأميني علىيتعين الحصول  12.1
من ضمن قائمة العمالت التي يُصدر البنك المركزي العراقي أسعار التداول 

. يتوجب أن يشمل الغطاء التأميني، جميع السلع صرفها الى الدينار العراقي
ويكون شامالً للخسائر أو األضرار المتصلة المطلوب تقديمها بموجب العقد، 

. عندما يحدد سليمالت/ والتوصيلالتخزينالشحن و/لتصنيع أو الشراء والنقلبا
، فعندها يتوجب على المجّهز أن CIP أو CIFالمشتري تسليم السلع على أساس

 أو CIF قيمة السلع ( من بالمئة 110يتأكد من تأمين السلع بمبلغ يعادل %
CIP "على أن يشمل الغطاء التأميني السلع من "المستودع الى المستودع (

 ويشمل "جميع المخاطر" بما فيها مخاطر الحرب واإلضرابات. 

 التأمين .12

، فعندها يتوجب CIP أو CIFعندما يحدد المشتري توصيل السلع على أساس 12.2
 cargoعلى المجّهز أن يتأكد من الحصول على تأمين البضائع أثناء الشحن (

insuranceوأن يسمي المشتري كمستفيد، وفي ) وتسديد كلفة هذا التأمين ،
، فعندها تقع FCA أو FOBالحاالت التي يكون فيها التوصيل على أساس 
 مسؤولية تأمين الشحن على عاتق المشتري.

 

 النقل .FOB ، 13عندما يُطلب من المجّهز بموجب العقد، توصيل السلع على اساس  13.1
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فعندها تكون مسؤولية نقل السلع وحتى تحميلها ووضعها على ظهر 
ضمناً )، على عاتق المجهز وعلى المغادرة (/السفينة في مرفأ الشحن/المركب

 نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد.
، فعندها FCAعندما يُطلب من المجّهز، بموجب العقد، توصيل السلع على اساس  

في المكان  تكون مسؤولية ترتيب عملية نقل السلع وتوصيلها الى شركة النقل
، على عاتق المجهز وعلى  متفق عليهالذي يحدده المشتري أو في أي مكان آخر

 نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد.

 أو CIFعندما يُطلب من المجهز، بموجب العقد، توصيل السلع على أساس   13.2
CIP فعندها تكون مسؤولية نقل السلع الى مرفأ وجهة الوصول أو إلى أي ،

وجهة وصول أخرى في العراق كما يحدد في العقد، على عاتق المجهز وعلى 
 نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد.

 

عندما يُطلب من المجهز، بموجب العقد، نقل السلع الى وجهة محددة في العراق  13.3
على أنها نقطة الوصول النهائي، فعندها تكون مسؤولية نقل السلع الى هذه 

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

 

 أو CIFعندما يُطلب من المجهز، بموجب العقد، توصيل السلع على أساس  13.4
CIP .ال تفرض أية قيود على المجهز في اختياره شركة النقل ، 

 

، وفق )incidental services (النثرية/على المجّهز أن يقدم الخدمات العرضية 14.1
 .التعاقد متطلبات قائمة في محددةالحال، كما هي 

الخدمات  .14
 وعقد النثرية/العرضية

 الصيانة السنوي
، إن وجد، بعد إنقضاء فترة )AMCعلى المجّهز أن يقدم عقد صيانة سنوي ( 14.2

 .التعاقد متطلبات قائمة في المحددضمان العيوب، وذلك  لعدد السنوات 
 

  العيوبضمان.15 حددت متطلبات ضمان العيوب في الشروط الخاصة للعقد.  15.1

 تحدد أحكام وشروط الدفعات المستحقة للمجّهز وفق هذا العقد، في الشروط  16.1
 الدفعات  .16 الخاصة للعقد.

 يجب أن يقدم المجّهز طلب (طلبات) الدفع الى المشتري تحريرياً، على أن يكون  16.2
كل طلب مرفقاً بفاتورة تصف السلع والخدمات المقدمة، كما هو مناسب، 

) من الشروط العامة 11باالضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة (
 للعقد، وبعد اتمام كافة الموجبات المحددة في العقد.

 

في أقرب وقت ممكن وحسب سياقات العمل  يجب أن يصرف المشتري الدفعات 16.3 
دالمتبعة في وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة، و  الشروط تحدِّ

 دفع عن تخلّف المشتري حالالخاصة للعقد االجراءات الواجب اتباعها في 
المبالغ المستحقة. 

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

إذا صدر ونشرة رسمية صادرة عن البنك المركزي العراقي. بموجب العراق 
ضمان عن مصرف موجود خارج العراق، فيجب أن يكون لهذا المصرف ال

معتمدة في العراق لجعل هذا الضمان قابالً  ومرادفة مالية /مصرفمؤسسة
 .للتنفيذ

، فيجب أن يقدم الضمان وفق نموذج مصرفي ضمانفي حال تقديم خطاب 
صيغة أخرى معادلة  الضمان المرفق في القسم الثامن  (مستندات العقد) أو وفق

، وذلك بحسب القوانين جهة التعاقدمن قبل  ها مسبقاً قبولبشكل جوهري ويتم 
 العراقية النافذة. 

 

سوف تتم الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة في العطاء المقدم من قبل  16.4  
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 المجّهز. 

أو للتحويل وغير مثبت  للنقض قابل غير مستندي اعتمادتح فسيتم  16.5
)irrevocable, non-transferrable and unconfirmed المشتري،) من قبل 

القوانين العراقية النافذة وذات الصلة. وفي حال طلب المجّهز، بشكل وذلك وفق 
خاص، أن يكون اإلعتماد مثبتاً، فعندها سيتحمل المجهز التكاليف اإلضافية 

لتثبيت اإلعتماد. كما وسيتحمل المجهز تكاليف تمديد نفاذ اإلعتماد أو تعديله في 
حال لم يكن سبب هذا التمديد أو التعديل عائداً الى المشتري. غير أنه في حال 

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

 

ال يجوز تغيير األسعار المحددة من قبل المجّهز في عطائه لقاء السلع  17.1
والخدمات المقدمة بموجب هذا العقد؛ وبالتالي يجب أن تبقى األسعار ثابتة ال 

 .تتغير طوال فترة تنفيذ العقد

 األسعار  .17

 ال يجوز إدراج أية تعديالت على العقد إال لألسباب المحددة أدناه من (أ) إلى 18.1
(هـ). في هذه الحاالت، يجب أن يقتصر التعديل على الحد األدنى الممكن، ويطبّق 

 عندها لألسباب التالية:
 (أ) في حال كان عدم تعديل العقد قد يؤدي إلى أضرار أساسية، اقتصادياً وفنياً؛

 (ب) في حال لم يتم تعديل العقد، ستكون السلع دون فائدة بعد اكمال التنفيذ؛
 (ج) في حال كان التعديل سيؤدي إلى تحقيق وفٍر في قيمة العقد؛

 (د) في حال لم يؤد التعديل الى تغييرات جذرية على نطاق التعاقد المحدد سابقاً؛
ي إلى اإلسراع في إكمال التنفيذ من دون أن ينتج د(هـ) في حال كان التعديل سيؤ

 عنه تدنّي في المواصفات الفنية او نطاق التعاقد؛ 
يجوز للمشتري وبحسب القوانين العراقية النافذة، ومن خالل أمر تحريري موّجه 

 من الشروط العامة للعقد، أن يدخل تعديالت على 31الى المجّهز بموجب المادة 
 النطاق العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالية: 

 أوامر التعديل .18

على المواصفات الفنيّة، عندما تكون السلع المطلوب تقديمها في العقد مصنّعة  )أ(
 خصيصاً للمشتري؛ 

 على طريقة الشحن أو التوضيب؛  )ب(
 أو/على مكان التوصيل؛ و )ج(

 (د) على الخدمات الواجب تقديمها من المجّهز. 

 

إذا أدى أي تعديل الى زيادة أو انقاص في قيمة العقد أو في الوقت الالزم  18.2
لتنفيذ العقد، أو إلى التأثير على أي من موجبات المجّهز التعاقدية، فيجب عندها 

إدراج تسوية عادلة على قيمة العقد أوعلى جدول التنفيذ أو على االثنين معاً، 
 على أن يتم تعديل العقد على هذا األساس. 

 مما سبق، خالل تسوية/يتوجب على المجهز تأكيد أي اعتراض على أي تعديل
 ) يوماً من تاريخ استالم المجّهز ألمر التعديل. 15مهلة خمسة عشر (

 

) من الشروط العامة للعقد، ال يجوز تعديل أو تغيير أي من 18وفقاً للمادة ( 19.1
 احكام العقد إال من خالل تعديل تحريري يوقعه الطرفين.

 تعديل العقد  .19

اإللتزامات المالية للعقد أو جزء منه ألي طرف   عن أن يتنازللمجهزيحق ل ال 20.1
باستثناء رهن العقد للمصارف المعتمدة في العراق (المستحقات المالية)  آخر،

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

 لالتناز .20

يتوجب على المجّهز تقديم السلع وتنفيذ الخدمات وفق الجدول الزمني للتنفيذ  21.1 تأخير المجّهز في  .21
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 التنفيذ الذي حدده المشتري في قائمة متطلبات التعاقد. 

في أي وقت خالل تنفيذ العقد، إذا واجه المجّهز او أي من المتعاقدين الثانويين  21.2
معه ظروفاً تعرقل (تعيق) تقديم السلع وتنفيذ الخدمات المطلوبة وفق الجدول 

الزمني، فيتعين على المجّهز وفور وقوع هذه الظروف، إشعار المشتري 
تحريرياً بواقع التأخير، وبفترة التأخير المتوقعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالم 

المشتري إشعار المجّهز بالتأخير، وبالسرعة المعقولة، يتعين عليه إجراء تقييم 
للوضع، وبناًء عليه يجوز للمشتري، ووفق تقديره، أن يمدد مدة التنفيذ- مع أو 

من دون تطبيق الغرامات التأخيرية-  على أن يوافق الطرفان على تمديد مدة 
 التنفيذ هذه بتوقيعهما على تعديل للعقد بهذا الخصوص. 

 

) من الشروط العامة للعقد، فإن تأخير 24باستثناء ما تنص عليه المادة ( 21.3
المجّهز في تنفيذ التزاماته في تقديم السلع، يوجب فرض غرامات تأخيرية عليه 

) من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم اإلتفاق على تمديد مدة 22بموجب المادة (
 من الشروط العامة للعقد من دون تطبيق أية 21.2التنفيذ عمالً بالفقرة 

 غرامات تأخيرية.

 

) من الشروط العامة للعقد، إذا أخفق المجّهز بتقديم أي 24ألغراض المادة ( 22.1
من أو كل السلع أو الخدمات في المدة (المدد) المحددة في العقد لذلك، يحق 

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

المعادلة التالية:  
)  الكلية(باأليام ÷ مدة العقدقيمة العقد الكلية(الغرامة التأخيرية  لليوم الواحد=

×10%-25 (% [ 
 كما يمكن تخفيض الغرامة التاخيرية وفقا للمعادلة ادناه:-

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

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

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.23العمل وفق المادة (

 الغرامات التأخيرية  .22
والمخفضة حسب نسب (

 اإلنجاز)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 تعويضات أخرى تترتب له أودون االجحاف بأية حقوق من  ،يستطيع المشتري 23.1
) خمسة 15لمدة ( تحريري أنذارمن خالل سحب العمل  ،العقدب عند اإلخالل
باإلخالل موجه إلى المجهز، وذلك وفق القوانين العراقية النافذة عشر يوماً 

 والتي تشمل تحميله فرق البدلين وفي الحاالت التالية:

من قبل  سحب العمل  .23
 صاحب العمل 

إذا فشل المجّهز بتقديم أي من أو كامل السلع خالل المدة المحددة لذلك في  )أ(
) من الشروط العامة للعقد؛21العقد، أو أي تمديد لهذه المدة وفق المادة (

  

 

إذا لم تستوِف السلع المواصفات الفنيّة المحددة في العقد أوأخفق في  )ب(
 أستبدالها خالل ثالثين يوماً من تسلمه أشعارأ تحريرياً من المشتري ؛  

 

(ج)  إذا أخفق المجّهز بتقديم أي تسجيل أو أي شهادة أخرى تتعلق بالسلع 
 المطلوبة في المدة المحددة لذلك في الشروط الخاصة للعقد؛ 
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(د) إذا تبيّن للمشتري بحسب القوانين العراقية النافذة، بأن المجّهز قد تورط 
بممارسات االحتيال أو الفساد األداري أو التواطؤ أو القهر أو اإلعاقة وفق 

في تنافسه على العقد أو في  من الشروط العامة للعقد، وذلك 1.1المادة 
)  يوماً من أنذار المجّهز سحب 15 ؛ وعندها يجوز للمشتري وبعد (تنفيذه

) كما 23العمل من المجهز على هذا األساس؛ وتطبّق عندها أحكام المادة (
 ). 23.1لو كان سحب العمل قد تّم بموجب الفقرة (

 

(هـ) في حال تم التثبت من اشتراك أي من العاملين لدى المجّهز أثناء تقديم 
السلع، بممارسة االحتيال أو الفساد أو التواطؤ أو القهر أو اإلعاقة وفق 

 هذا طرد/) من الشروط العامة للعقد، فعندها يتوجب فصل1.1المادة (
 العامل؛ أو

 

  (و) إذا أخفق المجّهز بتأدية أي من واجباته التعاقدية األخرى. 

أذا تنازل المجهز كال أو جزءاً الى مجهز آخر أو  تعاقد من الباطن مع  )و(
مجهز آخر .  

 

أذا أحال أجزاء من المواد المجهزة الى مجهز آخر دون موافقة المشتري  )ن(
المسبقة ، 

 

) من الشروط العامة 23.1عندما يقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ( 23.2
للعقد، فيجوز للمشتري التعاقد على تجهيز سلع وخدمات مشابهة لتلك التي 

أخفق المجّهز في تقديمها، وذلك وفقاً لألحكام والوسائل التي يراها 
المشتري مناسبة، وعلى أن يكون المجّهز ملتزماً أمام المشتري بأية تكاليف 

 إضافية التي قد تنتج عن شراء هذه السلع والخدمات. 

 

) 15الى المجهز. لمدة (تحريري  وفي أي وقت وبعد توجيه أنذار يستطيع المشتري
في الحاالت التالية :  خمسة  عشر يوماً أن يسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة

 أو تقدم بطلب و تعرض لتصفية موجوداتهأ مفلساً او معسراً جهزالمأ- أذا أصبح 
ألشهار أفالسه أو أعساره .  

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

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

د- أذا وافق المجهز على تنفيذ التزامه التعاقدي تحت أشراف هيئة مراقبة مؤلفة من 
دائنيه .  

هـ - أذا وقع الحجز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شأن هذا 
الحجز أن يؤدي الى عجز المجهز عن األيفاء بالتزاماته التعاقدية .  

دون  وفي هذه الحالة، يتّم سحب العمل من دون أي تعويض للمجّهز، ومن 
 أو بموجب العقدلمشتري  تعويضات تترتب لأواالجحاف بأية حقوق 

 ستترتب له الحقاً .

سحب العمل بسبب . 24  
 اإلفالس

إن ) من الشروط العامة للعقد، ف23) و (22) و (12مع التقيّد بأحكام المواد ( 25.1
أي من التزاماته بموجب العقد   فشله في تنفيذأو تنفيذفي الالمجهز تأخير 
 ةأي في سبباً يكون أو يؤّدي ن، لظروف القاهرةال حدوث ظرف من نتيجة

غرامات تأخيرية أو في مصادرة ضمان حسن األداء أو في أنهاء ب مطالبة
  الظرف.ا األداء بهذ هذايتأثر الذي بالقدر وذلكالعقد، 

 الظروف القاهرة  .25

  خارج عن حدثي أيعني مصطلح "الظروف القاهرة" ألغراض هذه المادة،  25.2
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 ؛ينجم عن خطأ أو إهمال المجهز ال ذيوال،  وغير متوقعلمجهز اسيطرة
قرارات /تشمل الظروف القاهرة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: أعمال

الحروب أو الثورات أو ) أو sovereign capacityالمشتري بسلطته السيادية (
أو الحجر الصحي او الحظر على  األوبئة نتشارالحرائق أو الفيضانات أو ا

 الشحن.

في أقرب وقت ن يرسل أ ى المجهزعل قاهر، فإنه يتعين ظرف عند حصول 25.3
وأسبابه. وما لم يوجه ذا الظرف ه بفيهيعلمه المشتري  الى تحريرياً اشعاراً 

المشتري تحريرياً تعليمات تخالف ذلك، فيتوجب على المجّهز ان يستمر في 
تنفيذ واجباته التعاقدية، وذلك في الحدود المعقولة والعملية الممكنة، على أن 

يسعى اليجاد وسائل معقولة بديلة للتنفيذ حيث ال يمنعه الظرف القاهر من 
 ذلك. 

 

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

أ- تحقيقاً للمصلحة العامة .  

ب- في حالة أستحالة تنفيذ العقد ألي سبب أو أسباب يتفق عليها على أنها خارجة 
عن أرادة الطرفين وأدت الى أستحالة التجهيز . 

                                                                        جهزبذلك الى المتحريرياً اشعاراً  راصدوعبر إ وذلك بحسب المالئمة،
) ونطاق إنهاء تنفيذ convenience، يحدد فيه بأن األنهاء تم لعدم المالءمة (

   .األنهاءالمجهز بموجب العقد، وتاريخ نفاذ 

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

 

  في ما يتعلّق بالسلع المتبقية،  فيجوز للمشتري أن يختار :    26.2
(أ)  شراء أي جزء من السلع منجزاً مع التسليم وفق شروط وأسعار العقد؛ 

 و/أو 
(ب) إلغاء ما تبقى من السلع والدفع للمجّهز مبلغاً يُتّفق عليه لقاء السلع التي 

تم تجهيزها جزئياً ولقاء المواد واألجزاء التي سبق واشتراها المجّهز 
 ألغراض العقد. 

 

 إذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق، فإن حقوق وواجبات والتزامات الطرفين، بما   26.3
فيها المبالغ المستحقة للمجّهز، تخضع جميعها لإلجراءات المحددة في المادة 

)27.( 

 

إذا حصل نزاع أو خالف من أي نوع كان بين المشتري والمجهز يرتبط أو  27.1
بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع إلى ينتج عن هذا العقد، سيسعى الطرفان 

 أو الخالف ودياً وذلك عبر التشاور فيما بينهما. 

 تسوية النزاعات  .27

 يوماً، 30إذا فشل الطرفان في حل هذا الخالف أو النزاع بالتشاور خالل  27.2
رغبته بشعاراً الى الطرف األخر يعلمه فيه إيرسل فيمكن ألٍي من الطرفين أن 

 وفق هذا العقد، ويحّدد فيه الخالف موضوع التحكيم، وال اللجوء الى التحكيم
يمكن اللجوء الى التحكيم في هذا الشأن ما لم يتم توجيه اإلشعار وفق ما 

 نصت عليه هذه المادة. 

 

إن أي خالف أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنية للجوء إلى التحكيم وفق  27.2.1
 التحكيم المنّوه عنها في هذه المادة، سوف يتم تسويته عبر التحكيم. إجراءات

يمكن اللجوء الى التحكيم قبل أو بعد تقديم السلع موضوع العقد. وإذا لم يتم 
 اإلتفاق على التحكيم يتم تطبيق القانون العراقي لفض النزاعات.

تُعتمد أحكام اإلجراءات المحددة في الشروط الخاصة للعقد في إجراءات  27.2.2
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 التحكيم. 

 بصرف النظر عن إجراءات التحكيم المنصوص عنها في هذه المادة: 27.3
. يستمر الطرفان في تنفيذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على أ         

  أوغير ذلك
. مستحقات مالية لهية  أدفع للمجهز ي انالمشتري   ب. على 

  

 

أو سوء السلوك  )criminal negligence (الجرمي اإلهمالباستثناء حاالت  28.1
 )، 7المتعّمد، أو في حال وجود أي خرق بموجب المادة (

 المشتري، سواء بموجب العقد أو حسب تجاه لتزمأم(أ) ال يعتبر المجّهز 
 أو ناتجة مباشرة أو غير أضرار أو خسارة ة أيعنالقانون أو خالفه، 

 في أو األرباح في خسارة أو في اإلستخدام أو خسارة في اإلنتاج خسارة
بواجبات المجهز تسديد الغرامات هذا االستثناء ال عالقة ل تكاليف؛الفوائد 

 التأخيرية الى المشتري وفق العقد؛ و
 أو العقد بموجب( المجهز التزام أو سقف إجمالي(ب) ال يجوز ان يتخطى 

) تجاه المشتري قيمة العقد كاملة، على ذلك بخالف أو القانون بموجب
أن ال يشمل هذا السقف كلفة تصليح العيوب او استبدال المعدات 

  المعيوبة. 

الحد من المسؤولية -  .28
 Limitation of 

Liability 

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

 اللغة. 

 لغة العقد  .29

وتحت والية  الصلة وذات النافذةالعراقية  وانينقال العقد ويفسر وفق هذايحتكم  30.1
 النظام القضائي العراقي.

 القانون الحاكم .30

 ،العقدهذا  شأن موّجه من أحد األطراف إلى اآلخر في )تبليغ إشعار (أيإن  31.1
  المراسالت عبر تشملعبر الكابل"("أو عبر الكابل يجب أن يكون تحريرياً 

ومرسالً )  على أن تتبع بتأكيد تحريري،البريد االلكتروني، التلكس، أو الفاكس
 . إلى عنوان الطرف اآلخر المحدد في شروط العقد الخاصة

اإلشعارات (مذكرات  .31
 التبليغ)

يُعتبر اإلشعار أو مذكرة التبليغ نافذة من تاريخ تسليمها أو بدءاً من أي تاريخ  31.2
  الحق تحدده هذه المذكرة.

 

كامل عندها يتحمل عندما يقوم المجّهز بتقديم سلع من الخارج، فس 32.1
 وغيرها من التراخيص، رسومجميع الضرائب والرسوم وعن المسؤولية 

تسديدها خارج العراق وحسب التشريعات  المطلوب الرسوم والجبايات
 النافذة . 

 الضرائب والرسوم .32

كامل عندها يتحمل عندما يقوم المجّهز بتقديم سلع من داخل العراق، فس 32.2
 وغيرها من التراخيص، رسومجميع الضرائب والرسوم وعن المسؤولية 

 الى الخدمات أو السلع تسليم حتىتسديدها  المطلوب الرسوم والجبايات
 . المشتري

 

 من جمهورية العراق الى المجّهز لتسديد مبالغ مطالبات أو مطالبةعندما يتم تقديم 
مالية ناتجة عن أو بموجب العقد، يجوز للمشتري اقتطاع وأيضاٌ اإلحتفاظ بأي مبلغ 
أو مبالغ ،بشكل كامل أو جزئي، من خطاب الضمان (اذا كان موجوداً ) الذي أودعه 
المجّهز لألغراض المذكورة سابقا، كما ويحتفظ بحقه بإمتياز إحتجاز المبلغ النقدي 

 أوالضمان، لحين تسوية هذه المطالبة. 
أما في حال كان الضمان المصرفي غير كاٍف لتغطية المبلغ او المبالغ المطالب بها، أو 

في حال عدم وجود خطاب ضمان مقدم من المجّهز، فعندها يجوز للمشتري إقتطاع 

االسقتطاعات 33
واالمتيازات المرتبطة 

 بالمبالغ الُمطالب بها
  

 Withholding    and 
lien in respect of 
sums claimed 
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واإلحتفاظ (كما يتمتع باالمتياز الحتجاز المبلغ او المبالغ  المذكورة اعاله)، وبقدر 
قيمة هذه المبالغ المطالب بها، أي مبلغ أو مبالغ مستحقة أو ستستحق للمجّهز في أي 

وقت الحق بموجب هذا  العقد أو وفق أي عقد آخر( إن وجد، وفي حال  عدم وجوده 
اتخاذ اإلجراءات القانونية بصدده) فيما بين المجهز والمشتري أو فيما بين المجّهز 
وجمهورية العراق، وذلك الى حين تسوية هكذا مطالبة ومن دون أي حق للمجهز 

بالمطالبة بأية فوائد أو أضرار ناتجة عما سبق ومهما كانت طبيعتها وعلى هذا 
األساس أو أي أساس آخر متعلق بأي مجموع مبلغ مستقطع أو محتجز بموجب هذه 

 المادة، على أن يتم إشعار المجّهز بذلك بالشكل المناسب. 
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 القسم السابع. الشروط الخاصة للعقد
 

 الشروط الخاصة للعقد
 

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

الوضوح وتضهر بين قوسين. 

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

  (ح)1.1ش.ع.ع. 

  (م)1.1ش.ع.ع.  ].     ادخل اسم المجهز[ إسم المجّهز:

 اضافة الى ما ورد في التعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة ما يلي : 5.3  
-   تزويد المشتري بالكتب الرسمية التي لها عالقة بتنفيذ العقد دون ان يكون 

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

المشتري  كونها النسخة المعمول بها في حال االختالف. 

 5ش.ع.ع 

 6.2ش.ع.ع.  )العقد توقيع تاريخ (يبدأ منتاريخ نفاذ العقد:

 7ش.ع.ع.  النص على عائدية ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات
كفالة حسن االداء: 

نافذة طيلة يبقى  و بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقيع العقد الضمان المصرفي قدم  يأ- 
 اال باشعار من قبل كيماديا ويتم تقديم تعهد مع العرض بهذا ضمانلغى اليمدة العقد، وال
الخصوص.  

 من قبل مصرف عراقي حكومي  المصرفيلضمان صدراي حسن االداء يجب ان  ضمانب-
او مصرف عراقي اهلي ، وال يجوز لتلك المصارف الحكوميه والمعتمدة  اصدار كفالة 

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

standard and poorضمان وغيرها او لقاء تأمينات نقدية بما اليقل عن مبلغ  ال 
 باللغتين العربية واالنكليزية ضمانكون اليودون توسط المصرف العراقي للتجارة وان 

وتكون اللغة العربية هي المعول عليها. 
صدر بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار ي حسن االداء  ضمانج-

 ضمان وبموجب تخويل رسمي -ومصدق يقدم الى المصرف ويدرج على متن الضمانال
او كتاب مرفق يصدر من المصرف المصدر لها. 

 بكتاب صحة صدور (سري وشخصي) يرسل الى كيماديا من قبل ضمانيقترن تقديم ال  د-
 ولصالح كيماديا ولكيماديا   غير مشروطضمانكون الي وضمانالمصرف المصدر لل

 حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلين او المجهزين   او مصادرته حق تمديده
 ومع اول مطالبه خطيه لها.

 حسن االداء: ضمانلى الشركات والمكاتب العلمية مراعاة التالي عند اصدار  ع-ـه
تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد حصرا.  -۱
 التأكد من وجود رقم العقد في سند خطاب الضمان. -۲
ضرورة  ذكر الفقرة التالية في سند خطاب الضمان (تخضع وتفسر هذه الكفالة في  -۳

كافة االمور وفقا لقوانين جمهورية العراق). 

 8ش.ع.ع. 
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ان يكون خطاب الضمان مغطى ماليا من قبل المصرف.  -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

هي المعول عليها في نشوء اي نزاع. 
ان يكون نافذ لمدة سنة من تاريخ االصدار.  -۷
ان اليكون مشروطا اومباشرا.  -۸
(في حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعديالت او التمديدات على خطابات -9

  وأيداعه في حساب شركتنا)لضمانالضمان او نكول المجهز يتم مصادرة مبلغ ا
المعتمدة بموجب نشرة تصدر يتم استالم خطابات الضمان الصادرة من المصارف  - 10

 .من البنك المركزي العراقي
- يجب ان يكون خطاب الضمان بعملة العقد 11

- يتم اعتماد صيغة خطاب الضمان الوارد في الفقرة (أ) من الشروط العامة للعقد 
. )8.3الفقرة (

 8.3ش.ع.ع. 

ال يعتبر استالم المواد اقراراً بمطابقتها للمواصفات والشروط الفنية ويعول   -

 التعليمية في دائرة مختبراتالعلى نتائج الفحوصات المختبرية الصادرة من 

وبعد صدور قرار الفحص والقبول من قبل مدينة الطب او اي جهة تقييمية اخرى 

 المختبر.اللجنة المركزية المشكلة لذلك وليس فقط نتيجة تحليل 

 للتقييم والفحص ختبرات التعليمية في دائرة مدينة الطب ارسال نماذج الى الم- 

 ويعول على نتائج المختبر

 9.1ش.ع.ع. 

"9.2.1 : 
 المشتري. في حال كان  او لصالحلحساب المحددة هي ختبارات(أ) إن المعاينة واال

اختبار السلع ومعاينتها مطلوباً قبل ارسالها، فال يجوز شحن السلع إال إذا جرت 
 الجودة المتعلق بهذه السلع.  مراقبةمعاينتها بشكل مقبول وتم إصدار تقرير 

 9.2ش.ع.ع. 

 

(ب) يجوز للمجّهز أن يقوم باختبار جودة مستقل على مجموعة معيّنة من السلع 
 جاهزة للشحن، على أن يتحمل المجهز تكاليف هذه االختبارات.  

 

(ج) عند وصول السلع إلى نقطة الوصول النهائي، على ممثل المشتري أن يقوم 
بمعاينة السلع أو قسم منها للتأكد من مطابقتها لشروط العقد، وإلعالم المشتري بأن 

السلع قد وصلت بحالة تبدو جيدة. سوف يصدر المشتري إلى المجّهز شهادة قبول 
 خمسة[(استالم) متعلقة بالسلع (أو بقسم منها). يجب إصدار شهادة االستالم خالل 

  من تاريخ تسليم السلع أو أي قسم منها الى نقطة الوصول النهائي.]"يوماً  15( عشر

 

 إذا إعترض المجهز على صالحية قرار المشتري بفشل أي اختبار (كما هو 9.2.2
 أعاله) تّم قبل شحن السلع أو في نقطة الوصول النهائي، 9.1مطلوب وفق المادة 

سواء كان االختبار يطال المنتج ذاته أو مواد التوضيب (التغليف الخارجي)، فعندها 
سوف يتم أخذ عيّنة بالتوافق بين المجّهز والمشتري أو من يمثلهما، وتصدق العيّنة 

 خالل مهلة أربعة أسابيع )umpire analysis ( التحكيميللتحليلمن الطرفين، وترسل 
من تاريخ اعتراض المجّهز على نتيجة االختبار إلى وكالة مستقلة يتوافق عليها طرفا 

فوراً وتكون هذه النتيجة نهائية وملزمة  هذا التحليل بنتائجالعقد. سوف يتم األخذ 
 }للطرفين. أما كلفة التحليل فسوف يتحملها الطرف الخاسر."
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 فقط، الطبية /األجهزةبالمعداتالمتصلة  9.2.3 و9.2.2 و 9.2.1 التالية مواد الأدخل{
  :وإال يجب إلغاؤها

 ألحد أو للمجهّز التابعة واقعالم في اتواالختبار المعاينة تتم يجوز أن 9.2.1"
 إذا النهائي للسلع. وصولال نقطة أو عند/ معه، عند نقطة التوصيل والثانويين المتعاقدين

 عندها تقديم جبتويف ، معهالثانويين المتعاقدين حدأل التابع للمجهّز أو وقع المي ف ذلكتمّ 
 تمخططاال الى الولوج فيها بما التسهيالت والمساعدة المطلوبة الى المفتشين كافة

 .المشتري على إضافية كلفة ةأي دونوذلك من  ،نتاجوبيانات اإل

 

 في حال تبيّن أن أياً من السلع  غير مطابقة للمواصفات بنتيجة المعاينة أو 9.2.2
االختبار، فعندها يجوز للمشتري رفض هذه السلع؛ ويتوجب على المجّهز إما استبدال 

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

 

 إن معاينة أو إختبار السلع بنجاح وقبولها من قبل المشتري أو من يمثله قبل 9.2.3
الشحن، ال يحد بأي شكل كان من - وال يعتبر تنازالً عن - حق المشتري بمعاينة وإختبار 

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

 

 إن المتطلبات اإلضافية محددة في المواصفات الفنيّة

اضافة الى ما ورد في الشروط  العامة يتم اضافة :  
-  المواد الطبية يجب ان تشحن في شكل ربطات مغطاة بالنايلون وموضوعة على 

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 Noالمستفيد، وعمر المادة (تاريخ الصنع والنفاذ) ويطبع رقم الوجبة (
على كافة العبوات الخارجية والداخلية واصغر شكل صيدالني. 

-   من اجل تسهيل نفاض وخزن الشحنات يجب ان تكون الربطات باالبعاد التالية:  
ملم 1200الطول  -

 ملم 1000-    العرض 
 ملم وبضمنه ارتفاع قاعدة الربطة  1000-   االرتفاع 

 كيلو غرام  800-   الوزن لكل باليت يجب ان اليزيد عن 
شحن البضاعة بواسطة وسائل مبردة ولكافة وسائط النقل ومراحله ويشمل شحن     -

البضاعة من بلد المنشأ ولحين وصولها الى مخازن المشتري وسوف يكون البائع 
مسؤوال عن تعويض أي مادة تفشل في التحليل بسبب كون درجة الحرارة غير 

    مالئمة.

 10.2ش.ع.ع. 

):  CIF/CIP/DDPبنود نموذجية تنطبق على (أحكام {
 - للسلع المقدمة من خارج العراق: 

)والمشتري DDP ماعدا ( الشحنتأمين شركة إشعار الى المجهز يبادرعند الشحن، 
تحريرياً بكافة تفاصيل عملية الشحن بما فيها رقم العقد وتفاصيل السلع والكمّية 
وتاريخ ومكان الشحن ووسيلة النقل والوقت المتوقع لوصول الشحنة الى نقطة 
الوصول النهائي. في الحاالت التي ترسل فيها السلع عبر الشحن الجوي، على 

 من موعد ارسال ) ساعة48قبل ثماِن وأربعون (المجّهز ان يعلم المشتري اقله 
السلع، وذلك باالضافة الى اسم شركة النقل ورقم الرحلة والوقت المتوقع للوصول 

 11.1ش.ع.ع. 

 11.3و 
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إرسال إلى كما وسيبادر المجهز .). waybill numberورقم أو بيان الشحنة (
ويرسل ، البريد السريع الفاكس ومن ثّم بالمستندات التالية الى المشتري بواسطة

  :  )DDP ماعدا (نسخة عن هذه المستندات الى شركة تأمين الشحن
يبيّن فيها  الفواتير التي من) 2) نسخ أصلية مع نسختين إضافيتين (3ثالث ( )۱(

وزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية  إسم المشتري
والمستلزمات الطبية /قسم االخراج الكمركي ورقم العقد ووصف السلع 

والكميّة وأسعار الوحدات والقيمة اإلجمالية. يجب أن يتم توقيع الفواتير أو 
 طلبات الدفع األصلية وتختم بختم/طابع الشركة؛ 

 والمنقح تفاوض للالقابل الشحن) نسخ عن مستند 2أصل واحد واثنان ( )۲(
)negotiable, clean, on-board through bill of lading(، مؤّشر عليه 

المشتري وزارة "تكاليف الشحن مدفوعة سلفاً "، ويبيّن إسم 
الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية /قسم 

االخراج الكمركي ، واسم جهة التبليغ وفق العقد، وأن الشحن سيتّم وصوالً 
) عن 2حتى نقطة الوصول النهائي بحسب قائمة المتطلبات مع نسختين (

 عبر الشحن سجل) نسخ عن 3، أو ثالث (لتفاوضل قابل غيرمستند الشحن 
 عبر الشحن سجل أو ،)railway consignment note (الحديدية السكك

 النقل شاحنات عبر شحن سجل أو ،)road consignment note (الطرقات
 بوسائط الشحن مستند أو ،)air waybill أو بوليصة الشحن الجوي (،البري

"تكاليف الشحن مدفوعة مؤشر عليها )، multimodal transport (متعددة نقل
وأن الشحن سيتّم وصوالً حتى نقطة الوصول النهائي بحسب قائمة سلفاً " 

 المتطلبات؛

 التي تحدد محتويات )packing list) نسخ عن مستند قائمة التوضيب (4أربع ( )۳(
 ؛رزمةكل 

عن شهادة أو بوليصة التأمين تبين أن المشتري هو المستفيد في واحدة  نسخة  )٤(
 ؛CIP ,CIFحالة 

 مع قائمة لكافة البنود المنشأ اداتشه) ثالثة نسخ من المجهز ل3 أصل واحد و( )٥(
المصدقة من قبل البعثات الدبلوماسية العراقية  والتداول التجاري ذات الصلة،

 عضواً عربياً  بلداً  المنشأ بلد كان إذا إال المنشأ، بلد في والموجودةالمختصة 
 شهادة المنشأ فقط من قبل َصدَّق فعندها تُ ،في السوق العربية المشتركة

 ؛ المنشأ بلد في المختصة الرسمية السلطات

) نسخ عن شهادة الفحص المتخبري والمعاينة المقدمة 6أصل واحد وستة ( )٦(
للمجهّز من وكالة المعاينة المكلّفة بذلك (في الحاالت التي تكون فيها المعاينة 

 مطلوبة)؛

يجب تثبيت رقم الطلب واالعتماد على كافة المستندات والقوائم والمراسالت الخاصة  )۷(
 بالعقد

 تحليل اصلية ومصدقة لكل وجبة عند الحاجة.شهادة  )۸(

 CMRسيت كامل من اشعار ارسالية الشاحنة/ ثالثة نسخ اصلية من وصل تأييد المادة )9(
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 AWB/للشحن الجوي 
على المجهز تقديم وثائق الشحن االصلية والمتكاملة ومن ضمنها شهادة المنشأ )10(

  مع كل شحنة قبل وصول البضاعة وبعكسه ال يتم يوما 15االصلية والمصدقة خالل 
 استالم  ونفاض البضاعة في مخازن كيماديا .

المجهز ملزم بشروط العقد وتقديم مستندات الشحن قبل وصول االرسالية بمدة ال ) 11(
) يوم ويتحملون مسؤولية اي نقص يظهر في الشحنة او اي تاخير ينتج بسبب 15تقل عن (

 عدم توفر مستندات الشحن
المستلزمات التي تحتاج الى شحنها بشكل سيت  يجب على المجهز شحن مواد السيتات 

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 
 والمراسالت الخاصة بالعقد.

 الشهادات التالية في حال توفرها للمواد المحالة -
FDA, EMA,JAP.-MHLW , Canadian ,AUS – TAG , UK.MHRA , SWISS 

–MEDIC)                             U.S.( 
 

 للسلع المقدمة من داخل العراق:
عند توصيل السلع أو قبله، يتعين على المجّهز إشعار المشتري تحريرياً بذلك وتقديم 

 المستندات التالية له:
يبيّن فيها إسم  الفواتير التي من) أصليتان مع نسختين إضافيتين 2نسختان ( )۱(

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) أصلي2( نسختان )۲(
، أو سجل الشحن عبر الطرقات )railway consignment noteالسكك الحديدية (

)road consignment note( أو سجل شحن عبر شاحنات النقل البري، أو ،
، أو مستند الشحن بوسائط نقل متعددة )air waybillبوليصة الشحن الجوي (

)multimodal transport ،( المشتري وزارة الصحة/البيئة/الشركة وتبيّن إسم
العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية ، ومؤشر عليها أن الشحن سيتّم 

 وصوالً حتى نقطة الوصول النهائي بحسب ما ورد في العقد؛

 عن شهادة أو بوليصة التأمين تبين أن المشتري هو المستفيد؛واحدة نسخة  )۳(

 التي تحدد محتويات كل )packing list) نسخ عن مستند قائمة التوضيب (4أربع ( )٤(
  رزمة؛

 مع قائمة التداول التجاري لكافة البنود المنشأ اداتشهأصل واحد من المجهز عن  )٥(
 والموجودةالمصدقة من قبل البعثات الدبلوماسية العراقية المختصة  وذات الصلة،

 عضواً في السوق العربية عربياً  بلداً  المنشأ بلد كان إذا إال المنشأ، بلد في
 في المختصة الرسمية السلطات شهادة المنشأ فقط من قبل َصدَّق فعندها تُ ،المشتركة

 ؛المنشأ بلد

) نسخ عن شهادة المعاينة المقدمة للمجهّز من وكالة المعاينة 6أصل واحد وستة ( )٦(
 المكلّفة بذلك (في الحاالت التي تكون فيها المعاينة مطلوبة)؛
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 أي مستند تعاقد آخر معين ومطلوب ألغراض االستالم/ أو الدفع. )۷(

مالحظة: إذا كانت المستندات التي يقدمها المجّهز غير مطابقة للعقد، فعندها ستتم 
 أعاله من 9تسديد المدفوعات المستحقة بعد إصدار شهادة االستالم وفق المادة 

  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 وشهادة المنشأ 

االصلية المصدقة   
 15-  يجب على المجهز تقديم مستندات الشحن قبل وصول االرسالية بمدة ال تقل عن 

يوم ويتحمل مسؤولية اي نقص يظهر في الشحنة او اي تاخير ينتج بسبب عدم توفر 
مستندات الشحن  

-  يكون التسليم باسرع وقت ممكن وضمن فترة صالحية االعتماد وجدولة الشحن تكون 
 حسب احتياج(طلب) كيماديا.

- استالم المواد المتفق على تجهيزها عند وصولها الى مخازن وزارة الصحة /كيماديا 
 واليتحلل من هذا االلتزام ولحين تنظيم محضر نفاض اصولي CIPوالتامين عليها 

في مكان التسليم المتفق عليه. 
 - يجب تجهيز العقد باعداد محدودة للوجبات وكمية كل وجبة يجب ان تذكر في قائمة 

 الشحن مع تاريخ الصنع والنفاذ.

 

واصل بغداد ( تحدد الطريق برا ، جوا، بحرا ) الى مخازن كيماديا في بغداد بواسطة الشاحنات 
 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
القسم االستيرادي المختص بتفاصيل اي شحنة متضمنة الكمية ، النوع .  االخراج الكمركي  و

 المبلغ . منفذ الدخول ) وبما اليقل عن ثالثين يوما من وصولها 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
يجب ان  يكون شحن و تفريغ البضائع و معداتها القادمة من الخارج عبر الموانئ العراقية مع 
مراعاة الشروط الفنية و االقتصادية في هذا المجال و اعتماد عقود النقل البحري التي تضمن 

 وصول البضائع الى الموانئ العراقية و تجنب ايصالها الى موانئ مجاورة
على المجهز تحديد كمية كل مادة في العقد ولكل شحنة وعدد الوجبات وارقام كل وجبة 

 واالسعار ومبلغها 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 شحنة و لكل مادة
يتحمل البائع كافة المصاريف والرسوم  الكمركية المترتبة على تخليص البضاعة من المنافذ 

 الحدودية العراقية.
 

 

 13ش.ش.ع. 

 يجب أن تكون السلع مصنعة حديثاً، وأن تحمل تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء 15.1" 
 الصالحية. وعلى المجّهز ان يكفل ويتعهد بما يلي: 

) شهر او اكثر 36يجب ان يكون الشحن من وجبات حديثة الصنع فالمادة التي عمرها (

 15ش.ع.ع. 
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 )  أشهر اما بالنسبة للمواد التي 6من    (  اكثر   تصل الينا بحيث لم تمض من عمرها 

  يمضي من عمرها اكثر  الينا ولم  ) شهريجب ان تصل35-25يكون اعمارها بين (

 ) شهر تصل الينا لم يمضي من عمرها أكثر 24) اشهر والمادة التي عمرها ( 4من (

يجب ان تصل الينا  ) شهر23-13بين (   ) أشهر والمواد التي اعمارها تتراوح3من ( 

تصل  ) شهر او أقل12لم يمضي من عمرها اكثرمن شهرين والمادة التي عمرها (

% باقي من عمرها 90ذات 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  -
 عوارض أو بسبب وجود الجودة غير مقبولة كونهاناظمة المختصة وذلك لال

 ؛ و الدواءنتيجة استخدامسلبية 

  في العقد.المحددة والشروط الفنيّة المواصفات بالكاملبأن السلع تحقق  -

وفق الضمانة المحددة أعاله، يحق للمشتري االعتراض على أٍي من السلع  15.2
موضوع العقد على ان يتم تقييد ذلك من تاريخ صدور نتائج التقييم الى اجراء معاملة 

صرف المستحقات عند عدم وجود اعتراض خالل هذه الفترة وال يحق بعدها للمشتري 
االعتراض على أي من السلع موضوع العقد. على المجّهز ولدى استالمه اشعاراً 

تحريرياً باالعتراض من المشتري، أن يقوم وبالسرعة الممكنة باستبدال السلع 
المتضمنة عيوباً مصنعية، ومن دون أن يرتب ذلك أية كلفة إضافية على المشتري. 

هذا ويكون المجّهز مسؤوالً عن إزالة وإخالء السلع المتضمنة عيوباً مصنعية ويتحمل 
 كافة المخاطر وعلى نفقته الخاصة، وذلك فور تسلم السلع البديلة. 

 

في حال النزاع أو الخالف فيم بين المجّهز والمشتري، فعندها يتم اجراء  15.3
تحاليل إضافية على العينات التي يحتفظ بها الُمصنّع، وذلك في مختبر مستقل ومحايد 

يتفق عليه المجّهز والمشتري. في حال أكدت التحاليل هذه وجود عيوب في السلع، 
فيتحمل عندها المجهز كلفة التحاليل باإلضافة الى كلفة االستبدال والتخلّص من السلع 

المتضمنة عيوباً . أما في حال اكدت التحاليل على جودة السلع، فيتحمل عندها 
 المشتري كلفة هذه التحاليل. 

 

 إذا فشل المجهز في استبدال السلع المتضمنة عيوباً ضمن المهلة المحددة لذلك 15.4
 يوم) ، بعد استالمه إشعار المشتري بتأكيد وجود عيوب في السلع وفق 45(خالل 
 أعاله، فعندها يجوز للمشتري اتخاذ الخطوات الالزمة والضرورية، بما 15.2المادة 

فيها إخالء السلع من الموقع والتخلص منها، وذلك على مسؤولية ونفقة المجّهز، 
 بموجب لمشتري تعويضات أخرى تترتب لأودون االجحاف بأية حقوق وذلك من 

 السلع المتضمنة عيوباً /حفظتخزين. يحق للمشتري أيضاَ أن يطالب بتكاليف العقد
 هذه التكاليف  من أية ستقطعوللمدة التي تلي اإلشعار المنوه عنه أعاله، وأن ي

  مدفوعات مستحقة للمجّهز بموجب العقد.

 

 /استردادسحبفي حال تم : )recalls السلع ( السلع من التداول / استردادسحب 15.5
أي من السلع من التداول، يتوجب على المجّهز أن يقدم إشعاراً بذلك إلى المشتري 

؛  /االسترداد) يوماً، مرفقاً بكافة تفاصيل واسباب السحب14خالل أربعة عشر (
وعلى نفقته االسترداد، فوراً /يتوجب على المجهز أن يستبدل السلع موضوع السحب

الخاصة، بسلع أخرى تطابق المواصفات الفنية بشكل تام، وان يقوم بالترتيبات 
الالزمة لجمع هذه السلع المتضمنة عيوباً أو إتالفها. إذا فشل المجّهز بالقيام 
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 بالسرعة المطلوبة، فعندها سيقوم المشتري باتخاذ االسترداد/سحببمتوجبات ال
 }التدابير الالزمة لسحب/السترداد السلع على نفقة المجّهز."

في حالة فشل المادة في التحليل الذي يجريه المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية او 
 % من20اي جهه مختصة يتم اضافة مبلغ المصاريف االدارية بما يعادل نسبة 

المبلغ الكلي للمادة الفاشلة مع فرض غرامة تاخيرية في حال عدم شحن المادة 
التعويضية من قبل البائع خالل المدة المتفق عليها في العقد وبالنسبة المتفق عليها  

- يقوم المجهز بتعويض الكميات المنتهية المفعول غير المصروفة في مخازن 
 %100بنسبة  المؤسسات الصحية في وزارة الصحة /وكذلك في مخازن كيماديا

 من الكمية الكلية للمادة المنتهية المفعول.
  -  يجب على البائع تعويض المواد الفاشلة بالتحليل والمنتهية المفعول ألسباب فنية 

% مصاريف إدارية من كامل الكمية 20% مع 100تعود الى المجهز وبنسبة 
الفاشلة أو المنتهية المفعول والموجودة في مخازن المؤسسات الصحية في وزارة 

الصحة وكذلك في مخازن كيماديا  وتفرض غرامة تأخيرية في حاال عدم شحن 
الكمية التعويضية بنفس المدة والنسبة المتفق عليها في العقد.  

   على الطرف الثاني ضمان العيوب الخفية التي تظهر في البيع واي فشل يظهر في -
المادة بمدة توازي عمر المادة بالنسبة للمواد الخاضعة للعمر وللمواد التي ليس فيها 
عمر زمني تضمن تلك العيوب لمدة خمس سنوات على ان يبدأ احتساب تلك المدد 

من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات لها. 
-   تفرض   نسبة الغرامة التأخيرية  في حالة ان الشركة لم تشحن مادة التعويض خالل 

نفس المدة المنصوص عليها في العقد على ان تبدأ من تاريخ تبليغه بذلك ويبدأ 
احتساب مدة شحن الشحنة الثانية بعد وصول الشحنة التعويضية اذا كان العقد متعدد 

الشحنات وبخالفه تفرض غرامة تاخيرية بالنسبة المنصوص عليها في بند 
الغرامات المتفق عليها وفي حال عدم قيام الشركة بالتعويض خالل المدة انفا يحق 

لكيماديا شراء المادة من مصدر اخر وعلى نفقة المتعاقد مع تحميله فرق السعر 
ومصادرة كافة التامينات ولها الحق باللجوء إلى المحاكم المختصة ألستحصال 

حقوقها 
-    يكون البائع مسؤوال عن تعويض المشتري عن أي نقص او عيب قد يظهر بالمواد 

بعد توزيعها او استخدام البضاعة في المستشفيات وبعد التدقيق الضروري والتحليل 
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 

المذكورة في العقد. على ان يبدأ احتسابها من تاريخ تبليغ الشركة بالفشل او النقص 
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 
تفرض غرامة تاخيرية بالنسبة المنصوص عليها في بند الغرامات المتفق عليها 

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 ولها الحق باللجوء إلى المحاكم المختصة ألستحصال 
حقوقها. 

على الكمية )) (MOH- Kim  على المجهز ختم عبارة)فاشل غير صالح لالستعمال - 
الفاشلة او غير المطابقة للمواصفات في مخازن وزارة الصحة /كيماديا وعلى 

 حساب المجهز.
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-    فيما اذا فشلت مادة في التحليل او انتهت المفعول ولم تستجيب الشركة للتعويض 
 يوم بالنسبة للمواد المحلية بعد ارسال كتاب 30 يوم بالنسبة للمواد االجنبية و15خالل 

انذار يتضمن التعويض وسحب المادة الفاشلة او المنتهية المفعول فان كيماديا لها الحق 
 قيمتها. او المنتهية المفعول واسقاط حق الشركة باستعادة المادة اوباتالف المادة الفاشلة 

 إن طريقة وشروط تسديد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد، هي كالتالي: 

 أن للمشتري عندها نفيمك)، عام قطاع دولة و (شركةعامة جهة المجهز كان حال في
   وحسب التعليمات النافذة. العقد قيمة من% x الى المقدمة الدفعة قيمة يرفع

 : العراقخارج من قدمةالم للسلع الدفعات .أ
 

 ]الدوالر االمريكي[المدفوعات بالعمالت األجنبية يجب أن تتم بالعملة التالية: 
 ووفق ما يلي:

  
 الدفعة المقدمة:(ال تطبق)القسم الثامن )۱(

 
% من قيمة السلع )50 (ستون المشتري الى المجهز يسدد عند الشحن: )۲(

يجري موضوع الشحن، بواسطة اعتماد مستندي غير مثبت وغير قابل للنقض 
 االعتماد وفق الدفع يتمه. موطن بلد في مصرف في  لصالح المجهزفتحه

) من الشروط 11محددة في المادة (ال والوثائق المستندات ابراز بعد المستندي
 العامة للعقد؛  

كافة الرسوم المصرفية ( فتح ،اصدار االعتماد واجور التعديل .....الخ ) داخل وخارج 
  ويتحمل  تكاليف تثبيت اإلعتماد المستندي وتكاليف تعديله. العراق يتحملها البائع

  
 قيمة من % )]50[خمسون ( المشتري الى المجهز يسدد  (القبول):االستالم عند )۳(

 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 

دفع مستحقات المجهز وفق االلية ادناه وعند ورود التخصيص المالي  : 
  

% سلفة تشغيلية وعند ورود التخصيص المالي للعقد استنادا لتعليمات تنفيذ 10 )۱(
 الموازنة االتحادية

 
      % المتبقية بعد نجاح المادة في الفحوصات المختبرية واطالق الصرف90

 
 

 16.1ش.ع.ع. 

 

يتم تسديد الدفعة أو الدفعات بعد ورود نتائج الفحوصات المختبرية ووفق شروط [  "
 .]"اإلعالن

 
 

 16.3ش.ع.ع. 

 

فاعلية االعتماد  تتم اعتباراً من تاريخ تبليغ المجهز ، ويكون المجهز مسؤوال عن االلتزام بمدة التجهيز 
من تاريخ التبليغ، اما في حالة عدم تبليغ المجهز السباب خارجة عن ارادته وارادة البنك المراسل للمجهز 

... ففي هذه الحالة يكون تاريخ تبليغه باالعتماد او التعديالت التي تطرأ على برقية فتح االعتماد بموجب 

 16.5ش.ع.ع 
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 .كتاب صادر من شركتنا الى المصرف الفاتح لالعتماد وهو التاريخ المعتمد للشحن
 باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد يتم اضافة : 18.2

- يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع او المواد او الخدمات غير االستشارية او 
 %من مبلغ العقد   20تعديل مواصفاتها الفنية المتعاقد عليها  بما اليزيد عن  

- تعني (موجبات المجهز التعاقدية) هي التزامات المجهز التعاقدية 

 18ش.ع.ع.

 باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد يتم اضافة : 19.1
- عدم اجراء اي تغيير في العقد من قبل المجهز اال بموافقة الطرفين وبخالفه 

يعتبر الطرف الثاني مخال بالتزاماته التعاقدية ويحق لكيماديا اتخاذ االجراءات 
% للكمية 5% وال تزيد عن 1القانونية او فرض غرامة بنسبة ال تقل عن 

المشحونة للمادة الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدية  

 19ش.ع.ع.

 20.1ش.ع.ع.   أو جزء منه"  يجوز التنازل عن العقدال"[المتبع في العراق: 

 

  باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد تراعى االسباب االتية عند تمديد 21.2
العقد: 
- أ- اذا طرأت ايه زيادة او تغيير في االعمال بالنسبة للمقاوالت المختلفة اوال:

او الكميات المطلوب تجهيزها كماً او نوعاً وكان من شأن ذلك ان 
يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث اليمكن اكمالها ضمن المدة 

 المتفق عليها بموجب العقد االصلي.
ب- اذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود السباب او اجراءات تعود للجهة 

المتعاقدة او اي جهة مخولة قانونا او ألي سبب يعود لمتعاقدين 
 اخرين تستخدمهم جهة التعاقد (صاحب العمل).

 ج- اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية اليد للمتعاقدين فيها ولم يكن 
بالوسع توقعها او تفاديها عند التعاقد وترتب عليها تاخير في اكمال 

 .االعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد
  يشترط تطبيق احكام هذه المادة بان يتقدم المتعاقد بطلب تحريري الى جهة ثانيا:- 

) يوما لعقود التجهيز و تبدا من تاريخ نشوء 15التعاقد او من تخوله خالل مدة (
السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي 

طلب لتمديد المدة والتقبل اية طلبات تقدم بعد صدور  شهادة االستالم االولي 
المذكورة في شروط العقد. 

 21ش.ع.ع.

  الفقرة الخاصة بفرض الغرامات التأخيرية  تكون : 22.1
 الكلية مدة العقد   / اي تعديل في المبلغ)+(مبلغ العقد االصلي مبلغ العقدأ-     

الغرامة لليوم  = % X 10 اي تغيير  في المدة) +(مدة العقد االصلية 
الغرامة % من مبلغ العقد وبعد بلوغ 10الواحد وعلى ان التتجاوز 

 االجراءات القانونية وحسب حدها االعلى يصار الى اتخاذالتاخيرية 
) سنة 2 رقم ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية3 و10نص المادة 

2014 .
ب-   يتم تخفيض الغرامات التاخيرية حسب نسب االنجاز االلتزامات التعاقدية 

المحددة في منهاج تنفيذ العقود والتي صدرت فيها شهادة تسليم اولي 
للعمل المنجز او السلعة المجهزة او الخدمة المطلوبة مطابقة ومهياة 

االستخدام حسب شروط التعاقد وتطبيق المعادلة كاالتي:  
% = غرامة اليوم X10          قيمة االلتزامات غير المنفذة /مدة العقد الكلية 

الواحد. 

 22ش.ع.ع. 
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ج-     يحق للطرف االول اتخاذ االجراءت القانونية بحق الطرف الثاني بعد 
 يوم من تاريخ االنذار 15انذاره رسميا وعدم األستجابة وخالل مدة 

وقبل بلوغ الغرامات التاخيرية حدها االعلى. 
-   عند اخفاء الشركة التي يتم التعاقد معها معلومات ضرورية يتم كشفها فيما بعد يتم 

% 5% والتزيد عن 1اتخاذ االجراءات القانونية او فرض غرامة بنسبة التقل عن 
 للكمية المشحونة للمادة الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدية.

     العقد الذي  يتضمن  مواد مجانية تشحن مع مواد العقد و تسري عليها نفس شروط العقد-    
 .( التعويض و الغرامات التاخيرية ، االستيرادية)

 باالضافة الى ما ورد في هذه الفقرة من الشروط العامة   : 23.1
في حال عدم استجابة المجهز خالل فترة االنذار يتم اتخاذ االجراءات القانونية 

 2014 لسنة 2 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  رقم 10وحسب نص المادة 
فيما يخص مصادرة او االحتفاظ بالتأمينات القانونية على ان يتم تنفيذ العقد على 

 من التعليمات اعاله ووفق اساليب التنفيذ  3حسابه استنادا لنص المادة 

 23ش.ع.ع. 

 24ش.ع.ع. (ج) من الشروط العامة 24تحذف الفقرة 
 هذه  الفقرة من الشروط العامة للعقد  تكون كالتالي:

الجهة التي تنظر اي نزاع قد ينشأ بين البائع والمشتري  في بغداد هيالمحاكم العراقية - 
والقوانين العراقية هي القوانين الواجبة التطبيق عند حصول خالف بشأن تطبيق 

احكام العقد. 
 أي مبلغ يترتب بذمة الطرف الثاني ناجم عن اإلخالل بأي التزام تعاقدي فللطرف -

األول الحق بالمطالبة بذلك أمام المحكمة المختصة وكذلك الفسخ اذا تحقق مقتضاه 
 في حالة عدم التزام مقدم العطاء بتنفيذ العقد وحسب الشروط المتفق عليها -

 سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه

 27.2.2ش.ع.ع. 
 27.2ش.ع.ع. 
 27.2.1ش.ع.ع. 
 27.3ش.ع.ع. 

 28ش.ع.ع.  (ب) من الشروط العامة ال ينطبق 28بالنسبة للفقرة 

14Tdg@kimadia.iq لكيماديا هو (( االلكترونيالبريد  14T((. 
بواسطة الكابل على أن  وما إذا كان مقبوالً التبليغ الغراض المجّهز عنوان [أدخل: 

 ]يتبع ذلك كتاب تحريري
- يكون المكتب العلمي الممثل للشركات هو المحل المختار للتبليغات القضائية وكذلك 

 المخول المباشر للشركة (كأن يكون مدير تجاري او مدير تسويق...... الخ).
استمرار مسؤولية المكتب العلمي حتى بعد انتهاء تخويله من الشركات االجنبية التي خولته ما - 

 لم يكن التخويل الالحق قد عالج التزامات الشركة االجنبية السابقة وآثارها
 - يعتبر البريد االلكتروني احد الطرق المعتمدة في توجيه االنذار.

 

 31.1ش.ع.ع. 
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الديون الحكومية بموجـب قانون تحصيـل الديون الحكومية رقـم  على ستحصاليتم  اإل
. 1977) لسنة 56(

 لسنة 113-  خضوع العقد الى القوانين العراقية بما فيها القوانين المتعلقة بالضريبة رقم 
 وتعليمات التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية 1982

 والرسوم العدلية 2012 لسنة 71 ورسم الطابع رقم 2008 لسنة 2واالجنبية رقم 
واجور االعالن واعادة االعالن. 

) مائة الف 100-يتم استيفاء مبلغ مقابل طلب استبدال منفذ حدودي بمبلغ قدره (1
دينار عراقي. 

)خمسة وعشرون الف دينار عراقي عن كل محضر 25- يتم استيفاء مبلغ قدره (2
نفاض وتفريغ وتحميل لكل شحنة تصل الى المخزن المعني اصوليا. 

) عشرة  االف  دينار عن وقوف ومبيت الشاحنات 10- يتم استيفاء مبلغ قدره (3
الخاصة بنقل االدوية والمستلزمات الطبية الى مخازن وزارة الصحة /كيماديا. 

) مائتان وخمسون الف دينار عراقي عن كل طلب اعتراض 250يتم استيفاء مبلغ (- 4
 حالة استيرادية.ايقدم من قبل المكتب العلمي او الشركة عن أي 

 كافة الرسوم المصرفية (فتح ،اصدار االعتماد واجور التعديل.....الخ) داخل وخارج  -
 العراق يتحملها 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 

العقود الواصلة الى مخازن كيماديا الغراض المطابقة من خالل لجان التقييم المركزية 
بكافة فروعها واالختصاصات المختبرية وفق الرسوم االتية: 

 لكل من analytical خمسمائة الف دينار عراقي (لتقييم جهاز مختبري 500,000
 النظام المفتوح والنظام المغلق.

 non مائة وخمسون الف دينار عراقي (لتقييم جهاز غير تحليلي 150,000
analytical. 

 ....الخ strip,kits مائة الف دينار عراقي (لكل من تقييم المحاليل المختبرية 100,000
 وكذلك تقييم .Batch noللوجبة الواحدة وكذلك تقييم المستلزمات للوجبة الواحدة 
  المحاليل الخاصة باجهزة التحليل الذاتي للوجبة الواحدة.

 

 

 

 32ش.ع.ع. 
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 العقد اتفاقية نموذج .۱

 

 هذه العقد اتفاقية أُبرمت
] سنة :ادخل[ سنة ،]شهر :ادخل[ من ]الرقم :ادخل[  يوم

 بين
 تابعة .....إدارة المثال، سبيل على القانونية، الجهة لنوع وصف :ادخل[ وهي ،]المشتري اسم :ادخل[ )۱

 الرئيسي عملها ناوعنو العراق قوانين تحت مندرجة ةعام شركة او ، العراقية الحكومة وزارة...فيل
 و يلي)، ما في "المشتري" يدعى (الذي ]المشتري عنوان :ادخل[ في

 الرئيسي عملها وعنوان ]المجهز بلد :ادخل[ قوانين تحت مندرجة شركة وهي ،]مجهزال اسم :ادخل[ )۲
 )يلي ما في "المجهز" يدعى (الذي ]المجهز عنوان :ادخل[

 

 للسلع موجز وصف :ادخل[ أي، /العرضية،نثريةال والخدمات السلع بعض بخصوص لمناقصة دعا قد المشتري كان لّما
 بالكلمات العقد قيمة :ادخل[ بقيمة والخدمات السلع هذه لتقديم المجهز قبل من المقدم العطاء على وافق وقد ]والخدمات

  يلي) ما في العقد قيمة يدعى (الذي ]واألرقام

 يلي: ما على اتفقا الطرفان أن اإلتفاقية هذه وتؤكد

العامة  شروطال وردت ازاءها في التي المعاني نفس لها االتفاقية هذه في  الواردة والعبارات الكلمات معانيإن  .۱
 لعقد.ل

 :العقد  هذا من يتجزأ ال كجزء منها كلٌ  فّسريُ  و قرأيُ  والمجهز؛ المشتري بين العقد تشكل أدناه المدرجة الوثائق إن .۲

 هذه العقد اتفاقية )أ(

 للعقد الخاصة لشروطب - ا
 

 للعقد العامة الشروط(ج) 
 

 (بما في ذلك المواصفات الفنية) الفنية(د) المتطلبات 
 

 ساسية وجداول األسعار األهزجالم) عطاء ـ(ه
 

  قائمة متطلبات التعاقد(و) 
 

 المشتري من القبول خطاب(س) 
 

 ]أخرى وثائق ةأي هنا: يضاف(ح) [
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بموجب ومعالجة اي خلل فيها من النواحي كافة بتقديم السلع والخدمات  جهزالم يتعهد. باإلتفاق مع المشتري، 3

 .العقد اتفاقية في محددهو  كما المبالغ التي ستدفع له من قبل المشتريمقابل وذلك  العقد شروط
 

مقابل   لمجهز الى ا،بموجب احكام العقد أو سيستحق  او اي مبلغ اخر مستحق قيمة العقد بدفعالمشتري يتعهد. 4
 .ت والطرق المحددة في العقدفي االوقاوذلك ومعالجته اي خلل فيها، تقديمه السلع والخدمات 

 
 

 لصالح وبالنيابة عن المشتري
 التوقيع: _____________________________________________________

] ادخل: منصب او أي تعريف اخر[          
 

 بحضور _____________________________________________________
 

 لصالح وبالنيابة عن المجهز
 التوقيع:_______________________________________________________ 

] ادخل: منصب او أي تعريف اخر[          
 

 بحضور _____________________________________________________
 
 

 اتفاقية العقد
] سنة :ادخل[ سنة ،]شهر :ادخل[ من ]الرقم :ادخل[ يوم في بتاريخ

 بين
 
 ، "المشتري"]ادخل: اسم المشتري[
 
 و
 
 "المجهز" ،]المجهز اسم ادخل:[
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 األداء لحسن المصرفي الضمان   .2

 ويفضل استخدام نموذج البنك المركزي الصلة ذات وفقاً لشروط العقد  هذا المصرف نموذج الضمان المصرفييمأل[
] العراقي

 
 

]  المُصدِرادخل: اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب[___________________________________  
] ادخل: اسم وعنوان المشتري: _______________________ [المستفيد

 التاريخ: _______________________
 

 __________________:رقم ألداءا حسن ضمان
 
 

 فيما يسمى (]جهز اسم الم:أدخل["العقد") الموقّع فيما بينكم وبين يسمى فيما يلي نفيد بأنه تم إبالغنا بإتفاقية العقد (
 .] (يسمى فيما يلي "العقد" ): وصف السلعأدخل [قديملت ،]، بتاريخ ______________" )جهز "الميلي

 
مطلوب.   األداء  نعي، حسب شروط العقد، بأن ضمان حسن فإننا وعليه،

 
 بمجملها تتجاوز ال مبالغ أو مبلغ أي بدفع للنقض قابل غير بشكل نلتزم]  اسم المصرف:أدخل [نحن ،جهزالم من بطلب
فور تسلمنا منكم أول طلب تحريري مصحوبا وذلك  ،) المبلغ بالكلمات:أدخل[_____) ] (باألرقام المبلغ :أدخل [مبلغ

دون الحاجة ألن تثبتوا أو وذلك  ،العقدالتعاقدية بحسب هذا (بالتزاماته)   قد أخل بالتزامهالمجهزبإفادة تحريرية تفيد بأن 
   او المبلغ المحدد لذلك.طلبكمأو أسباب توضحوا أساس 

 
 أي فإن وبالتالي،؛ 2 في مهلة اقصاها اليوم ________، من شهر _________، ______ هذا الضماننفاذيةتنتهي 

. قبله أو التاريخ ذلك في المصرف هذا في نستلمه أن يجب الضمان هذا تحت للدفع طلب
 

 عدا المادة الفرعية ،458 هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم يخضع
 (أ) التي تم حذفها هنا.  20) من المادة الفرعية 2(

 
 
 
 

__________________  
  (تواقيع)]توقيع[ 
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 المقدمة للدفعة المصرفي الضمان  .3

 
 يمأل المصرف نموذج الضمان المصرف هذا ي وفقاً لشروط العقد ذات الصلة ويفضل استخدام نموذج البنك المركزي [

] العراقي
 

]  المُصدِر: اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل[___________________________________  
] : اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ [المستفيد

 التاريخ: _______________________
 
 

 : ____________________رقم المقدمة الدفعة ضمان
 
 

 يلي فيما يسمى( ]جهز اسم الم:أدخل["العقد") الموقّع فيما بينكم وبين يسمى فيما يلي نفيد بأنه تم إبالغنا بإتفاقية العقد (
 (يسمى فيما يلي "العقد" )] : وصف السلعأدخل[ قديملت ،] ______________بتاريخ،  )"جهز"الم

 
 المبلغ :أدخل[_____)  (]المبلغ باألرقام :أدخل[ بقيمة مقدمة دفعة تقديم يجب أنه العقد، شروط بحسب ،دركن إننا

)، مقابل ضمان الدفعة المقدمة.  بالكلمات
 

] نلتزم بشكل غير قابل للنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها  اسم المصرف:أدخل، نحن [جهزبطلب من الم
)، فور تسلمنا منكم أول طلب تحريري مصحوبا بإفادة  المبلغ بالكلمات:أدخل[_____)  (]المبلغ باألرقام :أدخلمبلغ [

 قام باستخدام الدفعة المقدمة ألغراض غير جهزمال ألن ، العقدجاه(بالتزاماته) ت  قد أخل بالتزامهالمجهزتحريرية تفيد بأن 
. تقديم السلعتكاليف 

 
 قد استلم الدفعة المقدمة جهزالم يكون أن ضرورة ،الضمان هذا تحت دفعة أو مطالبة أية لدفع الضمان هذا يشترط

].  : اسم وعنوان المصرفأدخل [في___________  على رقم حسابه أعالهالمذكورة 
 

P0F في مهلة اقصاها، بعد استالمنا النسخة (النسخ) من ______ية هذا الضماننفاذتنتهي 

˺
P او في اليوم ________، من ،

˻2P1Fشهر _________، ______
P .وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذا الضمان يجب أن نستلمه في هذا ، أيهما أسبق
المصرف في ذلك التاريخ أو قبله. 

 
 يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات،  في العراق. 

 
] توقيع[
 

                                                           
˺  الخاصة والمحددة (راجع الشروط )INCOTERMS ادخل الوثائق الخاصة بــ"توصيل/تسليم" السلع وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية ( 

 )11الخاصة للعقد 
 إلى المشتري العقد، سيحتاج تنفيذ أن يعلم بأنه في حال تمديد مدة المشتري على األساسي. نفيذ جدول التفي المحدد /التسليمالتوصيل تاريخ أدخل ˻

 إعداد هذا عند في الضمان. ا المنصوص عليه النفاذيةانتهاء تاريخ وقبل ياً تحرير يجب أن يكون هذا الطلب مصرف.طلب تمديد هذا الضمان من ال
 الضمان هذا تمديد على مصرفال: "يوافق األخيرة قبل ما إلى النموذج، في نهاية الفقرة تالي إضافة النص الضرورة المشتريالضمان، قد يرى 

 لمثل هذا التمديد، على أن يقدم مثل هذا الطلب إلى تحريري الالمشتري واحدة]، ردا على طلب سنة | أشهر [ستة تتعدى ال ولفترة واحدة لمرة
  هذا الضمان."إنقضاء فترة نفاذ قبل مصرفال



Section IV Bidding Forms 1 

Buying the Laboratory items  

S E C T O R I A L  S T A N D A R D  B I D D I N G  
D O C U M E N T  

 
Contracting Entity: Ministry of Health / Environment / The        
          
 State Company for Marketing Drugs and Medical Appliances 
(kimadia ) 

 
Project Reference/Tender: Contract for the Supply of    
Laboratory items will arranged on the recent balance 
The Project Name/Tender: LAB /2019/8, culture media  
Title of the Task:- culture media  

Date: issued in date (day)……19 / 11 / 2019 (Tuesday). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
                                    Drugs Medical Appliances (Kimadia) 
 
 

 
The Standard Documents of tender to specialist Sectors 

 
General Tender 

Buying the culture media  
 
 
 

Tender: LAB  /2019/8 
Reference Tender: recent Iraqi Federal Budget2019 
Date:   19 /11 /2019 
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Invitation for Bids (IFB) 
 

UTender: UGeneral Tender to Buying the laboratory 
appliances 

UTender No.: ULAB/2019/8UIFB Number… 
1. The Ministry of Health / Environment / the State Company for 

Marketing Drug Medical Appliances (kimadia) invites the a qualified 
bidder to present the tenders that sealed & signer to contracting  

(Buying the laboratory appliances items) 

2. Bidding will be conducted through the general Tender (GT) 
procedures and is open to all bidders from Eligible Countries as 
defined in the Bidding Document. 

3. Interested eligible bidders may obtain further information from Ministry 
of Health / Environment / The State Company for Marketing Drug 
Medical Appliances (kimadia)/LAB. Section 
,Tel.4157667,Mobil:707705419074,E-mail (12TUlab_sec@kimadia.iqU12T ) &Drug 
Media Department & the Public Relations- 5P

th
P floor ,position of 

MOH(Ministry of Health) website is(12TUWWW.kimadia.iqU12T )and inspect the 
bidding documents at the address given below( no.2) from( 8:30  AM) to 
(14:30 PM) at Baghdad time. 
4. Bidders must fulfill qualifications requirements including: the legal, 
technical, financial requirements as state in Bidding Document A margin 
of preference for thegoods to National Private Sector Factories of 
Republic of Iraq. Additional details are provided in the Bidding 
Documents (see the clause(30) priority national from ITB(Instructions to 
Bidders)& clause (30) from Bid Data Sheet. 

5. A complete set of Bidding Documents in English or Arabic 
Language may be purchased by interested bidders on the submission 

mailto:lab_sec@kimadia.iq�
http://www.kimadia.iq/�


Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
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of a written application to the address below (no.3) and upon payment 
of a non-refundable & the price of buying tender will be by lump sum 
as follows: 

a- (1.000.000)one million Iraqi Dinar for the tender which charge less 
than (1.000.000) Dollars. 

b- (2.000.000)two million Iraqi Dinar for the tender which charge more 
than (1.000.000) Dollars. 
Otherwise the offer will be neglect it. 

The method of payment fee will be cash & the Bidding Document will be 
sent as state in ITB by E-mail of kimadia& website of MOH &the bidder 
who is previously participated in the re-announced bid to submit the 

previous purchasing receipt with the re-announced tender documents. 
6. Bids must be delivered to the address below at or before {9 /12 /2019] 
at (14:30 PM) at Baghdad time &late bids will be rejected. Bids will be 
opened in the present of the bidders’ representatives who choose to 
attend in person at the address below(Iraq/ Baghdad/bab-
Almad,hm/Ministry of Health / Environment / The State Company For 
Marketing Drug Medical Appliances (kimadia ) /6th floor committee of 
receipt &opening LAB tenders) in (10 / 12 /2019) at [09:00 am]at 
Baghdad time . All bids must be accompanied by a Bid Security of at 
ratio 1% from the offer  costing American Dollar ($138717.94) one 
hundred thirty eight thousand seven hundred seven hundred seventeen  
American's dollar and ninety four cent. 
 
7. The address (es) referred to above is Baghdad/bab-
Almad,hm/Ministry of Health / Environment / The State Company For 
Marketing Drug Medical Appliances (kimadia )/6th floor/Financial Dept. to 
submit the bid bond or Receipt &Opening the offers to submit the 
tenders  
Tel.4157667,Mobil:707705419074, 
switchboard:8,7,5,4158401(switchboard with 4line) 
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1-Contracting EntityTheMinistry of Health / Environment / The State Company For 
Marketing Drug Medical Appliances (kimadia) Contracting 
AuthorityPH.Mudhfer UAli Abbas 
Title:Director General of The State Company For Marketing Drug Medical 
Appliances (kimadia ) 

Signature:  
                                                                                   Date:       /  /2019 

2-Address of LAB. Section (Iraq/ Baghdad/bab-Almad,hm/Ministry of 
Health / Environment / The State Company For Marketing Drug Medical 
Appliances (kimadia )7P

th
P floor / office of general manger assistance to 

import affair /LAB. Section/  Mobil:707705419074)  
AddressofDrug Media Department & the Public Relations (Iraq/ 
Baghdad/bab-Almad ,hm/Ministry of Health / Environment / The State 
Company For Marketing Drug Medical Appliances (kimadia ) 5P

th
P floor 

/Drug Media Department & the Public Relations/Mobil:707705419074) 
3-address of buying the ITB to Financial Dept (Iraq/Baghdad/bab-
Almad,hm/Ministry of Health / Environment / The State Company For 
Marketing Drug Medical Appliances (kimadia ) /6P

th
P floor/Financial 

Dept/incomes) 
4- Address of receipt the tenders is(Iraq/Baghdad/bab-
Almad,hm/Ministry of Health / Environment / The State Company for 
Marketing Drug Medical Appliances (kimadia) /6P

th
P floor/committee of 

receipt &opening LAB tenders 
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PART 1  

 BIDDING PROCEDURES 
Section I. Instructions to Bidders 

Instructions to Bidders 
A. INTRODUCTION 

1. Scope of Bid 1.1 The Contracting Entity, as specified in the Bid Data Sheet 
(BDS) and in the Special Conditions of Contract (SCC), invites 
bids for the supply of Goods (pharmaceuticals, vaccines, 
contraceptives, or medical equipment) as specified in the Bid 

Data Sheet and Schedule of Requirements.  
1.2   Throughout these bidding documents, the terms “writing” 
means any typewritten or printed communication, including letters 
delivered by hand, telex, and facsimile transmission, and “day” 

means calendar day.  Singular also means plural. 
2. Fraud and 

Corruption 
2.1 The Contracting Entity requires that bidders, suppliers, and 

contractors, their subcontractors and their staff shall observe the 
highest standard of ethics during the procurement and execution 

of contracts.  In pursuance of this policy, the Contracting Entity: 
 (a) Defines Fraud and Corruption as per the relevant applicable 

Iraqi laws. For the purpose of this provision, the Contracting Entity 
will be guided further by the definition of the terms as set forth 

here below: 
  (i)    “corrupt practice” is the offering, giving, receiving or 

 soliciting, directly or indirectly, of anything of value to 
 influence improperly the actions of another party; 
 (ii) “fraudulent practice” is any act or omission,  including a 

misrepresentation, that knowingly or recklessly  misleads, or 
attempts to mislead, a party to obtain a financial  or other 

benefit or to avoid an obligation; 

  (iii)  “collusive practice” is an arrangement between two or 
 more parties designed to achieve an improper purpose, 
 including to influence improperly the actions of another party; 
 (iv) “coercive practice” is impairing or harming, or 
 threatening to impair or harm, directly or indirectly, any party 
 or the property of the party to influence improperly the 
 actions of a party; 

  (v)     “obstructive practice” is 
(aa) deliberately destroying, falsifying, altering or 
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concealing of evidence material to the investigation or 
making false statements to investigators in order to 
materially impede a Contracting Entity’s investigation 
into allegations of a corrupt, fraudulent, coercive or 
collusive practice in accordance with the applicable 
Iraqi laws; and/or threatening, harassing or 
intimidating any party to prevent it from disclosing its 
knowledge of matters relevant to the investigation or 
from pursuing the investigation; or 

 (bb) acts intended to materially impede the exercise of 
inspection and audit rights provided for under Sub-
Clause 2.1 (d) below in accordance with the 
applicable Iraqi laws. 

 (b) will reject the Bid if it determines in accordance with 
the applicable Iraqi laws that the bidder recommended 
for award has, directly or through an agent, engaged in 
corrupt, fraudulent, collusive, coercive or obstructive 
practices in competing for the contract in question; 

(c) will sanction a firm or individual in accordance with the 
applicable Iraqi laws, including declaring ineligible, 
either indefinitely or for a stated period of time, to be 
awarded contract if it at any time it is determined by 
the  competent Iraqi authorities that the firm has, 
directly or through an agent, engaged in corrupt, 
fraudulent, collusive, coercive or obstructive practices 
in competing for, or in executing, a Contracting Entity 
financed contract; and 

(d) Will have the right to inspect the accounts and records 
and other documents relating to the bid submission 
and contract performance of bidders, suppliers, and 
contractors and their sub-contractors and to have them 
audited by the competent authorities in accordance to 
the applicable Iraq Laws. 
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B. THE BIDDING DOCUMENTS 
3. Content of 

Bidding 
Documents 

3.1 The Bidding Documents are those stated below and should 
be read in conjunction with any addendum issued in accordance 
with ITB Clause 5: 

 Section I. Instructions to Bidders (ITB)  
Section II. Bid Data Sheet (BDS) 

Section III. Evaluation and Qualification Criteria  
Section IV. Bidding  Forms  

Section V Eligible Countries 
Section VI. Schedule of Requirements 

Section VII General Conditions of Contract (GCC) 
Section VIII. Special Conditions of Contract (SCC) 

Section IX Contract Forms 
 3.2 The “Invitation for Bids” does not form part of the Bidding 

Documents. 
4. Clarification of 

Bidding 
Documents 

4.1 A prospective Bidder requiring any clarification of the Bidding 
Documents shall contact the Contracting Entity in writing or by 
cable (the term “cable” is deemed to include electronic mail, telex, or 
facsimile) at the Contracting Entity’s address indicated in the 
Bid Data Sheet. The Contracting Entity will respond in 
writing to any request for clarification received no later 
than fourteen (14) calendar days prior to the deadline of 
submission of bids. Copies of the Contracting Entity’s response shall 
be sent to all prospective Bidders who have purchased the Bidding 
Documents, including a description of the inquiry but without 
identifying its source. 
4.2 In order to maintain the confidentiality of the procedures 
during the Bid advertisement period, information about the names 
and addresses of Bidders and their agents shall not be disclosed 

to any unconcerned party. 
5. Amendment of 

Bidding 
Documents 

5.1 At any time prior to the deadline for submission of bids, 
the Contracting Entity may amend the Bidding Documents by 
issuing Addenda. 

 5.2 Any addendum thus issued shall be part of the Bidding 
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Documents pursuant to ITB Sub-Clause 3.1 and shall be 
communicated in writing to all purchasers of the Bidding Documents 
and will be binding on them. Bidders are required to immediately 
acknowledge receipt of any such amendment, and it will be 
assumed that the information contained in the amendment will have 
been taken into account by the Bidder in its bid. 

 5.3 To give prospective Bidders reasonable time in which to 
take the amendment into account in preparing their bids, 
the Contracting Entity shall extend, at its discretion, the 
deadline for submission of bids, in which case, the Contracting 
Entity will notify all Bidders by cable confirmed in writing of the 
extended deadline. The Contracting Entity shall advertise any 
extension of the deadline for bid submission in same media as 
was done for the Short Procurement Notice of this tender. 

C. PREPARATION OF BIDS 
6. Eligibility 6.1 This bidding process isopen to qualified firms from any 

Eligible country as specified in Section - V. The Firms may 
be excluded from bidding if: 

 1.1 (a) The firms have a conflict of interest. All Bidders 
found to have a conflict of interest shall be disqualified. A 
Bidder may be considered to have a conflict of interest with 
one or more parties in this bidding process, if :  

(i) they have a controlling partner in common; or 
(ii) they receive or have received any direct or indirect 

subsidy from any of them; or 
(ii) they have the same legal representative for 

purposes of this bid; or 
(iii) they have a relationship with each other, directly or 

through common third parties, that puts them in a 
position to have access to information about or 
influence on the bid of another Bidder, or 
influence the decisions of the Contracting Entity 
regarding this bidding process; or 

(iv) A Bidder submits more than one bid in this bidding 
process, either individually or as a partner in a joint 
venture.  This will result in the disqualification of all 
such bids. However, this does not limit the 
participation of a Bidder as a subcontractor in 
another bid or of a firm as a subcontractor in more 
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than one bid. or 
(v) A firm has been engaged by the Contracting Entity - or a 
Purchasing Agent that has been duly authorized to act on 
behalf of the Contracting Entity - to provide consulting 
services for the preparation of the design, specifications, 
and other documents to be used for the procurement of 

the Goods described in these Bidding Documents. Or 
 (b) Government-owned entities in the Republic of Iraq, if they 

cannot establish that they (i) are legally and financially 
autonomous, (ii) operate under the principles of 
commercial law, and (iii) are not dependent agencies of 
the Contracting Entity. 

 6.2 Staff of the Government and Public Sector cannot 
participate directly or indirectly in Public Tenders 

 6.3 A firm declared Black listed or Suspended by the 
competent authorities shall be ineligible to bid during the period of 
time determined. A list in this regard is available on the website 

specified in BDS. 
7.  Documents 

Establishing 
Eligibility of 
Goods and 
Services and 
Conformity to 
Bidding 
Documents 

 

7.1 Pursuant to ITB Clause 12, the Bidder shall furnish, as part 
of its bid, documents establishing, to the Contracting Entity’s 
satisfaction, the eligibility of the Health Sector Goods and Medical 
Equipment and services to be supplied under the Contract. 
7.2 The documentary evidence of the eligibility of the Goods 
and Services shall consist of a statement in the Price Schedule of 
the country of origin of the Goods and Services offered that shall 
be confirmed by a certificate of origin to be issued at the time of 
shipment and approved by the competent Iraqi authorities in the 
country of origin; such an approval is waived for items of certified 
Arab origin. 

 7.3 The documentary evidence of conformity of the Goods and 
Services as specified in Section VI Schedule of Requirements  
may be in the form of literature, drawings, and data and shall 
consist of: 

 (a) a detailed description of the essential technical and 
performance characteristics of the Goods; 

 (b) an item-by-item commentary on the Contracting Entity’s 
Technical Specifications demonstrating substantial 
responsiveness of the Goods and Services to those 
specifications, or a statement of deviations and 
exceptions to the provisions of the Technical 
Specifications; 



Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
                                    Drugs Medical Appliances (Kimadia) 
 
 

 (c) Anyotherprocurement-specificdocumentation 
requirement as stated in the Bid Data Sheet. 

 7.4 Unless the Bid Data Sheet stipulates otherwise, the Goods 
to be supplied under the Contract shall be registered with the 
competent authority in Iraq. A Bidder who has already registered 
its Goods by the time of bidding should submit a copy of the 
Registration Certificate with its bid. Otherwise, the successful 
Bidder, by the time of Contract signing, shall submit to the 
Contracting Entity either: 

(a) A copy of the Registration Certificate of the Goods for 
use in the Iraq.   

OR, if such Registration Certificate has not yet been obtained, 
(b) Evidence establishing to the Contracting Entity’s 

satisfaction that the Bidder has complied with all the 
documentary requirements for registration as specified 
in the Bid Data Sheet. 

(c) it is permitted to take excepting by the health minister. 
7.4.1 The Contracting Entity shall at all times cooperate 
with the successful Bidder to facilitate the registration process 
within Iraq. The agency and contact person able to provide 
additional information about registration are identified in the Bid 
Data Sheet. 
7.4.2 (a): If the Goods of the successful Bidder have not been 
registered in Iraq at the time of Contract signing, then the 
Contract shall become effective upon such date as the Certificate 
of Registration is obtained. 
(b) : minister of health has the right to take exception for the 
winner bidder from submitting registration certificate at the time of 
signing contract. 

 7.5 For purposes of the commentary to be furnished pursuant 
to ITB Sub-Clause  7.3 (b) above, the Bidder shall note that 
standards as well as references to brand names designated by 
the Contracting Entity in its Technical Specifications are intended 
to be descriptive only and not restrictive. The Bidder may 
substitute alternative standards, brand names, and/or catalog 
numbers in its bid, provided that it demonstrates to the 
Contracting Entity’s satisfaction that the substitutions ensure 
substantial equivalence to those designated in the Technical 
Specifications. 
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8. Qualifications 
of the Bidder 

8.1 The Bidder shall provide documentary evidence to 
establish to the Contracting Entity’s satisfaction that: 
 

 (a) the Bidder has the financial, technical, and production 
capability necessary to perform the Contract, meets the 
Qualification Criteria specified in Section III Evaluation 
and Qualification Criteria.  

 (b) in the case of a Bidder offering to supply Goods, identified 
in the Bid Data Sheet, that the Bidder did not manufacture 
or otherwise produce, the Bidder has been duly authorized 
by the manufacturer or producer of such Goods to supply 
the Goods in Iraq as per format of Manufacturer’s 
Authorization Form in Section IV; 

 (c) in the case of a Bidder who is not doing business within 
Iraq (or for other reasons will not itself carry out 
service/maintenance obligations), the Bidder is or will be (if 
awarded the Contract) represented by a local 
service/maintenance provider in Iraq equipped and able to 
carry out the Bidder’s warranty obligations prescribed in 
the Conditions of Contract and/or Technical Specifications; 
and 

 (d) The Bidder meets the qualification criteria listed in the 
specified in Section III Evaluation and Qualification 
Criteria(see additional clauses of Section III for 
pharmaceuticals, vaccines and medical equipment). 

9. One Bid per 
Bidder 

9.1 A firm shall submit only one bid as an individual Bidder and 
in accordance with ITB 6.1.a.  

10. Cost of Bidding 10.1 The Bidder shall bear all costs associated with the 
preparation and submission of its bid, and the Contracting Entity 
will in no case be responsible or liable for those costs, regardless 
of the conduct or outcome of the bidding process. 

11. Language of 
Bid 

11.1 The bid, as well as all correspondence and documents 
relating to the bid exchanged by the Bidder and 
the Contracting Entity, shall be written in the language 
specified in the Bid Data Sheet. Supporting documents and 
printed literature furnished by the Bidder may be in another 
language provided they are accompanied by an accurate 
translation of the relevant passages in the language 
specified, in which case, for purposes of interpretation of the 
Bid, the translation shall govern. 
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12. Documents 
Constituting the 
Bid 

12.1 The bid submitted by the Bidder shall comprise the 
following: 

 (a) duly filled-in Bid Form and Price Schedule, in accordance 
with the forms indicated in Section IV;  

(b) original form of bid security in accordance with the 
provisions of ITB Clause 17 (Bid Security); 

(c) written power of attorney authorizing the signatory of the 
bid to commit the Bidder; 

(d)  documentary evidence establishing to the Contracting 
Entity’s satisfaction, and in accordance with Documents 
required as per ITB Clause 7 and that they conform to the 
Bidding Documents; 

(e)  documentary evidence establishing to the Contracting 
Entity’s satisfaction, and in accordance with Qualification 
of the Bidder as per ITB Clause 8 that the Bidder is 
qualified to perform the Contract if its bid is accepted.  

(f) Bidder‘s voucher of purchasing the Bidding Document. 
(g) if applicable as per ITB Sub-clause 8.1(b), Manufacturer’s 

Authorization Form as per format in Section IV 
(h)  Bidder‘s voucher of purchasing the Tender Document. 
Any other required document shall be specified in the Bid 

  Data Sheet. 
13. Bid Form 13.1 The Bidder shall complete the Bid Form and the 

appropriate Price Schedule provided under Section – IV 
indicating the Goods to be supplied, a brief description of the 
Goods, their country of origin, quantity, and prices. 

14. Bid Prices and 
Discounts 

14.1 The Bidder shall quote their prices as per format of Price 
Schedule provided under Section IV all the specified components 
of prices shown therein.  All the columns shown in the Price 
Schedule should be filled up as required.  If any column does not 
apply to a Bidder, same should be clarified as “NA” (means Not 
Applicable) by the Bidder. 
14.2  The quoted prices for goods offered for domestic goods or 
goods of foreign origin located in Iraq shall be quoted in the Price 
Schedule given under Section IV (2).  The quoted prices for 
goods to be imported from abroad, shall be quoted in the Price 
Schedule given under Section IV (3). 
14.3 While filling up the columns of the Price Schedule, the 

following aspects should be noted for compliance: 
14.3.1For domestic goods or goods of foreign origin located in 
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Iraq, the prices under column 5 in the corresponding Price 
Schedule in at Section IV (2) shall be entered separately in the 

following manner: 
          Column 5(a): The price of goods, quoted ex-factory/ ex-
showroom/ ex-warehouse/ off-the-shelf, as applicable, 
including all taxes and duties like Sales Tax, Custom Duty, 
Excise Duty etc. already paid or payable on the 
components and raw material used in the manufacture or 
assembly of the goods quoted ex-factory etc. or on the 
previously imported goods of foreign origin quoted ex-
showroom etc. This will also include charges towards 

Packing & Forwarding, 
         Column 5(b): Any sales and other taxes and duties like 
Excise Duty, Sales Tax etc., which will be payable on the 

goods in Iraq if the Contract is awarded; 
         Column 5(c):  Inland Transportation, Insurance, Loading/ 
Unloading and other incidental costs till to delivery of the 
goods to their final destination as specified in the Schedule 

of Requirements. 
         Column 5(d):  The Price of Incidental Services including 
installation, demonstration and onsite training at End-users’ 
site, if applicable, as mentioned in Schedule of 

Requirements.  
14.3.2 For goods offered from abroad, the prices under Column 5 
in the corresponding Price Schedule as per format in Section IV 

(3) shall be entered separately in the following manner: 
Column 5(a): The price of goods quoted CIP at port/airport 

of destination; 
Column 5(b):  The price of goods quoted DDP (Delivery 
Duty Paid) at End-user site in Iraq as specified in the 

Schedule of Requirements. 
Column 5(c): The price of Incidental Services including     
installation, demonstration and onsite training at End-users’ 
site, if applicable, as mentioned in Schedule of 

Requirements; 
14.3.3 For Medical Equipment, Annual Maintenance Contract 
(AMC) at End-users’ site for the stipulated years after warranty 
period in the Price Schedule as per format in Section IV (4), if 
applicable as specified in Schedule of Requirements.  The cost of 
AMC may be quoted along with taxes applicable on the date of 
Bid Opening. The taxes to be paid extra, to be specifically stated. 
In the absence of any such stipulation the price will be taken 
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inclusive of such taxes and no claim for the same will be 
entertained later. During AMC contract period the Supplier shall 
keep sufficient stock of spares required during and will to attend to 
the break down calls promptly.  An UPTIME warranty of ‘x’% per 
year during Annual Maintenance Contract, if applicable, as 
specified in Section VI Schedule of Requirements should be 
provided. In such cases if the Down Time exceeds (100-x) % per 
year during AMC period, it will extend the AMC period by double 

the down time period. 
 14.4 The terms EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDP, etc., shall be 

governed by the international rules for interpreting trading terms 
as prescribed in the current edition of INCOTERMS® published 
by the International Chamber of Commerce, Paris.  

 14.5  The Bidder’s separation of price components in accordance 
with ITB Sub clause 14.3 above will be solely for the purpose of 
facilitating the comparison of bids by the Contracting Entity and 
will not in any way limit the Contracting Entity’s right to contract on 
any of the terms offered. 

 14.6 Price quoted by Bidder shall be fixed during the currency of 
the Contract and not subject to any variation on any account. 

 14.7 If more than one schedule (or lot) has been specified in 
Section VI Schedule of Requirements, these Bidding Documents 
allow Bidders to quote separate prices for one or more schedules 
(or lots). The Bidder may quote for one or more schedules (or 
lots) but are required to quote for all items and its full quantity of 
the goods of that schedule. The Schedules (or lots) must be listed 
and priced separately in the Price Schedules. Bids shall be 
evaluated for each schedule (or lot) separately. 

15. Currencies of 
Bid 

 

15.1  Prices shall be quoted in the following currencies:  
(a) The Bidder shall express its prices for such goods to 

be supplied from Iraq in the Iraqi Dinar.  
(b) The Bidder may express the bid price of the Goods to 

be supplied from abroad as indicated in the Bid Data 
Sheet. 

16. Period of 
Validity of Bids 

16.1 Bids shall remain valid for the period stipulated in the Bid 
Data Sheet after the date of bid submission specified in ITB 
Clause 20. A bid valid for a shorter period shall be rejected by the 
Contracting Entity as nonresponsive. 

 16.2 In exceptional circumstances, prior to expiry of the original 
bid validity period, the Contracting Entity may request that the 
Bidders extend the period of validity for a specified additional 
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period. The request and the responses thereto shall be made in 
writing. A Bidder may refuse the request without forfeiting its bid 
security. The Bidder agreeing to the request will not be required 
or permitted to modify its bid, but will be required to extend the 
validity of its bid security for the period of the extension. 

17. Bid Security 
 

17.1 The Bidder shall furnish as part of its bid a bid security in 
the form of an unconditional guarantee and payable upon first 
demand and in any of the following modes: 
(a)  a bank guarantee as per format in Section IV ;  or 
(b) a cashier’s or certified check; or  
(c) or any mode depended by the contracting entity in data sheet. 
 The amount of the Bid Security shall be as stipulated in the Bid 
Data Sheet and in the Schedule of Requirements in Section VI.  

 17.2 The bid security shall be addressed to the Contracting 
Entity stating the number and title of the IFB and shall remain 
valid for a period of 28 days beyond the validity period for the bid, 
and beyond any extension subsequently requested under Sub-
Clause 16.2. 

 17.3  The bid security shall, at the Bidder’s option, be in the form 
of either  or a Bank Guarantee from an accredited bank in Iraq 
and in accordance with the instructions of Central Bank of Iraq or 
certified check  in the format provided in the Bidding Documents 
or any mode depended by the contracting entity in data sheet.. In 
the case of Bank Guarantee furnished from the banks outside 
Iraq, it should be endorsed and countersigned by accredited bank 
in Iraq by way of back-to-back counter guarantee.  

 17.4 Any bid not accompanied by an acceptable bid security 
shall be rejected by the Contracting Entity as nonresponsive 
excepting that of the producing  drugs company or medical 
equipment manufacturing companies which are cover by the valid 
exeption of the minister of health .  

 17.5 Upon the approval of the Contracting Authority, the 
Contracting Entity has the right to release the Bid Securities of the 
unsuccessful Bidders that are unlikely to be awarded the Contract 
before the end of the Bid Validity and after the referral 
recommendation has been made. In such a case, the Bid 
Securities of the first three (3) candidates Bidders shall be 
retained in view of ITB Sub-Clause 38.2 

 17.6 The bid security of the successful Bidder will be returned 
when the Bidder has signed the Contract and furnished the 
required performance security. 
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 17.7 The bid security may be forfeited 
(a) if the Bidder withdraws its bid, except as provided in 

ITB Sub-Clauses 16.2 and 22.3; or 
 (b) in the case of a successful bidder, if the Bidder fails 

within the specified time limit to: 
(i) sign the contract, or 
(ii) Furnish the required performance security. 

  (c)    In the case of Complaint and Appeal as per Clause 36 
by an unsuccessful Bidder and when this complaint or 
appeal is found by the competent authorities to be for false 
or unjustified reasons. The amount of damage resulting 
from delaying the contract signature will be recovered from 
the Bid Security of the here above unsuccessful Bidder. 
However, such amount which forfeited  from Bid Security 
which equale to the penalties value  limited  in accordance 
with the applicable Iraqi laws and procedures. 

 1.2 17.8 If the bid security is not provided by some 
Bidders, due to exemption provided by the Iraqi applicable 
laws, as in the case of Public Companies or others as 
specified in Bid Data Sheet Sub-Clause 17.1, and 

a) if such a Bidder withdraws its bid during the 
period of bid validity specified by the Bidder on the 
Bid Submission Form, except as provided in ITB Sub-
Clause  16.2, or 
b) if such a Bidder is nominated as a successful 
Bidder and fails to: sign the Contract in accordance 
with ITB Clause  37; or furnish a performance security 
in accordance with ITB Clause 38; 

The Contracting Entity may, if provided for in the Bid Data Sheet, 
declare the Bidder disqualified to be awarded a contract by the 
Contracting Entity and proceed with the administrative actions as 
stated in the Bid Data Sheet. 

18. Format and 
Signing of Bid 

18.1 The Bidder shall prepare an original and it is permitted to 
be as ( compact disk ) with the technical bid , while the financial 
bid should be submited in one written original copy . 

 18.2 The original and all copies of the bid, each consisting of the 
documents listed in ITB Sub-Clause 12.1, shall be typed or written 
in indelible ink and shall be signed by the Bidder or a person or 
persons duly authorized to bind the Bidder to the Contract. The 
authorization shall be indicated as specified in the Bid Data 
Sheet by those legally authorized to signed, which pursuant to 
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ITB Sub-Clause 12.1 (c) shall accompany the bid. The Bidder has 
to ensure the signature of the Bid Submission Form and of every 
page of the Price Schedules and the attached documents to the 
Bid by the person signing the Bid. Noting that all pages of the bid 
where entries or corrections on entries have been made by the 
Bidder shall be signed or initialled by the person signing the bid. 
Prices shall be incorporated by the Bidder in words and figures as 
required in the Price Schedules. Any other requirement is 
specified in the Bid Data Sheet. 

 18.3 The Bid shall contain no interlineations, erasures, or 
modifications to the Bidding Documents, except to correct errors 
made by the Bidder in preparing the Bid Forms and where 
accordingly such corrections should be signed and initialled by 

the authorised person or persons signing the bid. 

D. SUBMISSION OF BIDS 
19. Sealing and 

Marking of Bids 
19.1 Bidders may always submit their bids by express mail, 
express courier or by hand. The Bidder shall enclose the original 
and each copy of the bid in separate sealed envelopes, duly 
marking the envelopes as “ORIGINAL” or “COPY.” The envelopes 
containing the original and copies shall then be enclosed in 
stamped outer envelope. 

 19.2 The inner and outer envelopes shall: 
(a) bear the name and address of the Bidder and Bidder 

stamp on four corners; 
(b) be addressed to the Contracting Entity at the address 

given in the Bid Data Sheet; 
(c) Bear the Tender, Tender number. and IFB number 

indicated in the Bid Data Sheet; and  
(d) Bear a statement “DO NOT OPEN BEFORE [date and 

time]” to be completed with the time and date specified 
in the Bid Data Sheet relating to ITB Sub-Clause 20.1. 

 19.3 If the outer envelope is not sealed, stamped and marked as 
required by ITB Sub-Clause 19.2 and in accordance with the 
applicable Iraqi laws, the Contracting Entity will assume no 
responsibility for the misplacement or premature opening of the bid. 

20. Deadline for 
Submission of 
Bids 

20.1 Bids must be received by the Contracting Entity at the 
address specified in ITB Sub-Clause 19.2 (b) no later than the 
time and date specified in the Bid Data Sheet. A receipt will be 
provided by the Contracting Entity against each Bid submitted. 
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One copy of the receipt will be for the Bidder, and the second 
copy will be kept by the Contracting Entity for a further reference 

 20.2 The Contracting Entity may, at its discretion and before the 
deadline, extend the deadline for the submission of bids by 
amending the Bidding Documents in accordance with ITB Sub-
Clause 5.3, in which case all rights and obligations of the 
Contracting Entity and Bidders previously subject to the deadline 
will thereafter be subject to the deadline as extended. 

21. Late Bids 21.1 Any bid received by the Contracting Entity after the 
deadline for submission of bids prescribed in ITB Clause 20 will 
be rejected and returned unopened to the Bidder. 

22. Modification 
and Withdrawal 
of Bids 

22.1 The Bidder may modify or withdraw its bid after submission, 
provided that written notice of the modification, or withdrawal of 
the bids duly signed by an authorized representative with a valid 
proof of the authorization, is received by the Contracting Entity 
prior to the deadline prescribed for submission of bids. 

 22.2 The Bidder’s modification or substitution shall be prepared, 
sealed, marked, and dispatched prior to the deadline for 
submission of bids and as follows: 

(a) The Bidder shall provide an original and the number 
of copies specified in ITB Sub-Clause 19.1 of any 
modifications to its bid, clearly identified as such, in 
two inner envelopes duly marked “BID MODIFICATION-
ORIGINAL” or “BID SUBSTITUTION-ORIGINAL” and “BID 
MODIFICATION-COPIES” or “BID SUBSTITUTION-COPIES.”  
The inner envelopes shall be sealed in an outer 
envelope, which shall be duly marked “BID 
MODIFICATION” or “BID SUBSTITUTION.” 

(b) Other provisions concerning the marking and dispatch 
of bid modifications shall be in accordance with ITB 
Sub-Clauses 19.2 and 19.3. 

 22.3 A Bidder wishing to withdraw its bid shall notify the 
Contracting Entity in writing prior to the deadline prescribed for bid 
submission. A withdrawal notice shall be received prior to the 
deadline for submission of bids and shall: 

(a) be addressed to the Contracting Entity at the address 
named in ITB Sub-Clause 19.2 (b)  

(b) bear the Invitation for Bids (IFB) title and number 
indicated in named in ITB Sub-Clause 19.2 (c) and 
the words “BID WITHDRAWAL NOTICE” and 

(c) Be accompanied by a valid written power of attorney 
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authorizing the signatory of the withdrawal notice to 
withdraw the bid. 

 22.4 Bids requested to be withdrawn in accordance with ITB 
Sub-Clause 22.3, shall be returned unopened to the Bidders. 

 22.5 No bid may be withdrawn, substituted, or modified in the 
interval between the bid submission deadline and the expiration of 
the bid validity period specified in ITB Clause 16. Withdrawal of a 
bid during this interval may result in the forfeiture of the Bidder’s 
bid security, pursuant to ITB Sub-Clause 17.7. 

E. OPENING AND EVALUATION OF BIDS 
23. Bid Opening 23.1 The Contracting Entity (Bid Opening Committee) will open 

all bids, including withdrawal notices and modifications, in public, 
in the presence of Bidders’ representatives who choose to 
attend, at the time, on the date, and at the place specified in the 
Bid Data Sheet. Bidders’ representatives shall sign a register as 
proof of their attendance. 

 23.2 Envelopes marked “WITHDRAWAL” shall be read out and 
the envelope with the corresponding bid shall not be opened but 
returned to the Bidder. No bid withdrawal notice shall be 
permitted unless the corresponding withdrawal notice with a 
valid authorization is read out at bid opening. Next, envelopes 
marked “SUBSTITUTION” shall be opened and read out and 
exchanged with the corresponding bid being substituted, and the 
substituted bid shall not be opened, but returned to the Bidder. 
No bid substitution shall be permitted unless the corresponding 
substitution notice contains a valid authorization to request the 
substitution and is read out at bid opening. Envelopes marked 
“MODIFICATION” with a valid authorization shall be read out 
and opened with the corresponding bid. 

 23.3 All other Bids shall be opened one at a time, reading out: 
the name of the Bidder and the Bid Price of each item or 
schedule (or lot) including any discounts, and indicating whether 
there is: the presence or absence of a bid security, if required; 
the presence or absence of requisite powers of attorney; and 
any other such details as the Contracting Entity may consider 
appropriate. No bid shall be rejected at bid opening except for 
late bids pursuant to Sub-Clause 21.1. 
All pages of the original of each Bid shall be stamped with the 
bid opening committee stamp and the bid opening committee 



Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
                                    Drugs Medical Appliances (Kimadia) 
 
 

members shall sign on all pages of the price schedules of the 
original of each Bid. 

 23.4 Bids (and modifications sent pursuant to ITB Sub-Clause 
22.2) that are not opened and read out at bid opening shall not 
be considered further for evaluation, irrespective of the 
circumstances. 

 23.5 The Contracting Entity will prepare minutes of the bid 
opening at the end of the opening session, with the here above 
mentioned information of ITB Sub-Clauses 23.1, 23.2. 23.3, and 
23.6 and including in minimum the following information about: --
sealing and stamping of the envelopes;  
-bid prices ( unit price for each lot if its available ) in addition to 
any conditional pricing or discounts based on other Bids;  
- marking (with the signature of the Chairman of Bids Opening 
Committee and the members) of any alteration, erasure, 
correction made by the Bidder on the prices schedules (while 
slashing un-priced items with horizontal lines); 
- Bidder’s signature of the Bid Submission Form and other 
attached Bid Forms and of every page of the price schedules; 
  -number of pages of each Bid;  
- any other relevant remarks and reservations made by the 
Bidder on the Bid; 
- any other remarks and general description and highlights to be 
made by the Committee on any attachments to the Bid. All Bid’s 
content and attachments will be initialled by the Bids Opening 
Committee.  

 23.7 The Bidder’s representatives who are present shall be 
requested to sign the minutes with the right to add any comment 
on the performance of the Committee. The omission of a 
Bidder’s signature on the minutes shall not invalidate the content 
and effect of the minutes. The minutes should be distributed to 
all Bidders who wish to retain its copy. 

 23.8 All Bids’ prices, technical specifications, and 
implementation periods will be officially placed on the 
Contracting Authority’s bill board while stating that these are to 

be analysed and verified further. 
 23.9 The Bids will be referred by an official report to the Bids 

Evaluation Committee according to the agreement of The 
Contracting Entity chairman. 

24. Clarification of 
Bids 

24.1 During evaluation of the bids, only the Contracting Entity 
(evaluation & analysis committee )may, at its discretion, ask the 



Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
                                    Drugs Medical Appliances (Kimadia) 
 
 

Bidder for a clarification of its bid. The request for clarification 
and the response shall be in writing, and no change in the prices 
or substance of the bid shall be sought, offered, or permitted, 
except to correct arithmetic errors identified by the Contracting 
Entity in the evaluation of the bids, in accordance with ITB Sub-
Clause 27.1. 
If a Bidder does not provide clarifications of its bid by the date 
and time set in the Contracting Entity’s request for clarification, 

its bid may be rejected. 
25. Confidentiality 25.1  Information relating to the examination, clarification, 

evaluation, and comparison of bids, and recommendations for 
the award of a Contract shall not be disclosed to bidders or any 
other persons not officially concerned with such process until the 
notification of Contract award is made to all Bidders. 

 25.2  Any effort by the bidder to influence the Contracting Entity 
(evaluation & analysis committee )in the Contracting Entity’s bid 
evaluation, bid comparison, or contract award decisions may 
result in the rejection of the Bidder’s bid. 

 25.3  From the time of bid opening to the time of Contract 
award, if any Bidder wishes to contact the Contracting Entity on 
any matter related to its bid, it should do so in writing. 

26. Examination of 
Bids and 
Determination of 
Responsiveness 

26.1 The Contracting Entity (evaluation & analysis committee ) 
will examine the bids to determine whether they are complete, 
whether any computational errors have been made, whether 
required Bid Securities have been furnished, whether the 
documents have been properly signed, and whether the bids are 
generally in order.  

 26.2 The Contracting Entity (evaluation & analysis committee) 
may waive any minor informality, nonconformity, or irregularity in 
a bid that does not constitute a material deviation, provided such 
waiver does not prejudice or affect the relative ranking of any 
Bidder. 

 26.3 Prior to the detailed evaluation, pursuant to ITB Clause 
29, the Contracting Entity (evaluation & analysis committee ) will 
determine whether each bid is of acceptable quality, is complete, 
and is substantially responsive to the Bidding Documents. For 
purposes of this determination, a substantially responsive bid is 
one that conforms to all the terms, conditions, and specifications 
of the Bidding Documents without material deviations, 
exceptions, objections, conditionality, or reservations. A material 
deviation, exception, objection, conditionality, or reservation is 
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one: (i) that limits in any substantial way the scope, quality, or 
performance of the Goods and related Services; (ii) that limits, in 
any substantial way that is inconsistent with the Bidding 
Documents, the Contracting Entity’s rights or the successful 
Bidder’s obligations under the Contract; and (iii) that the 
acceptance of which would unfairly affect the competitive 
position of other Bidders who have submitted substantially 
responsive bids. 

 26.4 If a bid is not substantially responsive, it will be rejected by 
the Contracting Entity (evaluation & analysis committee )and 
may not subsequently be made responsive by the Bidder by 
correction of the nonconformity. The Contracting Entity’s 
determination of a bid’s responsiveness is to be based on the 
contents of the bid itself. 

27. Correction of 
Errors 

 

27.1 Arithmetical errors will be rectified as follows. If there is a 
discrepancy between the unit price and the total price that is 
obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit or 
subtotal price shall prevail. If there is a discrepancy between 
subtotals and the total price, the total price shall be corrected. If 
there is a discrepancy between words and figures, the amount in 
words will prevail. If a Bidder does not accept the correction of 
errors, its bid will be rejected. If the Bidder that submitted the 
lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its 
bid security shall be forfeited. 

28. Conversion to 
Single Currency 

28.1 To facilitate evaluation and comparison, the Contracting 
Entity will convert all bid prices expressed in the various 
currencies in which they are payable to Iraqi Dinar at the selling 
exchange rate established for similar transactions by the Central 
Bank or a commercial bank in Iraq. 

 28.2 The currency selected for converting bid prices to a 
common base for the purpose of evaluation to common currency 
in Iraqi Dinar as on the date of Bid submission.     

29. Evaluation and 
Comparison of 
Bids 

29.1 The Contracting Entity (evaluation & analysis committee ) 
will evaluate and compare the bids that have been determined to 
be substantially responsive, pursuant to ITB Clause 26.  
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 29.2 For comparison for ranking purpose for evaluation, the 
comparison of the responsive Bids shall be carried out on 
Delivery Duty Paid (DDP) End-users’ site basis / Free Delivery at 
End-users’ Site basis. The quoted AMC (Annual Maintenance 
Contract)  , if applicable as per Schedule of Requirements as per 
ITB Sub-Clause 14.3.3 for subsequent stipulated years after 
warranty period will also be added for comparison/ranking 

purpose for evaluation. 

 29.3  For domestic goods or goods of foreign origin located 
within Iraq, the various prices as brought out in ITB Sub - Clause 
14.3.1 and stipulated in Price Schedule in format in Section IV 
(2), and for goods offered from abroad, the various prices 
brought out in ITB Sub-Clause 14.3.2 and stipulated in Price 
Schedule in format in Section IV (3) will be loaded for 
comparison/ranking purpose for evaluation. In addition, Annual 
Maintenance Contract (AMC) price, if applicable as per Schedule 
of Requirements as per ITB Sub-Clause  14.3.3 for stipulated 
years after Warranty period in Price Schedule in format in 
Section IV(4) will be loaded for comparison/ranking purpose for 
evaluation.    

 29.4  The rate of quoted Annual Maintenance Contract (AMC), 
if applicable, as per Section VI Schedule of Requirements, will 
be loaded for comparison/ranking purpose at Net Present Value 
(NPV) considering discount rate as brought out in Bid Data 
Sheet. 

 29.5 If more than one schedule (or lot) has been specified in 
Section VI Schedule of Requirements, the Bidders are required 
to quote as stipulated in ITB Sub-Clause 14.7. Bids shall be 
evaluated for each schedules (or lots) separately. 

 29.6  The Contracts may be awarded Schedule wise to 
the lowest responsive Bidder who meets the laid down 
Qualification Criteria as per ITB Clause 8 subject to Margin 
of Preference, as per Clause- 30. 

30. Margin of  
Domistic       
Preference 

30.1  As not contrary to what specified in Bid Data Sheet.  Margin 
of domestic preference will be deepened for the domestic 
bidders. 
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31. Contracting 
Entity’s Right to 
Accept Any Bid 
and to Reject 
Any or All Bids 

31.1 The Contracting Entity reserves the right to accept or 
reject any bid, or to annul the bidding process and reject all bids 
at any time prior to contract award, without thereby incurring any 
liability to the affected Bidder or Bidders.  
In case of annulment, all bids submitted and specifically, bid 
securities, shall be promptly returned to the Bidders together 
with the fees of purchasing the Bidding Documents as paid by 

the Bidders. 
32. Eligibility and 

Qualification of 
bidder 

32.1 The Contracting Entity will determine to its satisfaction 
whether the Bidder that is selected as being eligible and having 
submitted the lowest evaluated responsive bid is qualified to 
perform the Contract satisfactorily, in accordance with the criteria 
listed in ITB Sub-clause 8.1.  

 32.2 The determination will evaluate the Bidder’s financial, 
technical, and production capabilities. It will be based on an 
examination of the documentary evidence of the Bidder’s 
qualifications submitted by the Bidder, pursuant to ITB Sub-Clause 
8.1, as well as other information the Contracting Entity deems 
necessary and appropriate. 

 32.3 An affirmative Qualification of bidder determination will be a 
prerequisite for award of the contract to the eligible and lowest 
evaluated Bidder schedule wise. A negative determination will 
result in rejection of the Bidder’s bid, in which event the 
Contracting Entity will proceed to the next-lowest evaluated Bidder 
to make a similar determination of that Bidder’s capabilities to 
perform satisfactorily. 

F. AWARD OF CONTRACT 
33. Award Criteria 33.1 Pursuant to ITB Clauses 29, 30 and 32, the Contracting 

Entity will award the Contract to the eligible Bidder whose bid has 
been determined to be substantially responsive and has been 
determined to be the lowest evaluated bid, provided further that 
the Bidder is determined to be qualified to perform the Contract 
satisfactorily. 
33.2 Before the award, the Contracting Entity has to verify from 
the competent authorities the validation of the substantial forms 
provided in the Bids including the Bid Security. 

34. Contracting 
Entity’s Right to 
Vary Quantities 

34.1 The Contracting Entity reserves the right at the time of 
Contract award to increase or decrease, by the percentage of 
20%   the quantity of goods and services beyond that originally 
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at Time of 
Award 

 

specified in the Schedule of Requirements without any change in 
unit price or other terms and conditions. 

35. Notification of 
Award 

35.1 Prior to the expiration of the period of bid validity, the 
Contracting Entity will notify the successful Bidder in writing or by 
cable, to be subsequently confirmed in writing by registered letter, 
that its bid has been accepted. At the same time, the Contracting 
Entity shall also notify all other Bidders of the results of the 
bidding, and shall publish the results as per the applicable Iraqi 
Laws identifying the bid and lot numbers and the following 
information: (i) name of each Bidder who submitted a Bid; (ii) bid 
prices as read out at Bid Opening; (iii) name and evaluated prices 
of each Bid that was evaluated; (iv) name of bidders whose bids 
were rejected and the reasons for their rejection; and (v) name of 
the successful Bidder, and the Price and currency it offered, as 
well as the duration and summary scope of the contract awarded. 

 35.2 The notification of award will constitute the formation of the 
Contract subject to settlement of Appeal by unsuccessful bidder 
as per ITB Clause 36. 

 35.3 Upon the successful Bidder’s furnishing of the signed 
Contract Form and performance security pursuant to ITB Clause 
38, the Contracting Entity will promptly discharge the bid 
securities of the unsuccessful Bidders, pursuant to ITB Clause 17. 

 35.4 If, after notification of award, an unsuccessful Bidder 
wishes to ascertain the grounds on which its bid was not selected, 
which are not in pursuant to ITB Clause 36, it should address its 
request to the Contracting Entity. The Contracting Entity will 
promptly respond in writing to the unsuccessful Bidder. 

36. Complaints and 
Appeals 

 

Validation general governmetal implementation contrats 
procedures reresent the dependable criteria in vewing the 

comlaints bidders. 
37. Signing of 

Contract 
37.1 Promptly after the Contracting Entity notifies the successful 
Bidder that its bid has been accepted and after lapse of the 
standstill period and settlement of Appeals as per ITB Clause 36 
(as the case may be), the Contracting Entity will send the Bidder 
the Contract Form provided in Section IX of the Bidding 
Documents, incorporating all agreements between the parties and 
as indicated in Bid Data Sheet. The Contract has to be endorsed 
as indicated in Bid Data Sheet. 

 37.2 The successful Bidder shall sign, date, and return the 
Contract Agreement to the Contracting Entity. Within the 
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permitted period. In case of an unsuccessful Bidder’s appeal as 
per ITB 36.2, the Contracting Entity has still the right to proceed 
with the Contract with the Successful Bidder upon finding that the 
contract is fully compliant and it is in the public interest not to 
delay the commencement of the Contract and where the 
cancellation of the Contract will impose great damages on the 
public interest. Nevertheless, the Contracting Entity has to notify 
the relevant Administrative Court of such a decision with all above 
justifications. The Contracting Entity has the authority to 
implement the Contract after providing to the approval of the 
relevant Administrative Court a signed commitment for 
compensating the future damages resulting from implementing 
the Contract in case the ruling of the relevant Administrative Court 
was unfavourable to its decision.  

38. Performance 
Security 

38.1 Within fourteen (14) days of the receipt of notification of 
award from the Contracting Entity, or twenty nine (29 days) in 
case of complaints as per ITB 36.1, the successful Bidder shall 
furnish the performance security in accordance with the 
Conditions of Contract, using the Performance Security Form 
provided under Contract Forms in Section IX of. If rules and 
regulation of Republic of Iraq grants exemption to Public 
Companies of the state and public sectors, they are accordingly 
exempted of submitting Performance Security. 

 38.2 Upon the failure of the successful Bidder to submit the 
above-mentioned Performance Security or sign the Contract 
within the period specified under ITB 37.2, the Contracting Entity 
will send an official notice for the successful Bidder to sign the 
Contract within fifteen (15) days from receiving this notice, after 
which the Contracting Entity has sufficient grounds to proceed 
with the annulment of the award and forfeiture of the bid security 
of the here above declined Bidder. In that event the Contracting 
Entity may award the Contract to the next lowest evaluated Bidder 
whose offer is substantially responsive and is determined by the 
Contracting Entity to be qualified to perform the Contract 
satisfactorily. In that case they declined Bidder will be responsible 
for paying the difference in the bids prices in addition to forfeiture 
of the bid security. These actions will be taken against the 
declined bidders provided they decline during their Bid validity.  
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SECTION II. BID DATA SHEET 
 
 
 

Bid Data Sheet (BDS) 
The following specific data for the Goods to be procured shall 

complement, supplement, or amend the provisions in the Instructions to 
Bidders (ITB). Whenever there is a conflict, the provisions in the Bid 

Data Sheet (BDS) shall prevail over those in the ITB 

A. GENERAL 
ITB 1.1 Name of Contracting Entity: The Ministry of Health / Environment / 

The State Company For Marketing Drug Medical Appliances 
(kimadia)  
Name of Purchasing Agent authorized by Contracting 
 Entity: none 

Type of goods in IFB : laboratory appliances  

Tender: supply LAB. Items  
Tender Number: LAB/2019/8 as listed in recent Iraqi Federal Budget 
IFB Number: [   ] 
The number and identification of schedules (lots) comprising this 
IFB is detailed in Schedule of Requirements are: table no. (1, 2, 3). 
the year of the Federal Budget forThe Ministry of Health / 
Environment / The State Company For Marketing Drug Medical 
Appliances (kimadia)  
The source of funding for this contracts :Finance Ministry 

 

 

 

B. The Bidding Documents 
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ITB 4.1 
 

Contracting Entity’s address: Baghdad/bab-Almadhm 
/Ministry of Health / Environment / The State Company For 
Marketing Drug Medical Appliances (kimadia )/7th floor / LAB. 
Section /E-mail : labsec@kiamdia.iq /ph:4157667 / Name of the 
authorized person(biological Raqia  Adnan  Ali )   
Requests for Clarification are to be hand delivered or sent by 
surface mail accepted by E-mail. 
Adoption the bidder address which install in the tender 
&address for correspondence &communications, the bidder 
should notice the contracting party with any change to this 
address within seven days of receiving. 
-additional to ITB : 
- Specifying the date of conference specialized to answer all 
the participants in the bid inquiries will be on (2 /12 /2019). 

C. Preparation of Bids 
ITB 6.3 List of disqualified bidders(un qualified legally) is available on the 

following website address that related to Ministry of Planning /Office 
of general contracts HTTP://WWW.mop.gov.iq 
Additional to ITB to be add the following point: 

- Or lag or breach their previously contractual obligation with 
the same contracting Entityor with another contracting entity 
as per legal documents. 

 
 

7.2 The legalization of certification will be per the instructions of 
implementation the contracts (No.2) year 2014 against the imported 
article from Arabic country.  

ITB 7.3 
(c) 

Documentation requirements for eligibility of Goods. In addition to 
the documents stated in Sub-Clauses7.2 and 7.3 (a) and (b), the 
following documents should be included with theBid: 

1- present the certification of origin against the import items for 
contracting Entity that issued from the manufactory country 
or producer country or the country who will be the last 
accumulation or shipping country(exportation country) with 
reference to origin of import items which should be exact 

mailto:sec@kiamdia.iq�
http://www.mop.gov.iq/�
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from the technique specification against the items or the 
equipment that will be exported to Iraq in condition there is a 
origin certified obligation from the shipping & supplier 
company of import items include it will bear all the finances & 
legality responsibility that considering of correct information 
that state in original certification of origin send by 
manufactory & producer side to supplier in the final ship 
country. 

2- (FDA,GMP,EMA,JAP,MHLW,U.S,AUS-
TAG,UK.MHRA,SWISS-MEDIC,Canadian) Certificates 
should be enclosed with the submitted offer if it available. 

3- To submit a certificate of company establishment for the manufactu  
and supplier companies with the offer (it should be original, legalized  
new.  
4- Presenting the final settlements which related to Manufacturer 
Company for the last five years final accounts which show a profit dur  
the last five years & average rates and the final settlements should be 
presented in English & Arabic language only. & the indicator of final 
fundamentalism accounts for recent five years is appositive.    
5- The participant companies should submit their contracts prices  
with the other countries and  neighbour countries to Iraq ,these 
attachment  prices should be confirmed  , signed and stamped by 
the company that submit the offer.  
6- The supplier companies have to send samples of each item that 
offered with the present offer for evaluation testing purpose. 

ITB 7.4  Required or not per kind of goods. 

7.4.b The successful Bidder shall have complied with the following 
documentary requirements in order to register the Goods to be 
supplied under the Contract within maximum period close date: 
[insert: specific documentary requirements or any other country 
specific requirement]. 

{Note: In view of the potential delay incurred in the registration 
process from various government agencies, bidders are alerted to 
inquire about registration requirements and procedures as early as 
possible.} 

7.4.1 For the purpose of obtaining additional information about the 
requirements for registration, Bidders may contact [Ministry of 
Agriculture\ National Centre of Pesticides]. 
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ITB 11.1 The language of the bid is: Arabic &English.  
In case of more than two permitted languages to Bid& contract the 
Arabic language will be depend as an official language to 
government. 

ITB 12.1 In addition to the documents stated in Paragraphs 12.1 (a) through 
(f) the  commercial terms (name of manufacturer(produced 
company) ,origin of goods , delivery time, method  of delivery, 
packing details, entry port ,shipping port, shipping way )&all the 
following documents: 
1-The bidder which previously has been participating in the tender 
submit the prior purchase receipt together with tender documents 
which re announced, in case there is amendment in the prices of 
the tender documents the bidder will bear the difference in the price 
between two prices in case of increasing the price and attach with 
his offer the first receipt and the second. . 
2- contracting the beneficiary from documentary credit should be 
the same side which contracted with it and the banking details with 
name of that company exclusively contains (bank name, no. of 
account, the name of owner of account (the company which 
contracted with it ) (swift code and sort code and Iban….. etc) and 
not accept  the account with person name. Any change of 
beneficiary name and address, corresponding, advising bank 
names and address, account no. and any other bank information 
from the bidder side after awarding in contrast with offered tender 
will impose the bidder to penalty. 
3-Attached in closing the same works if its exist indicated from 
contracting parties 
4-Submit to GRD the original certifies establishment certification for 
both manufacturer and supplier companies which translate to 
English. 
5-The final calculation for the companies for the latest five years 
that certified from the commercial file  
6-The final calculation should be presented only in English or 
Arabic language.  

7-official certified letter from the manufacturing company stating the 
names, official position and signature forms for the person how will 
sign the contract. 
8-The product company (Mother Company) has to obligate that all 
the raw material that used in manufacturing the appliances 
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&equipment in branch country, it's by their guarantee & dependable 
on Producer Company & the producer company will bear the 
responsibility of this commitment & that will stated in contract. 
9- In case that the goods produced in sections and cannot 
produced in manufacturing company (the company undertakes to 
do so)  otherwise that we recommend that the product is to be an 
exclusive supplier of the country of origin (the manufacturing 
company) and less expensive if a resource from one of the 
branches. 
10-The company should mention in the tender presentation the 
name and location of the company which from we equipped. 
11-The participant should submit their contracts prices  with the 
other countries and  neighbor countries to Iraq ,these attachment  
prices should be confirmed  , signed and stamped by the company 
that submit the offer. 
12- Catalogues, complete detailed specifications for the items and 
all information should be sent with the offer. 
13-The official required documents which stated below should be 
certified by Ministry of Foreign Affairs in the country of origin & 
the Iraqi diplomatic representative at these countries:  

A- Your factories have to obliged with the technical 
international requirements (ISO) or others which dependable 
from MOH. For the manufacturer company  

B- Your products have to obliged with the technical 
international requirements which dependable from MOH. For the 
manufacturer company  

C- Your technical & financial qualification. 
D- Your yearly capacity obligations included your companies' 

contracts with any advanced country for supplying the similar 
products. 
E- The required work plan 
14- The supplier can request the confirmation of the L/C on his 
account on condition that it should be stated in the offer. 
15-The seller should state the following information in his address 
when presenting his offer (district name, the street, building no. 
phone no. , fax no. , email). 
16- Submission of the letter of no objection to participate 
in the tender issued by the Iraqi Ministry of Finance / 
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General Authority for Taxation 
14 14.1- The seller is responsible for submit the training course for 

medical,technical and Kimadia staff, inside and outside Iraq free of 
charge. The training period must be enough and given inside 
training courses on our request  
The seller should specify the training value in the presented offer 
and it is from the total contract amount. 
The second party has to execute the training clause within a period 
of (180 days) from the date of notification of the ministerial order 
regarding the execution of the training paragraph. Otherwise, a 
delay penalty will be imposed for each day of delay and from the 
amount specified for training and does not exceed 10% from The 
training value (training value/training period x10%= the delay 
penalty for one day and when the delay penalty reaches the 
maximum limit referred to, the first party has the right to take all the 
legal procedures against the second party and to bear all the legal 
actions. 
14.3.2- the price to be quoted on CIP Baghdad to KIMADIA 
warehouse  basis in U.S. Dollar, 
14.6-As well as monition in ITB we will do: 
-Neglecting the offer based on reduction a percentage or fixed sum 
in any of the other presented offers in the tender and not accept any 
reservation and any reduction against the price presented after the 
closing date of tender we confirm on the condition for not made any 
change after the notification of awarding and any letter regarding 
decrease the prices of offered items after the closing date of the 
tender or direct invitation without request from KIMADIA will be 
neglected 

ITB 15.1 b) Foreign currencies: The prices should be submitted in U.S. 
Dollar by ink or by printing form  (figures and letters) clearly without 
rubbing or scratching 

ITB 16.1 The bid validity period shall be [365)] days after the deadline for bid 
submission, as specified below in reference to ITB Clause 20. 
Accordingly, each bid shall expire after [24/11/ 2020), i.e. day and 
date Bid security must be valid twenty-eight (28) days after the end 
of the bid validity period. Accordingly article (20), a bid with a bid 
security that expires before (22/ 12 /2020) shall be rejected as no 
responsive. 



Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
                                    Drugs Medical Appliances (Kimadia) 
 
 

ITB 17.1 Public companies exempt from submitting the bid bond and letter of 
guarantee good execution stipulated by instruction of 
implementation the contracts (no.2) year 2014. 
{If decided by the Contracting Authority: The Contracting 
Authority has decided not to ask for Bid Securities in case they get 
exception from specialist sides.  
The amount of the bid security shall be (2055271.20 ) Two million 
fifty five thousand and two hundred seventy one Iraqi Dinars 
and twenty fills. Or its equivalent in a convertible currency from the 
list of currencies from which the Central Bank of Iraq quotes the 
rate of exchange to the Iraqi Dinar. 
As well as monition in 17.1 will be (d)or safetyIt should be consider 
as follow:  
1-Bid bond should submit by the bidder or any of the share holders 
of the company or companies participate under contract for the 
benefit of contracting party and include a reference to the name and 
number of tender. 
2- the bond should issue from company which contracted with it or 
with its legal authorized     for issuing the bound under formal and 
certified authorization 
3- The submitting of bond should attach with Litter of legalized 
issuing (private & secret) send to kimadia by the bank who issued 
the bond. 
4-the bond must issue by two languages (Arabic& English). 
As well as monition in 17.7 should be consider the following phrase: 
(Or reject the correction on his arithmetical error in tender & its 
reversal on awarded decision & a legal action will be taken against 
your firm as state in instruction of execution a government contract) 
. 

17.4 Special for a dependable companies as per conditions of 
dependable companies  

ITB 17.8 If the Bidder defaults under the actions prescribed in subparagraphs 
(i) or (ii) of this provision, the Contracting Entity will declare the 
Bidder in violation & without injustice be any another arrangement 
and will inform the Ministry of Planning and Economic Development 
to take the required actions against the violating Bidder (including 
Suspension his participant or Black Listing) as per the applicable 
Iraqi laws. 
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As well as monition in ITB we will do: 
-confiscation the bid bond against the breach bidder. 
-the contract will be transferred to the second participant if such 
attitude will achieve the common weal. 
-the bidder will bear the price differences between the awarding if 
available. 
- If the participants in the tender reject executing the contract after 
notification with     awarding, the following procedures will be taken 
against bidder:- 
A-Executing the contract on his account without needing to warn 
him or take any other legal procedure. 
b-In case of breach the two candidate first &second  the 
contracting side has the right  to refer the tender on third  bidder & 
each  of  two breach the difference  of price  according  to the 
difference amounts  for their nomination & confiscated the bid bond 
for two. 
c-In case of breach the third candidate the bid bond will confiscate 
& re-announcing ear the three breach bidder  the difference of 
price each on according to its price with  confiscated the bid bond 
of three breach bidders. 
d - Applied to three bidders the procedure which stipulated above 
when breached during the period of close date for tender.  

ITB 18.1 Required number of copies of the bid as well as to original tender :() 
Copies. 
It will amendment 18.1 from ITB to be: 
-Offer, should be submitted in two alive original signed  copies 
stated on it( original copies) one of it priced and the other one un 
priced  and should be stamped  by your firm each one included the 
web site and electronic address E-mail , full address for the 
supplying company , name of the legal authorized to sign and 
submitting three exactly copies of the offer noted by(identical 
original copy) with disk or C.D  containing the required offer 
information, When substantial discrepancies incurred between the 
paper offer and the disk our company (Kimadia) has the right to 
neglect the offer and to rely on the paper offer if there is a simple 
discrepancies. 
- The prices should be submitted in USA Dollar & stated in numbers 
& writing for each item clearly without wipe & deletion & in case of a 
difference between the numbers & writing, the price in writing will be 
reliable & the price of each unit is the dependable price for the unit 
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(piece or set) & if there is an item or items without price in front of it 
, this item’s  price will be considered as stated in front of it in the 
quantities schedule containing the prices of the other items per the 
submitted offer & this prices should be final & un negotiated & the 
priced offer should be signed & stamped from the company that  
submitted the offer or the scientific bureau who authorized to sign & 
stamp frankly & the signature should be alive & the signature of the 
person who submitted the offer should be on each page of the 
priced quantities schedule also on the attached annexes with the 
tenders if available as well as the from of the person who submitted 
the tender. 

ITB 18.2 The written confirmation of authorization to sign on behalf of the 
Bidder shall consist of: a Power of Attorney issued by the Bidder 
dated no more than 3 month or Company Registration Form 
(Certificate of establishment showing the authorized signatory). 
- Offers should be submitted directly by the manufacturing 
company through either the following: 

- Director General or his representative. 
- Assistant of Director General or his representative. 
- Sales manager (marketing) 
- Commercial manager. 
- Legalized scientific bureau 
-We can accept the authorization of any representative of the 
company not stated above provided that his authorization 
should fulfil the legal form and the required legalization.  

Special instruction concerning the authorization letters 
(A.L) 

(I) –The authorization letter should be legalized officially by:- 
A-The chamber of commerce in the country of origin 
B-Ministry of foreign affairs in the country of origin or notary 
public. 
C -Iraqi embassy in the country of origin or its representative 
there. 
D- Iraqi ministry of foreign affairs in Baghdad should seal and 
legalize upon agreement & signature of the Iraqi embassy in 
the country of origin   . 
E-In any way, if the Iraqi embassy cannot seal all these 
documents above mention either there is no Iraqi embassy or 



Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
                                    Drugs Medical Appliances (Kimadia) 
 
 

knowing no exact information about a person's identity who is 
representative in the company so that embassy of the 
country of origin in Iraq should legalize and seal upon that 
official authorization letters in order to be legal and 
acceptable  
F- If there is no ((diplomatic representation)) between Iraq 
and country of origin , so the legalizations should be made in 
a third country  from the embassy of the country of origin  and 
the Iraqi embassy in the third country and these improved by 
ministry of foreign affairs on signing and sealing of Iraqi 
embassy . 
(II)-The company should mention in the authorization letter 
whether it’s a manufacturer or supplier ((marketing company)   
(A) In case of being supplier, you should explain the 
following:-  
-names &specialties of the manufacturing companies. 
-you should have a legalized authorization letter from the 
manufacturing companies as mentioned above icon no. (I).   
-your manufacturing company should mention that you are a 
sole and exclusive (supplier) for all its products in Iraq.  
(B) In case of being a manufacturer, you should explain the 
following:-  
- Mention &verify your specialties (having special knowledge 
a particular system) 
- should mention a sole &exclusive representative to deal 
with for all your products, also should indicate names of your 
factories and branches by submitted an original establish 
certification & certified that proved the company factories & 
its branches. 
(C)  -the A.L should be legalized as mentioned in icon no (I). 
(D) – submitting the manufacturing companies catalogue with 
(CD) laser including company's products to directorate 
general of medical information (DGMI) with certifying E-mail 
of manufacturing companies upon these authentic 
authorization and we will neglect any authorization which is 
not affix its E-mail. 
 
(III) –The company should specify the name of Iraqi scientific 
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bureau & the name of pharmacist who is licensed from Iraqi 
syndicate of pharmacists follow up and validity of the 
completion of technical data upon request by the committee 
of study and analysis in case of submitting the tenders 
through scientific bureau, or to forward an authorization for 
signing the contract as an agent also on the list of the 
submitted tender and its documents, The scientific bureau 
should be the exclusive representative to all company 
products or dealing directly with the company through formal 
authorize as shown in article no.(6) 
(IV) –The authorization letter must be entitled to kimadia, the 
state company for marketing drugs and medical appliances, 
directorate general of medical information ((DGMI) fifth floor – 
relation section and before the closing date. 
(V)- The name of scientific bureau scientific bureau will 
added in contract.  
(VI)-The authorization issued by the manufacturer to 
marketing company, (in case of the contract with marketing 
company) should clarify the competence of marketing 
company concerning the following: 
A-The signing of contract &execution all its obligations, 
should be by the   marketing company exclusively  
B-The negotiation about technical affairs and prices. 
C-To specify the beneficiary  applicant &details from 
documents L/C& beneficiary from bank account with the 
whole banking details the beneficiary who sign the contract 
with our firm is the same beneficiary (side)  
D-To specify the correspondences &the authorities  which 
concerning with tenders as far as submitting it, stamp it, sign 
it ,open it &submitting the prices without satisfaction to issue 
free authorization which is authorize all these competence 
E-The confirmation to continuous of execution all contracting  
obligation &the marketing  company will bear a legal 
responsibility  for the period of execution the contract even 
the period of authorization  is ended. 
With reference to complete the whole procedures included 
the register at the company &its products & full address &the 
details for manufacturing & marketing companies &to 
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complete the stamps& legalizations as it done now. 
F-The contracted companies should submit the legal 
&required assurances according to the conditions of invitation 
within stipulated period in these instructions. 
(VII)-Mention the names of authorized persons who signing 
the contracts and their administrative description and 
examples of their signature 
8-Your offers should include copies of all original legalized 
authorization from the manufacturing companies to the 
marketing companies also to present original legalized copies 
as in point (4) from article (6) to be handed to DGMI include 
all legalization above. 
9- An original letter of authorization should be sent from the 
manufacturer to the supplier within the closing date stating 
name of their exclusive agent, otherwise the offer will be 
neglected 
10- Exclusion the tenders which not state in or in the 
authorization documents (the legality relationship between 
the company in clear &candid way, e.g: the mother company 
& its branch or the new company which result from sell or 
merger the companies with each other….etc). 

18.3 As well as state in ITB we add: 
- Any article of bid documents condition should not be deletion 
also make any amendment in any kind. 
-the participants have no right to reject on any condition of the 
tender conditions. 

 

 

D. Submission of Bids 
ITB 19.2 (b)  

 
For bid submission purposes, the Contracting Entity’s address 
is : 
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Attention: laboratory appliances items. 

Street Address: Baghdad/bab-Almadhm ,Ministry of Health / 
Environment 
Floor/Room number: Ministry of Health / Environment / The 
State Company For Marketing Drug Medical Appliances 
(kimadia ) /6P

th
P floor/Financial Dept./receipt &opening the 

tender committee 
City: Baghdad 
Country: Iraq 

ITB 19.2 (c)   
 

The Tender, Tender No. and IFB No are: 
Tender: Diagnostics& Serology items. 

Tender No.: arranged on the Iraqi Federal Budget] 
IFB No: [The State Company For Marketing Drug Medical 
Appliances (kimadia )]  
Tenders that are sent by international express should be 
sent with all authorization letters and documented 
papers(original and legalized)in separated envelope in 
order to be checked and it should be reached to kimadia 
before the closing date, stating on the outer envelope 
otherwise the offer will be neglected the address of the 
company inside and outside Iraq. 
-the additional enclosures should be sending with the offer. 
-number of pages for each offer. 

ITB 20.1 Deadline for bid submission is: close date 9/12/2019 at 
14:30pm time Baghdad-Iraq].  If the closing day falls on an 
official holiday the new closing date shall be in the first 
working day following the holiday 

E. Bid Opening and Evaluation 
ITB 23.1 The bid opening shall take place at:Ministry of Health / 

Environment 
Street Address Baghdad/bab-Almadhm ,Ministry of Health / 
Environment 
Floor/Room number: Ministry of Health / Environment / The 
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State Company For Marketing Drug Medical Appliances 
(kimadia) /6th

Date:  9  /  12  /2019 
Time: 09:00 Baghdad time 

 floor./receipt &opening the LAB. tender 
committee 
City : Baghdad 
Country :Republic of Iraq  

27 Additional to state in IOB : 
- If paragraph or paragraphs did not record the price towards 
them in the tender .in this case the cost of the paragraph or 
paragraphs & with limits quantities assigned to the total price 
of tender. 

ITB 29.4 Not applicable on laboratory items. 

ITB 30.1 -if the lowest responsive bid which meets the laid down 
Qualification Criteria offers foreign goods as per ITB 29, then 
a Domestic preference will be given to the responsive bid 
offered by National Private Sector Factories of the Republic of 
Iraq provided that the national product price does not exceed 
that of the foreign product by (10%) 
-the second part obligate that the priority of primary material 
which manufacture inside Iraq in order to supply the contract 
item or to execute the project by the companies of  Ministry of 
Industry & Mineral  as per the notification of Ministry of 
planning NO.16135 DATE 3/8/2017.  

32 32.2 /Additional to that state in IOB you should be consider 
the following : 
-excluding the tender that less or over than 20% and more 
than the cost assessment which specified for the awarded & in 
case arrived responding tender  &  accepting price with ratio of 
deviation in quotation analysis in some of clause (un equal)at 
ratio not exceed 20% increase or decrease each clues 
separately& all gathered sum ratio not exceed 10% from 
totally clauses & could be accepted the awarded  otherwise 
will excluding the tender with consider the exception that state 
from the premier minister office NO. 15773 IN 10/11/2015 
against accept the tender that less value than 20% from cost 
assessment. 
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34 34.1 / amendment this clause from IOB to read: 

- upon relegation , the Contracting Entity have right to 
increase or decrease the quantity of terms & service  that 
specified in schedule of Requirements , before contracting.  
- Manager of the commissioner in more than one company is 
not allowed to submit more than bid in one tender. 

37.1 The contract to be signed with the successful bidder shall be 
written in the language in which the bid was submitted, and 
which will be thelanguage that shall govern the contractual 
relations between the contracting entity and the successful 
bidder. Bidder shall not sign a translated version of its 
contract. 
As well as to edit the original copy of contract in Arabic 
language. 
It should be certified the contract as per the depended 
procedures in this matter in Iraq. 

ITB 37.2 In case that ,the judgment of the specialized court was 
contrary to a contracting side’s decision that has been 
continued the procedures contract, the bidder who appeal the 
judgment have to follow the specialized courts to compensate 
request if it was his appeal was for right reason. Or in case 
the procedures stopped by specialized court order & judgment 
issued from the same court the contracting procedures with 
the objecting bidder , contracting side could be effective the 
opposite suit that claim to obligate the objecting bidder to 
compensate any damage will result in future because of 
contract execution.   

 

 

Bid Data Sheet (BDS) 

TENDER DATA SHEET 
 
PHARMACEUTICAL  
(ADDITIONAL TERMS) 
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{NOTE: THE INFORMATION BELOW SHOULD BE INCLUDED IN THE TENDER DATA 
SHEET TO BE USED IN THE TENDER DOCUMENTS FOR THE CONTRACTING OF 
DRUGS. OTHERWISE, IT SHOULD BE DELETED.} 
 

 

 

Not applicable  
 

7.3 (c) 

 
TENDER DATA SHEET 

VACCINES  
(ADDITIONAL TERMS) 

 
{NOTE: THE INFORMATION BELOW SHOULD BE INCLUDED IN THE TENDER DATA 

SHEET TO BE USED IN THE TENDER DOCUMENTS FOR THE CONTRACT OF 
VACCINES. OTHERWISE, IT SHOULD BE DELETED.} 

 
 

Not applicable  
 

7.3 (c) 

 
 
 
 
 

TENDER DATA SHEET 
MEDICAL EQUIPMENT / DEVICES  

(ADDITIONAL TERMS) 
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{NOTE: THE INFORMATION BELOW SHOULD BE INCLUDED IN THE TENDER DATA 

SHEET TO BE USED IN THE TENDER DOCUMENTS FOR THE CONTRACT OF 
EQUIPMENT / MEDICAL EQUIPMENT. OTHERWISE, IT SHOULD BE DELETED.} 

 

 
 

SECTION III.EVALUATION AND QUALIFICATION CRITERIA 
 

1. Evaluation Criteria 
 

The Evaluation Criteria has been specified in Instructions to Bidders(ITB) in Section I and 
Bid Data Sheet(BDS) in Section II.The specific data Bid Data Sheet(BDS) for the Goods to 
be procured shall complement, supplement, or amend the provisions in the Instructions to 
Bidders (ITB). Whenever there is a conflict, the provisions in the Bid Data Sheet (BDS) shall 
prevail over those in the ITB.  

 

 
 
 

  



Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
                                    Drugs Medical Appliances (Kimadia) 
 
 

2. Qualification Criteria  
 

Qualification requirements for Bidders Goods are :{ ForHealth Sector Goods 
insert} 

The following documents must be included with the bid: 
Documentary evidence of the Bidder’s qualifications to perform the Contract if its bid is 

accepted: 
(i) That, in the case of a Bidder offering to supply Goods under the Contract that the 
Bidder manufactures or otherwise produces (using ingredients supplied by primary 
manufacturers) that the Bidder: have to 

(a) Is incorporated in the country of manufacture of the Goods;/origin of country 
(b) Has been licensed by the regulatory authority in the country of manufacture to 

supply the Goods; 
(c) Has manufactured and marketed the specific goods covered by this Bidding 

Document, for at least [insert two (2) years or as per market availability], and for 
similar Goods for at least five (5) years; 

(d) has received a satisfactory GMP inspection certificate in line with the WHO 
certification scheme on pharmaceuticals moving in International Commerce from 
the regulatory authority (RA) in the country of manufacture of the goods or has 
been certified by the competent authority of a member country of the 
Pharmaceuticals Inspection Convention (PIC), and has demonstrated 
compliance with the quality standards during the past two years prior to bid 
submission; 

(ii) That, in the case of a Bidder offering to supply Goods under the Contract that the 
Bidder does not manufacture or otherwise producethe bidder has to: 

(a) That the Bidder has been duly authorized by a manufacturer of the Goods that 
meets the criteria under (i) above to supply the Goods in Iraq; and 

(iii) The Bidder shall also submit the following additional information: 
(a) a statement of installed manufacturing capacity; 
(b) Copies of its audited financial statements for the past three fiscal years; 
(c) Details of on-site quality control laboratory facilities and services and range of 

tests conducted; 
(d) List of major supply contracts conducted within the last five years and relevant 

certifications endorsed by respective Clients. } 
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B) Further to mention above, the Qualification criteria are:  
1-the accurate technicality specification which contain specify the 
technical feature to the Goods & the related services that requested by 
contracting Entity.(it’s technique feature & measure of quality Goods that 
requested by contracting Entity & degree of its identity with specification 
which make the evaluation the tender process & have a clear indicator 
show the purpose of using Goods contain detailing of the work 
environment for Goods(warmth,  wetness, storage condition, …etc) & 
packing requirements ratification drug & it’s degree identity with 
technique specification that state by the national committee to selection 
drug. 
2-finance capability & the ability: 
a-the final counting for last (2)years& (5) years against the dependable 
company&certified by auditor & actualization the profit to his counting. 
B-Annual funds: two years from (5) to (10). 
-The large contracts (exceed the contract amounts (10) milliard dinar. 
-The medium contracts (that range from (5) to (10) milliard dinar. 
-The small contracts that value below (5) milliard dinar. 
• Rate of annual funds (large contracts) in proportion to assessment 

cost to contract. 
• Rate of annual funds (medium contracts) range between (70%) 

to(100%) of assessment cost. 
• Rate of annual founds (small contracts) range between (30%) to 

(50%) of assessment cost. 
c- liquid pecuniary 
• Liquid pecuniary (large contracts) in proportion of assessment cost to 

contract. 
• Liquid pecuniary (medium contracts) range between (70%) to (100%) 

of assessment cost. 
• Liquid pecuniary (small contracts) range between (30%) to (50%) of 

assessment cost. 
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3-specialization experience (the same works) 
• Number of required work document of tender range between (1) to 

(3). 
• Number of works that must required to similar works  range 

between (5) to (10) years & it account will be as follow: 
**cost to one of the similarworks (large, medium contracts) which 

covered (60%-80%) of assessment cost. 
** Cost to one of the similar works (small contracts) covered (30% -

70%) of contract value that required to execute 
Noting that: requested similar works is “potential” in small works. 
4-the kind of commercial sale & the style of supplying (tarnsport, 
insurance& delivery)& deliver place  to items . 
5-Domestic preference. 
6-Executed works in the similar filed &compliance &level of the 
implementation of the company. 
7-Certificate of trading in a country of origin. 
8-manufacturing goods match with the requirement of the practices of 
good manufacturing & other certifications that mention in tender 
documents mechanisms of quality control. 
9- Respond to the terms & legal &specifications technical standers 
rehabilitation required & agree table prices &models documents 
standard being a lower piece & balanced with assessment cost. 
10- Duration of the contract. 
11-Company position of registration. 
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SECTION IV. BIDDING FORMS 
 

NOTES ON THE BIDDING FORMS 
 
The Bidding Forms provided in this SSBD provide standard formats for a 

number of the key documents that the Contracting Entity and Bidders will exchange 
in the process of bidding.  

The Bidder will fill in his part of the form where it is designated between 
brackets or_________.   

The Bidders must complete the Forms as indicated on the form, and submit 
them to the Contracting Entitywith their tender. 
  Price Schedules: The price breakdown given in the sample Price Schedules 
generally follows the usual breakdown requested for procurement of Goods in order 
for the domestic preference procedure to be applied. It is essential that Bidders 
submit their prices in the manner prescribed by the Price Schedules. Failure to do so 
may result in loss of the preference, if applicable.    
 Manufacturer’s Authorization Form: In accordance with ITB Sub-
Clause 8.1 (b), Bidders must submit, as part of their bids, Manufacturer’s 
Authorization Form(s) in the format provided in the SSBD for all items specified in 
the Bid Data Sheet.  
 Bid Security Form: Regarding ITB Clause 17, the Contracting Entity should 
include the Bid Security form provided in the SSBD in the Bidding Documents. The 
Contracting Entity must ensure that the submitted form substantially complies with 
the features of the form included here in respect to its degree of protection and 
clarity of conditions under which it can be made effective in accordance with the 
applicable Iraqi Laws. 
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 Date: [insert: date of bid] 
{ContractingEntity to insert: Tender Number: [LAB/2019/3”} 

IFB Number: [insertnumber]”} 
  

To: {Contracting Entity to insert: [Name and address of Contracting Entity]} 
 

Dear Sir or Madam: 
 Having examined the Bidding Documents, including Addenda Nos. [ insert 

numbers ], the receipt of which is hereby acknowledged, we, the undersigned, offer to 
supply and deliver the Goods under the above-named Contract in full conformity with the 

said Bidding Documents for the sum of: 
[ insert: amount of “Iraqi Dinar” in words ] ([ insert: amount of “Iraqi Dinar” in 

figures ]) 
plus [ insert: amount of “US Dollar” in 

words ] 
([ insert: amount of “US Dollar” in 

figures ]) 
plus [ insert: amount of “Euro” in words ] ([ insert: amount of “Euro” in figures ]) 

(Hereinafter called “the Total Bid Price”) or such other sums as may be determined in 
accordance with the terms and conditions of the Contract. The above amounts are in 

accordance with the Price Schedules attached herewith and are made part of this bid. 
2.We undertake, if our bid is accepted, to deliver the Goods in accordance with the delivery 
schedule specified in the [ insert “Schedule of Requirements in Section-VI”or“as quoted in 
Price Schedule in Section-IV”] (the Bidder may select as appropriate clause). 
3. We agree to all General Conditions of Contract in Section-VII read in conjunction with the 
Special Conditions of Contract in Section-VIII. 
4.If our bid is accepted, we undertake to provide an advance payment security and a 
performance security in the form, in the amounts, and within the times specified in the 
Bidding Documents. 
5. We agree to abide by this bid, for the Bid Validity Period specified in Sub-Clause 16.1 of 
the Bid Data Sheet in Section II and it shall remain binding upon us and may be accepted by 
you at any time before the expiration of that period. 
6. Until the formal final Contract is prepared and executed between us, this bid, together 
with your written acceptance of the bid and your notification of award, shall constitute a 
binding Contract between us. 
7. We understand that you are not bound to accept the lowest evaluated bid or any other bid 
that you may receive. 
8. We agree to the following Eligibility Criteria: 

(a) We have nationality from Eligible countries as per ITB Sub-Clause-6.1 of 
Section-I. 

(b) We do not have conflict of interest in accordance with ITB Sub-Clause-6.1 (a) 
of Section-I. 
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(c) We are not a Government-owned Entity in Republic of Iraq./ We are a 
Government-owned Entity in the Republic of Iraq and meet the requirement 
as per Sub-Clause 6.1(b) of Section - I.    

(d) We including any of our subcontractors or manufacturers for any part of the 
contract, have not been declared ineligible by the Contracting Entity, under 
the Contracting Entity’s country laws or official regulations or by an act of 
compliance with a decision of the United Nations Security Council. 

(e) We have not been Black listed or Suspended by Republic of Iraq and 
declared ineligible to bid during the period of time determined as per ITB 
Clause 6.3 of Section-I.  

  
9. We confirm that our website address is insert web side__________, and our mail address 
is: ________________________________________________________________ 
_____________________________, and that Mr. /Ms. _________________________ 
_________________________________of Job Title: _______________________ and e-
mail address: _____________________ will be following up all matters relevant to any 

Clarifications.  
 
 

Dated this [insert: number] day of [insert: month], [insert: year]. 
Signed:   

Date:   
In the capacity of[insert: title or position] 

Duly authorized to sign this bid for and on behalf of [insert: name of Bidder] 

 
 



Section V. Eligible Countries 54 

 2. Price Schedule for Domestic Goods or Goods of Foreign Origin Located In 
Iraq 

1 2 3 4 5 6 
National 

code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(a) 

Seller 
code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(b) 

Item 
NO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ( c )  

Brief Description 
of Goods 

Quantity 
Offered& 
physical 

unit 

Country 
of origin 

Price per physical unit Iraq Currency Total 
Price on 
DDP/Free 
Delivery 

at      
End-user, 
site.(Iraqi 

Dinar) 
 
 
 

 
 
 

3x5(e) 

Product 
 
 
 
 
 
 

 
 
(a) 

Unit 
pack 
size 
 
 
 
 
 

 
(b) 

  Ex-factory/Ex-
warehouse/Ex-

showroom/ 
Off-the shelf 

including 
Packing & 

Forwarding 
charges 

 
(a) 

Sales 
&other 
taxes 

&duties 
payable 

if 
contract 

is 
awarded 

 
(b) 

Inland 
Transportation, 

Insurance 
Loading/ 

unloading & 
Incidental 

costs till End-
users, site 

 
(c) 

Incidental 
services as 
defined in 

schedule of 
Requirement 

 
 
 
 
 (d) 

Price on 
DDP/Free 
delivery at 

End-users, site 
 

 
 
 

(e) 
=(a)+(b)+(c)+(d) 

insert 
 

insert insert insert insert         
insert insert insert insert         

insert insert insert insert insert         
 

Grand Total of Bid price in Iraqi Dinar: __________________________________________________________ (In figures) 
                                        _________________________________________________________ (In words) 

 
Delivery Period: ___________ [Bidder may insert quoted delivery period] as per INCOTERMS® current edition ________ 

[InsertInco terms]. 
         Signature of Bidder__________________________    
                  Name 
&Designation_________________________ 

Date:  __________________________                                Seal of the Bidder ____________________________ 
Note: - 
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3. Price Schedule for Goods to be imported from Abroad 

1 2 3 4 5 6 
National 

code 
 
 
 
 
(a) 

Seller 
code 
 
 
 
 
 
 
(b) 
 

Item NO. 
 
 
 
 
 
 
(c ) 
 

Brief Description of 
Goods 

Quantity 
Offered& 
physical 

unit 
 
 
 

Country of 
origin 

Price per physical unit  
(Bidder may permissible Currency) 

Total Price 
on 

DDP/Free 
Delivery at 

     End-
user, 

site.(Iraqi 
Dinar) 

 
 

3x5(d) 

Product 
 
 
 
(a) 

Unit pack 
size 
 
 
(b) 

CIP 
price(Bidder 
may insert 

place of 
destination) 

(a) 

DDP at 
End-user, 

site 
 
(b) 

Incidental 
services as 
defined in 

schedule of 
Requirement 

(c ) 

DDP at 
End-user, 

site & 
Incidental 

Series 
(d) 

={(b)+( c)} 

insert insert Insert insert insert        
insert insert Insert insert insert        
insert insert Insert insert insert        

 
Grand Total of Bid price: [Bidders may insert permissible Currency] __________________________________ (In figures) 

   _________________________________________________________(In words) 
Delivery Period: ___________ [Bidder may insert quoted delivery period] as per INCOTERMS® current edition ________ [Insert 

Incoterms]. 
Agent Name & Address: _________________________________________________________________ [Bidder may insert, if applicable]  

Agency Commission:  ____________ [Bidder may insert, if applicable]   
          Signature of Bidder___________ 

Place: __________________________                                                                                    Name& Designation ___________________ 
Date:  _____________________                                                                                              Business address ______________________ 

Seal of the Bidder___________________ 
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4-Pr ice Schedule for  Annual Maintenance Contract (AMC) after  Warranty Per iod## 
(Applicable for Medical Equipment) 

1 2 3 4 5 6. 7. 8. 
Schedule 

No. 
 
 
 
 
 
 
(a) 

Item 
No. 
 
 
 
 
 
 

(b) 

Brief 
Description 

of Goods 

Quantity 
Offered 

AMC Cost for year wiseafter 
completion of ‘n’ year Warranty 

period. ## 

Total AMC Cost for ‘n’ 
Years  
 

= [4 (a)+ 4 (b)+…..4n)] 
 

Taxes Total AMC for  
[ Insert number of 

years##]  
 

with Taxes   
[5+6]  

Grand Total 
AMC for   [ 

Insert 
number of 
years##]  

Years 
with Taxes  

[3x7] 

1P

st 
PYear 

2P

nd 
PYea
r 

..... 
 

nP

th
P 

Year 
(a) (b)  (n) 

[Insert] [Insert
] 

[Insert] 
 

    
    

[Insert
] 

[Insert] 
 

    
    

[Insert] [Insert
] 

[Insert]      
    

 

Grand Total of Bid price: [Bidders may insert permissible Currency] __________________________________ (In figures) 
                                                  _________________________________________________________ (In words) 

 
 

Place: ___________________________                                             
Date: ____________________________                                          

Signature of Bidder___________________________________ 
Name & Designation _________________________________ 

Business address_____________________________________ 
Seal of the Bidder______________________________________ 
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 Culture  packing  2020احتياج 

 

Estimated 
cost  

42-D00-003 Brain Heart infusion agar 500 gm 137 37.2 

42-D00-004 Kligler Iron agar 500 gm 346 38.34 

42-D00-005 MacConky agar Base/  With crystal 
violal  

500 gm 
1278 

40.92 

42-D00-006 MacConky agar Base/  With out 
crystal violal  

500gm 
12 

43.71 

42-D00-008 Muller Hinton agar  500 gm 
595 

37.2 

42-D00-009 Hekteoen enteric agar                   500gm 184 38.62 

42-D00-010 Nutrient agar 500 gm 374 39.99 

42-D00-014 Simmon citrate agar  500 gm 
205 

45.57 

42-D00-020 Mannitol Salt agar  500gm 
519 

26.97 
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42-D00-021 Nutrient Broth 500gm 
106 

18.6 

42-D00-025 T.C.B.S. 500gm 
778 

34.41 

42-D00-
027 

Tetrathionate Broth  500gm 
192 

20.66 

42-D00-033 Tryptose powder 500gm 
1 

60.00 

42-D00-037 Yeast extract  agar 500gm 
36 

43.35 
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5. Bid Security Form (Bank Guarantee) (UN condition) 
[The Bank shall fill in this Bank Guarantee Former any dependable other from by central Iraqi 

Bank in accordance with the instructions indicated.] 

_______________________________  
[insert Bank’s Name, and Address of Issuing Branch or Office] 
Beneficiary: ___________________ [insert Name and Address of Contracting 
Entity]  
Date: ________________ 
BID GUARANTEE No.: _________________ 
We have been informed that [insert name of the Bidder] (hereinafter called "the 
Bidder") has submitted to you its bid dated” insert date” (hereinafter called "the Bid") for 
the execution of [insert name of tender/project] under Invitation for Bids No. [InsertIFB 
number] (“the IFB”).  
Furthermore, we understand that, according to your conditions, bids must be supported 
by a bid guarantee. 
At the request of the Bidder, we [insert name of Bank] hereby irrevocably undertake to 
pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of [insert amount in 
figures] ([insert amount in words]) upon receipt by us of your first demand in writing 
accompanied by a written statement stating that the Bidder is in breach of its 
obligation(s) under the bid conditions, because the Bidder: 

(a) has withdrawn its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder 
in the Form of Bid; or 

(b) having been notified of the acceptance of its Bid by the Contracting Entity 
during the period of bid validity, (i) fails or refuses to execute the Contract 
Form, if required, or (ii) fails or refuses to furnish the performance security, 
in accordance with the Instructions  to Bidders. 

(c)has complained or appealed as per ITB clause 36 and it is decided by 
the competent authorities for this Bidder to compensate all damages 
resulting from delaying the contract signature for false or unjustified 
reasons. 

 This guarantee will expire: (a) if the Bidder is the successful bidder, upon our receipt of 
copies of the contract signed by the Bidder and the performance security issued to you 
upon the instruction of the Bidder; or (b) if the Bidder is not the successful bidder, upon 
the earlier of (i) our receipt of a copy of your notification to the Bidder of the name of the 
successful bidder and the bidder has not complaint or appeals to the Contracting  Entity; 
or (ii) twenty-eight days after the expiration of the Bidder’s Bid and the bidder has not 
complaint or appeals to the Contracting  Entity. 
Consequently, any demand for payment under this guarantee must be received by us at 
the office on or before that date. 
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC Publication 
No. 458. 
[signature(s)] 
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6. Manufacturer’s Authorization 
 

[The Bidder shall require the Manufacturer to fill in this Form in accordance with the instructions 
indicated. Thisletter of authorization should be on the letterhead of the Manufacturer and should 
be signed by a person with the proper authority to sign documents that are binding on the 

Manufacturer. The Bidder shall include it in its bid, if so indicated in the IOB.] 
 

Date: [insert: date (as day, month and year) of Bid Submission] 
IFB No.:[insert: number of bidding process] 

 
 

To: [insert: complete name of Contracting Entity] 
 

WHEREAS 
 

We [insert: complete name of Manufacturer], who are official manufacturers of[insert: type of 
goods manufactured], having factories at [insert: full address of Manufacturer’s factories], 
do hereby authorize [insert: complete name of Bidder] to submit a bid the purpose of which is 
to provide the following Goods, manufactured by us [insert: name and or brief description of 

the Goods], and to subsequently negotiate and sign the Contract. 
 

We hereby extend our full guarantee and warranty in accordance with Clause 15 of the General 
Conditions of Contract, with respect to the Goods offered by the above firm. 

 
Signed: [insert: signature(s) of authorized representative(s) of the Manufacturer]  

 
 

Name:[insert: complete name(s) of authorized representative(s) of the Manufacturer]  
 

Title: [insert: title] 
 

Duly authorized to sign this Authorization on behalf of:[insert: complete name of Bidder] 
 
 

Dated on ____________ day of __________________, _______ [insert: date of signing] 
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7. Sample Form for Performance Statement 
 

Contract 
placed 

by 

Order 
No 

and 
date 

Order 
placed 

on 

Description 
of Goods 

Quantity Date if 
completion of 

Contract 

Reasons 
of delay, 

if any 

Are the 
goods 

supplied 
satisfactory? 

As per 
Contract 

Actual   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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PART 2 

PROCUREMENT REQUIREMEN 
 

Section V Schedule of Requirements 

 
 

NOTES ON THE SCHEDULE OF REQUIREMENTS  
 
The Schedule of Requirements provides a concise description of each product and the 
quantity required, along with any technical specifications unique to that item. 
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SCHEDULE OF REQUIREMENTS 
 

Table no.1: I List of Goods, Delivery Schedule and Terms of Delivery:  
 

1 2 3 4 5 6 

Schedule  
No. 

 

 

 

 

(a) 

Item No. 

 

 

 

 

(b) 

Brief Description of Goods  

[Insert for Pharmaceuticals, Product, Strength, Dosage form, 
Pharmacopoeia Standard and Unit pack size. For Medical 
Equipment only Brief Description of goods may be 

mentioned] 

Quantit
y and 

physica
l unit   

Bid security 
amount in 
Iraqi Dinar 

[Note  Insert 
Bid Security  

amount 
Schedule 

wise as one 
percent of 
Estimated 

Value ] 

Final 
Destination 

[Note   
Insert End-

users’’ 
address ] 

Required 
Delivery 
period as 
per ___ 

[  insert 
Incoterm

s®  
current 
edition] 

Product  

 

(a) 

Strength  

 

(b) 

Dosages 
form  

 

(c) 

Pharmaco
peia 

Standard  

 

(d) 

Unit pack 
size  

 

(e) 

[Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] 

[Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] 

[Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] [Insert] 

 

Terms of Delivery: The Bidders are required to quote prices as per the terms of delivery stipulated in Price Schedule in Section -IV 
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Table no.2: Scope of Incidental Services: 
  

[Insert:“Nil” for Health Sector Goods  
OR “Required Installation, Demonstration and onsite Training” for Medical Equipment] 
 

Table no.3: Annual maintenance contract: NOTHIG 
 

ScheduleIV. Technical Specifications 
 

 
The purpose of the Technical Specifications (TS) is to define the technical 
characteristics of the Goods and Related Services required by the Contracting Entity 

 
 

 
  Culture  Packing 

احتياج 
2020 

Estimated 
cost  

42-D00-
003 

Brain Heart 
infusion agar 

500 gm 
137 

37.2 

42-D00-
004 

Kligler Iron 
agar 

500 gm 
346 

38.34 

42-D00-
005 

MacConky agar 
Base/  With 
crystal violal  

500 gm 

1278 

40.92 

42-D00-
006 

MacConky agar 
Base/  With out 
crystal violal  

500gm 

12 

43.71 

42-D00-
008 

Muller Hinton 
agar  

500 gm 
595 

37.2 

42-D00- Hekteoen 500gm 184 38.62 
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009 enteric agar                   

42-D00-
010 

Nutrient agar 500 gm 
374 

39.99 

42-D00-
014 

Simmon citrate 
agar  

500 gm 
205 

45.57 

42-D00-
020 

Mannitol Salt 
agar  

500gm 
519 

26.97 

42-D00-
021 

Nutrient Broth 500gm 
106 

18.6 

42-D00-
025 

T.C.B.S. 500gm 
778 

34.41 

42-
D00-
027 

Tetrathionate 
Broth  

500gm 

192 

20.66 

42-D00-
033 

Tryptose 
powder 

500gm 
1 

60.00 

42-D00-
037 

Yeast extract  
agar 

500gm 
36 

43.35 

42-
D00-
027 

Tetrathionate 
Broth  

500gm 

192 

20.66 

42-D00-
033 

Tryptose 
powder 

500gm 
1 

60.00 

42-D00-
037 

Yeast extract  
agar 

500gm 
36 

43.35 
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Technical Specifications 
 

1.1 The packing material (if it is of vegetable origin) should be free of 
agricultural pests. 
1.2 Materials shall be shipped in the form of nylon-plated ties and placed 
on wooden bases. 
1.3 The shelf life of each article should be stated. 
1.4 The origin of the raw materials shall be mentioned. 
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PART 3 

CONDITIONS OF CONTRACT AND CONTRACT FORM 
 

 

 

SECTION VII . GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT 
 

NOTES ON THE GENERAL CONDITIONS OF CONTRACT 
 
The General Conditions of Contract (GCC) in Section VII, read in conjunction with the 
Special Conditions of Contract (SCC) in Section VIII and other documents listed in the 
Contract Agreement, should be a complete document expressing all the rights and 
obligations of the parties. 
GCC must remain unaltered. Contract-specific information, deletions, extensions, and 
modifications to the GCC shall be introduced only by the Contracting Entity through the 
SCC. 
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1. Definitions .......................................................................................................  
2. Application ......................................................................................................  
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7. Patent Rights ..................................................................................................  
8. Performance Security .....................................................................................  
9. Inspections and        Tests ..............................................................................  
10. Packing ...........................................................................................................  
11. Delivery and Documents .................................................................................  
12. Insurance ........................................................................................................  
13. Transportation .................................................................................................  
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15. Warranty .........................................................................................................  
16. Payment ..........................................................................................................  
17. Prices ..............................................................................................................  
18. Change Orders ...............................................................................................  
19. Contract Amendments ....................................................................................  
20. Assignment .....................................................................................................  
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22. Liquidated Damages .......................................................................................  
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25. Termination for Insolvency ..............................................................................  
26. Termination for Convenience ..........................................................................  
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28. Limitation of Liability........................................................................................  
29. Governing Language ......................................................................................  
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31. Notices ............................................................................................................  
32. Taxes and Duties ............................................................................................  
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General Conditions of Contract 

1. Definitions 1.1 In this Contract, the following terms shall be interpreted as 
indicated:  

 (a) “The Contract” means the agreement entered into between the 
Contracting Entity and the Supplier, as recorded in the Contract 
Form signed by the parties, including all attachments and 
appendices thereto and all documents incorporated by reference 

therein. 
 (b) “The Contract Price” means the price payable to the Supplier 

under the Contract for the full and proper performance of its 
contractual obligations. 

 (c) “Day” means calendar day.  
 (d) “Effective Date” means the date on which this Contract becomes 

effective pursuant to GCC Sub-Clause 6.2. 
 (e) “End User” means the organization(s) where the goods will be 

used, as named in the Schedule of Requirements.   
 (f) “GCC” mean the General Conditions of Contract contained in this 

section. 
 (g) “The Goods” means all of the pharmaceuticals including 

nutritional supplement and oral and inject able forms of 
contraception, vaccines, condoms and medical equipment that the 
Supplier is required to supply to the Contracting Entity under the 

Contract.  
 (h) “The Purchaser” means the organization or the Contracting 

Entity purchasing the Goods, as named in theSCC. 
 

 (i) “Registration Certificate” means the certificate of registration or 
other documents in lieu thereof establishing that the Goods 
supplied under the Contract are registered for use in the Iraq in 

accordance with the Applicable Law.  
 (j) “SCC” means the Special Conditions of Contract.  
 (k) “The Services” means those services ancillary to the supply of 

the Goods, such as transportation and insurance, and any other 
incidental services, such as installation, demonstration and onsite 
training at End-users’ site, and other such obligations of the 

Supplier covered under the Contract.  
 (l) “The Site,” where applicable, means the place or places of End-

users’ site as per Schedule of Requirements 
 (m) “The Supplier” means the individual or firm supplying the Goods 

and Services under this Contract, as named in the SCC. 
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 (n) Fraud and Corruption :  
 The Purchaser defines Fraud and Corruption as per the 

relevant applicable Iraqi laws. For the purposes of this Sub-
Clause, the Purchaser  will be guided further by the definition 

of the terms as set forth here below: 
(i) “corrupt practice” is the offering, giving, 

receiving or soliciting, directly or indirectly, of 
anything of value to influence improperly the 
actions of another party; 

(ii) “fraudulent practice” is any act or omission, 
including a misrepresentation, that knowingly or 
recklessly misleads, or attempts to mislead, a 
party to obtain a financial or other benefit or to 
avoid an obligation; 

(iii) “collusive practice” is an arrangement between 
two or more parties designed to achieve an 
improper purpose, including to influence 
improperly the actions of another party; 

(iv) “coercive practice” is impairing or harming, or 
threatening to impair or harm, directly or indirectly, 
any party or the property of the party to influence 
improperly the actions of a party; 

(v) “obstructive practice” is 
(aa) deliberately destroying, falsifying, altering or 

concealing of evidence material to the 
investigation or making false statements to 
investigators in order to materially impede a 
Purchaser’s investigation into allegations of a 
corrupt, fraudulent, coercive or collusive 
practice in accordance with the applicable Iraqi 
laws; and/or threatening, harassing or 
intimidating any party to prevent it from 
disclosing its knowledge of matters relevant to 
the investigation or from pursuing the 
investigation, or 

(bb) acts intended to materially impede the 
exercise of the Purchaser’s inspection and 
audit rights as per the applicable Iraqi laws and 

as per Sub-Clause 5.4. 
2. Application 2.1 These General Conditions shall apply to the extent that they 

are not superseded by provisions of other parts of the Contract. 

3. Country of 3.1  For purposes of this Clause, “origin” means the place where 
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Origin the Goods were mined, grown, or produced, or from which the 
Services are supplied. Goods are produced when, through 
manufacturing, processing, or substantial and major assembly of 
components, a commercially recognized new product results that is 
substantially different in basic characteristics or in purpose or utility 
from its components. 

 3.2 The origin of Goods and Services is distinct from the 
nationality of the Supplier. 

4. Standards 4.1  The Goods supplied under this Contract shall conform to 
the standards mentioned in the Technical Specifications and, when 
no applicable standard is mentioned, to the authoritative standards 
appropriate to the Goods’ country of origin. Such standards shall be 
the latest issued by the concerned institution. 

5. Use of 
Contract 
Documents 
and 
Information; 
Inspection and 
Audit 

5.1  The Supplier shall not, without the Purchaser’s prior written 
consent, disclose the Contract, or any provision thereof, or any 
specification, plan, drawing, pattern, sample, or information 
furnished by or on behalf of the Purchaser in connection therewith, 
to any person other than a person employed by the Supplier in the 
performance of the Contract. Disclosure to any such employed 
person shall be made in confidence and shall extend only as far as 
may be necessary for purposes of such performance. 

 5.2  The Supplier shall not, without the Purchaser’s prior written 
consent, make use of any document or information enumerated in 
GCC Sub-Clause 5.1 except for purposes of performing the 
Contract. 
 

 5.3  Any document, other than the Contract itself, enumerated in 
GCC Sub-Clause 5.1 shall remain the property of the Purchaser 
and shall be returned (all copies) to the Purchaser on completion of 
the Supplier’s performance under the Contract if so required by the 
Purchaser. 

 5.4 In accordance with the applicable Iraqi laws, the Supplier 
shall permit the Purchaser through the competent authorities to 
inspect the Supplier’s offices and/or the accounts and records of the 
Supplier and its sub-contractors relating to the performance of the 
Contract, and to have such accounts and records audited by 
auditors. The Supplier’s attention is drawn to Clause 23, which 
provides, inter alia, that acts intended to materially impede the 
exercise of the Purchaser’s inspection and audit rights provided for 
under this Sub-Clause constitute a prohibited practice subject to 
contract termination as well as to a determination of ineligibility 
pursuant to the Iraqi’s prevailing sanctions procedures in Iraq. 
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6. Certification of 
Goods in 
Accordance with 
Laws of Republic 
of Iraq 

6.1 If required under the Applicable Law, Goods supplied under 
the Contract shall be registered for use in the Iraq. The Purchaser 
undertakes to cooperate with the Supplier to facilitate registration of 
the Goods for use in the Iraq. 

 6.2 Unless otherwise specified in the SCC, the Contract shall 
become effective on the date (“the Effective Date”) that the Supplier 
receives written notification from the competent authority in Iraq that 
the Goods have been registered for use in Iraq. 

7. Industrial owner 
 ship or Patent Righ  

7.1 The Supplier shall indemnify the Purchaser against all third-
party claims of infringement of patent, trademark, or industrial 
design rights arising from use of the Goods or any part thereof in 
Iraq. 

8. Performance 
Security 

 

8.1 Within 14 days, or twenty-nine (29) days in case of Complaints 
and Appeals raised by unsuccessful Bidders, of receipt of the 
notification of Contract award, the successful Bidder shall furnish to the 
Purchaser the performance security of 5% of Contract Price.  If rules 
and regulations of Republic of Iraq grant exemption to Public 
Companies of State and Public Sector, they are accordingly exempted 
of submitting Performance Security. 

 8.2 The proceeds of the performance security shall be payable to 
the Purchaser as compensation for any loss resulting from the 
Supplier’s failure to complete its obligations under the Contract. 

 8.3 The performance security shall be denominated in the 
currency or currencies of the Contractor in a freely convertible 
currency acceptable to the Purchaser and chosen from the list of 
currencies from which the Central Bank of Iraq quotes the rate of 
exchange to the Iraqi Dinar. The Security shall be an unconditional 
guarantee payable upon first demand and in one of the following 
forms: 

 (a)    A bank guarantee issued by accredited bank in Iraq in 
accordance with the instructions of Central Bank of Iraq in the 
format provided in the Bidding Documents. In the case of a Bank 
Guarantee furnished from the banks located outside Iraq, it shall be 
endorsed and countersigned by an accredited bank in Iraq by way 
of back-to-back counter guarantee.  Or  
(b) an irrevocable letter of credit or 
(c) Republic of Iraq bonds    

 8.4 The performance security will be discharged by the Purchaser 
and returned to the Supplier not later than thirty (30) days following the 
date of completion of the Supplier’s performance obligations under the 
Contract, including any warranty obligations. The performance 
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security shall be released after the final certificate regarding 
satisfactory completion of Supplier’s performance obligations has 
been issued and final payment settlements have been done. 

9. Inspections 
and        Tests 
 
 

9.1 The Purchaser or its representative shall have the right to 
inspect and/or to test the Goods to confirm their conformity to the 
Contract specifications. The SCC and the Technical Specifications 
shall specify what inspections and tests the Purchaser requires and 
where they are to be conducted. The Purchaser shall notify the 
Supplier in writing, in a timely manner, of the identity of any 
representatives retained for these purposes. 

 9.2  As specified in the SCC. 

 9.3  Nothing in GCC Clause 8 shall in any way release the 
Supplier from any warranty or other obligations under this Contract. 

10. Packing 10.1 The Supplier shall provide such packing of the Goods as is 
required to prevent their damage or deterioration during transit to 
their final destination, as indicated in the Contract. The packing 
shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling 
during transit and exposure to extreme temperatures, salt, and 
precipitation during transit and open storage. Packing case size and 
weights shall take into consideration, where appropriate, the 
remoteness of the Goods’ final destination and the absence of 
heavy handling facilities at all points in transit. 

 10.2 The packing, marking, and documentation within and 
outside the packages shall comply strictly with such special 
requirements as shall be expressly provided for in the Contract, 
including additional requirements, if any, specified in the SCC or 
Technical Specifications, and in any subsequent instructions 
ordered by the Purchaser. 

11. Delivery and 
Documents 

11.1 Delivery of the Goods shall be made by the Supplier in 
accordance with the terms specified in the Schedule of 
Requirements. The details of shipping and/or other documents to 
be furnished by the Supplier are specified in the SCC. 

 11.2 For purposes of the Contract, “EXW,” “CIF,” “CIP,” “DDP” 
and other trade terms used to describe the obligations of the parties 
shall be governed by the international rules for interpreting trading 
terms  as prescribed in the current edition of INCOTERMS® 
published by the International Chamber of Commerce, Paris.  

 11.3 Documents to be submitted by the Supplier are specified in 
the SCC. 

12. Insurance 12.1 The Goods supplied under the Contract shall be fully insured 



Section VII. General Conditions of Contract 74 

Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
                                    Drugs Medical Appliances (Kimadia) 
 
 

in a freely convertible currency chosen from the list of currencies 
from which the Central Bank of Iraq quotes the rate of exchange to 
the Iraqi Dinar, against loss or damage incidental to manufacture or 
acquisition, transportation, storage, and delivery. Where delivery of 
Goods is required by Purchaser on a CIF or CIP basis, the supplier 
shall assure the insurance of an amount equal to 110 percent of the 
CIF or CIP value of the Goods from “warehouse” to “warehouse” on 
“All Risks” basis, including war risks and strikes.  

 12.2 Where delivery of the Goods is required by the Purchaser 
on a CIF or CIP basis, the Supplier shall arrange and pay for cargo 
insurance, naming the Purchaser as beneficiary. Where delivery is 
on an FOB or FCA basis, insurance shall be the responsibility of the 
Purchaser. 

13. Transportation 13.1 Where the Supplier is required under Contract to deliver the 
Goods FOB, transport of the Goods, up to and including the point of 
putting the Goods on board the vessel at the specified port of 
loading, shall be arranged and paid for by the Supplier, and the cost 
thereof shall be included in the Contract Price. Where the Supplier 
is required under the Contract to deliver the Goods FCA, transport 
of the Goods and delivery into the custody of the carrier at the place 
named by the Purchaser or other agreed point shall be arranged 
and paid for by the Supplier, and the cost thereof shall be included 
in the Contract Price.  

 13.2 Where the Supplier is required under Contract to deliver the 
Goods CIF or CIP, transport of the Goods to the port of destination 
or such other named place of destination in the Purchaser’s 
country, as shall be specified in the Contract, shall be arranged and 
paid for by the Supplier, and the cost thereof shall be included in 
the Contract Price. 

 13.3 Where the Supplier is required under the Contact to 
transport the Goods to a specified place of destination within Iraq, 
defined as the Site, transport to such place of destination in Iraq, 
including insurance and storage, as shall be specified in the 
Contract, shall be arranged by the Supplier, and related costs shall 
be included in the Contract Price. 

 13.4 Where the Supplier is required under Contract to deliver the 
Goods CIF or CIP, no restriction shall be placed on the choice of 
carrier.  

14. Incidental 
Services & 
AMC 

14.1 The Supplier shall provide such incidental services, if any, 
as are specified in the Schedule of Requirements. 
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 14.2  The Supplier shall provide Annual Maintenance Contract 
(AMC), if any, after warranty period for number of years as specified 
in the Schedule of Requirements. 

15. Warranty 15.1  Warranty shall be as specified in the SCC. 
16. Payment 

 
16.1 The method and conditions of payment to be made to the 
Supplier under this Contract shall be specified in the SCC. 

 16.2 The Supplier’s request(s) for payment shall be made to the 
Purchaser in writing, accompanied by an invoice describing, as 
appropriate, the Goods delivered and Services performed, and by 
documents submitted pursuant to GCC Clause 11, and upon 
fulfillment of other obligations stipulated in the Contract. 

 16.3 Payments shall be made promptly by the Purchaser, but in 
no case later than sixty (60) days after submission of an invoice or 
claim by the Supplier. In case of delay beyond 60 (sixty) days, the 
resolution of this delay shall be settled as specified in the SCC. 
When applicable, the advance security shall be payable upon an on 
demand and unconditional guarantee issued by an accredited bank 
in Iraq as per the official publication of the Iraqi Central Bank. If the 
security is issued by a Bank located outside Iraq, the issuer shall 
have a correspondent accredited financial institution located in Iraq 
to make it enforceable. In the case of a bank guarantee, the 
security shall be submitted using the Bid Security Form included in 
Section IX (Contract Forms) or in another substantially similar 
format with the prior approval of the Purchaser as per the applicable 
Iraqi laws.  

 16.4 Payment will be made in the currency or currencies in which 
the payment has been requested in the Supplier’s bid. 

 16.5 Irrevocable non – transferable and unconfirmed Letter of 
Credit (LC) shall be opened by the Purchaser in accordance with 
the applicable Iraqi regulations. However, if the Supplier requests 
specifically to open confirmed LC, the extra charges would be borne 
by the supplier. If LC is required to be extended and/or amended for 
reasons not attributed to the Purchaser, the charges thereof shall 
be borne by the Supplier. However, if the LC is amended to make 
LC as per Contract requirements then charges thereof shall be 
borne by the Purchaser.  

17. Prices 17.1 Prices charged by the Supplier for Goods delivered and 
Services performed under the Contract shall not vary from the prices 
quoted by the Supplier in its bid, prices shall be fixed and firm for the 
duration of Contract. 

18. Change Orders 18.1 No changes shall be introduced to the contract unless 
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for the circumstances (a-e) listed here below. In such case, the 
Change should be limited to minimum and would be applicable 
for the following reasons:    
a) If the change is not introduced, a major damage will 

result economically and technically; 
b) If the change is not introduced, the Goods cannot be 

useful upon completion; 
c) If the change will realize savings in the cost of the 

Project; 
d) If the change does not result in a major modification 

to the pre-determined scope of supply; 
e) If the change will result in earlier time for completion 

but not to result in inferior technical specification or 
scope of supply 

The Purchaser may as per the applicable Iraqi laws, by a written 
order given to the Supplier pursuant to GCC Clause 31, make 
changes within the general scope of the Contract in any one or 
more of the following:  

 (a) specifications, where Goods to be furnished under the 
Contract  are to be specifically manufactured for the 
Purchaser; 
(b) the method of shipment or packing; 
(c) the place of delivery; and/or 
(d) the Services to be provided by the Supplier. 

 18.2 If any such change causes an increase or decrease in the 
cost of, or the time required for, the Supplier’s performance of any 
provisions under the Contract, an equitable adjustment shall be 
made in the Contract Price or delivery schedule, or both, and the 
Contract shall accordingly be amended. Any claims by the Supplier 
for adjustment under this clause must be asserted within fifteen (15) 
days from the date of the Supplier’s receipt of the Purchaser’s 
change order. 

19. Contract 
Amendments 

19.1 Subject to GCC Clause 18, no variation in or modification of 
the terms of the Contract shall be made except by written 
amendment signed by the parties. 
 
 

20. Assignment 20.1 The Supplier shall not assign, in whole or in part, its 
obligations to perform under this Contract, unless specified 
otherwise in the SCC. 

21. Delays in the 
Supplier’s 

21.1 Delivery of the Goods and performance of Services shall be 
made by the Supplier in accordance with the time schedule 
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Performance prescribed by the Purchaser in the Schedule of Requirements.  
 21.2 If at any time during performance of the Contract, the 

Supplier or its subcontractor(s) should encounter conditions 
impeding timely delivery of the Goods and performance of Services, 
the Supplier shall promptly notify the Purchaser in writing of the fact 
of the delay, it’s likely duration, and its cause(s). As soon as 
practicable after receipt of the Supplier’s notice, the Purchaser shall 
evaluate the situation and may at its discretion extend the 
Supplier’s time for performance, with or without liquidated damages, 
in which case the extension shall be ratified by the parties by 
amendment of Contract. 

 21.3 Except as provided under GCC Clause 24, a delay by the 
Supplier in the performance of its delivery obligations shall render 
the Supplier liable to the imposition of liquidated damages pursuant 
to GCC Clause 22, unless an extension of time is agreed upon 
pursuant to GCC Sub-Clause 21.2 without the application of 
liquidated damages. 

22. Delay penalties 
 ( reduced 

according the 
achievement 
percentage 

 

22.1 Subject to GCC Clause 24, if the Supplier fails to deliver any 
or all of the Goods or to perform the Services within the period(s) 
specified in the Contract, the Purchaser shall, without prejudice to 
its other remedies under the Contract, deduct from the Contract 
Price, as liquidated damages as per following formula: 
Total Contract Price  X 10%  - 25% =  delay penalty per day 
Total validity contract (days)    
OR  could be deducted as followoing formula :   
Unperformed Contract Price  X 10%-25%  =  Liquidated damages per day 
                      Delivery period (days) 
In the above formula the unperformed Contract Price applicable will 
be a sum equivalent to delivered price of the delayed Goods or 
unperformed Services until actual delivery or performance, up to a 
maximum deduction of the 10% percentage of Contract Price. Once 
the maximum is reached, the Purchaser may consider termination 
of the Contract pursuant to GCC Clause 23. 
 

23. Termination for 
Default 

23.1 The Purchaser, without prejudice to any other remedy for 
breach of Contract, by written notice of default sent to the Supplier, 
may terminate this Contract in whole or in part in accordance with 
the Iraqi applicable laws: 

 (a) if the Supplier fails to deliver any or all of the Goods within 
the period(s) specified in the Contract, or within any 
extension thereof granted by the Purchaser pursuant to 
GCC Clause 21; or 
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 (b) if the Goods do not meet the Technical Specifications stated 
in the Contract within 30 days from date of receiving the 
wrriten notification issued by the purchaser; or 

 (c) if the Supplier fails to provide any registration or other 
certificates in respect of the Goods within the time specified 
in the Special Conditions. 

 (d) if the Purchaser determines as per the applicable Iraqi laws 
that the Supplier has engaged in corrupt, fraudulent, 
collusive, coercive or obstructive practices in accordance 
with GCC Sub-Clause 1.1.n, in competing for or in executing 
the Contract, then the Purchaser may, after giving 15days 
notice to the Supplier, terminate the Supplier's employment 
under the Contract and cancel the contract, and the 
provisions of Clause 23 shall apply as if such expulsion had 
been made under Sub-Clause 23.1. 

 (e) should any employee of the Supplier be determined to have 
engaged in corrupt, fraudulent, collusive, coercive, or 
obstructive practice in accordance with GCC Sub-Clause 
1.1.n during the purchase of the Goods, then that employee 
shall be removed. 

  (f) if the Supplier fails to perform any other obligation(s) under 
the Contract. 

(g) if the supplier withdraw completely or partially rom the 
contract to another supplier or sign un-official contract with 
another supplier 

 23.2 In the event the Purchaser terminates the Contract in whole 
or in part, pursuant to GCC Sub-Clause  23.1, the Purchaser may 
procure, upon such terms and in such manner as it deems 
appropriate, Goods or Services similar to those undelivered, and 
the Supplier shall be liable to the Purchaser for any excess costs for 
such similar Goods or Services. However, the Supplier shall 
continue performance of the Contract to the extent not terminated. 

24. Termination for 
Insolvency 

-The Purchaser may at any time terminate the Contract by giving 
written notice within 15 days to the Supplier if the Supplier becomes 
bankrupt or otherwise insolvent. Without retuning to the court as 
following cases :  
(a) if the supplier has  been insolvency , poverty, or subjected to 
dissolution his assets or submit a request to become under  
Insolvency or poverty. 
(b) if the relevant court issued a judgment to put the supplier assets 
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under the hand of  Insolvency secretary . 
© if the supplier  has agreed to carryout his contractual obligations 
under the observation of inspection committee  consist of his 
creditors. 
(d) if the supplier assets have been holding ( blocked) by the 
relevant court which lead to inability to commit with his contractual 
obligations. 
In this case , the contract will be under determination without any 
compensation to the supplier & without exceed to the purchaser 
rights or compensations according to the contract or what are 
resulted beyond.     

25. Force Majeure 25.1 Notwithstanding the provisions of GCC Clauses 21, 22, and 
23, the Supplier shall not be liable for forfeiture of its performance 
security, liquidated damages, or termination for default if and to the 
extent that it’s delay in performance or other failure to perform its 
obligations under the Contract is the result of an event of Force 
Majeure.  

 25.2 For purposes of this clause, “Force Majeure” means an event 
beyond the control of the Supplier and not involving the Supplier’s fault 
or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are 
not restricted to, acts of the Purchaser in its sovereign capacity, wars 
or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions, and 
freight embargoes. 

 25.3 If a Force Majeure situation arises, the Supplier shall 
promptly notify the Purchaser in writing of such condition and the 
cause thereof. Unless otherwise directed by the Purchaser in 
writing, the Supplier shall continue to perform its obligations under 
the Contract as far as is reasonably practical and shall seek all 
reasonable alternative means for performance not prevented by the 
Force Majeure event. 

26. Termination for 
Convenience 

 

26.1 The Purchaser, by written notice sent to the Supplier, may 
terminate the Contract, in whole or in part, at any time for the 
following cases : 

(a) for general benefit . 
(b) in case there is no way to achieve the contract for anyreason 
agreed which are outside  the will of the two parties , which lead to 

impossible supplying . 
For ,its convenience. The notice of termination shall specify that 
termination is for the Purchaser’s convenience, the extent to which 
performance of the Supplier under the Contract is terminated, and 

the date upon which such termination becomes effective.  
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 26.2   For the remaining goods, the Purchaser may elect: 
(a) to have any portion completed and delivered at the 

Contract terms and prices; and/or 
(b) to cancel the remainder and pay to the Supplier an 

agreed amount for partially completed Goods and 
Services and for materials and parts previously 
procured by the Supplier. 

 
 26.3   If the Contract is terminated for convenience of the 

Purchaser, the rights, duties and obligations of the parties, including 
all dues to the Supplier, shall be in accordance with the procedure 

set forth in Clause 27. 
27. Settlement of 

Disputes 
27.1 If any dispute or difference of any kind whatsoever shall arise 
between the Purchaser and the Supplier in connection with or 
arising out of the Contract, the parties shall make every effort to 
resolve amicably such dispute or difference by mutual consultation.  

 27.2 If, after thirty (30) days, the parties have failed to resolve 
their dispute or difference by such mutual consultation, then either 
the Purchaser or the Supplier may give notice to the other party of 
its intention to commence arbitration, as hereinafter provided, as to 
the matter in dispute, and no arbitration in respect of this matter 
may be commenced unless such notice is given. 

 27.2.1 Any dispute or difference in respect of which a notice of 
intention to commence arbitration has been given in accordance 
with this Clause shall be finally settled by arbitration. Arbitration may 
be commenced prior to or after delivery of the Goods under the 
Contract. 
27.2.2 Arbitration proceedings shall be conducted in accordance 
with the rules of procedure specified in the SCC.  

 27.3 Notwithstanding any reference to arbitration herein,  
(a) the parties shall continue to perform their respective 

obligations under the Contract unless they otherwise 
agree; and 

(b) the Purchaser shall pay the Supplier any monies due 
the Supplier. 

28. Limitation of 
Liability 

28.1 Except in cases of criminal negligence or willful misconduct, 
and in the case of infringement pursuant to Clause 7, 

(a) the Supplier shall not be liable to the Purchaser, 
whether in contract, tort, or otherwise, for any indirect 
or consequential loss or damage, loss of use, loss of 
production, or loss of profits or interest costs, provided 



Section VII. General Conditions of Contract 81 

Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
                                    Drugs Medical Appliances (Kimadia) 
 
 

that this exclusion shall not apply to any obligation of 
the Supplier to pay liquidated damages to the 
Purchaser  

29. Governing 
Language 

29.1 The language of the Contract shall govern its interpretation. 
All correspondence and other documents pertaining to the Contract 
that are exchanged by the parties shall be written in the same 
language. 

30. Applicable Law 
 

30.1 The Contract shall be interpreted in accordance with the 
Iraqi Law and guardianship of Iraqi judicial system. 

31. Notices 31.1 Any notice given by one party to the other pursuant to this 
Contract shall be sent to the other party in writing or by cable (the 
term “cable” is deemed to include electronic mail, telex, or facsimile)  
and confirmed in writing to the other party’s address specified in 
the SCC.  

 31.2 A notice shall be effective when delivered or on the notice’s 
effective date, whichever is later. 

32. Taxes and 
Duties 

32.1 A Supplier supplying Goods from abroad shall be entirely 
responsible for all taxes, stamp, duties, license fees, and other such 
levies imposed outside Iraq.  

 32.2 A Supplier supplying Goods offered from within Iraq shall be 
entirely responsible for all taxes, duties, license fees, etc., incurred 
until delivery of the contracted Goods to the Purchaser. 

33. Withholding 
and lien in 
respect of 
sums claimed 

 
 

33.1 Whenever any claim or claims for payment of a sum of 
money arises out of or under the Contract of Republic of Iraq 
against the Supplier, the Purchaser shall be entitled to 
withhold and also have a lien to retain such sum or sums in 
whole or in part from the security, if any, deposited by the 
Supplier and for the purpose aforesaid, the Purchase shall be 
entitled to withhold the said cash security deposit or the 
security, if any, furnished as the case may be and also have a 
lien over the same pending finalization of any such claim. In 
the event of the security being insufficient to cover the claimed 
amount or amounts or if no security has been taken from the 
Supplier, the Purchaser shall be entitled to withhold and have 
lien to retain to the extent of the such claimed amount or 
amounts referred to supra, from any sum or sums found 
payable or which at anytime thereafter may become payable 
to the Supplier under the same Contract or any other Contract 
with the Purchaser or the Republic of Iraq, pending finalization 
of any such claim and that The Supplier shall have no claim 
for interest or damages whatsoever on this account or on any 
other ground in respect of any sum of money withheld or 
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retained under this clause and duly notified as such to the 
Supplier. 
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SECTION VIII. SPECIAL CONDITIONS OF CONTRACT 
 

 
Special Conditions of Contract 

 
The following Special Conditions of Contract shall supplement the 
General Conditions of Contract. Whenever there is a conflict, the 
provisions herein shall prevail over those in the special Conditions of 
Contract. The corresponding clause number of the GCC is indicated 

in parentheses. 
GCC 1.1 (h) The Purchaser is: Ministry of Health / Environment / 

The State Company For Marketing Drug Medical 
Appliances (kimadia ) 

GCC 1.1 (m) The Supplier is: [insert: name of Supplier]. 
GCC 5 5.3 Additional to IOB will add the following: 

-supply the purchaser with official letters which related 
to contract execution and first party will not be 
responsible about the results of these 
correspondences. 
- Adoption the original copy and signed by two parties 
and saved at the first party as it is practice in case of 
difference 

GCC 6.2 The Effective Date of the Contract is started from 
contract signed date. 

GCC 7 The text on the proprietary own the designs and maps 
and specifications 

GCC 8 - Performance bond: 
a- To be L/C form and stay valid along the period 
of the contract until complete his contractual 
obligations provided that submit after issuing the 
letter of awarding. 
And before signing the contract and valid for the 
duration of the contract and should not be 
cancelled until you receive a notification from 
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kimadia, on condition submitting commitment with 
the offer in this respect. 

b-The Bank guarantee Should be issued by Iraqi 
governmental or private Iraqi Bank, and that 
reliable government banks   hasn't the right to issue 
bank guarantee to foreign company unless 
submitting requital guarantee issued by foreign 
Bank (Back to Back) Which has classification 
issued by one of International classification 
organizations (Moody's standard and poor) and 
others or by each insurance not less than 
guarantee amount and without intermediate from 
T.B.I and the guarantee should be in Arabic and 
English  language and the Arabic language  is one 

which depend on.   
c- performance bond should issued from company 
which contracted with it or with its legal authorized 
for issuing the bound under formal and certified 
authorization  should be submitted to the bank and 
include on the term of bond or attached letter 
issues from the bank which issuing it .  
d- The submitting of performance bond should 
attached with letter of legalized issuing (private and 
secret) send to kimadia by the bank who issued the 
bond which not conditional and for the favour of 
(kimadia). And Kimadia has the right to extend or 
confiscate the performance bond if required to do 
so, without objection of correspondents or suppliers 
and with the first written claim.    
e -The companies &scientific bureaus should take 
in consideration the following when issued the 
performance bond:- 
1-The letters of guarantee should issues by name 

of company which signed the contract exclusively. 
2-You should confirm the availability of contract no. 
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at letter of guarantee. 
3-You should mention the following article in letter 
of guarantee (this bond subject and explain in all 
matters according to the Iraqi laws. 
4-The letter of guarantee should financially covered 
by the bank. 
5-Any letter of guarantee will not be received 
unless attaché with formal letter issuing from the 
bank who issued the bond and with the signature of 

director manager in bank or who represents him. 
6-The letter of guarantee should be by (Arabic 
&English) and the Arabic language is the one to 

rely upon when having any dispute. 
7-Should be valid for one year from date of issuing. 

8-Should be not direct or conditional. 
9- In case of the suppliers un acceptance to make 
the amendments or extensions on the performance 
bond or will be  a breach of supplier ,the amount of 
bond will be confiscated and deposit it at the 

account of our company. 
10-letter of guarantee will be received issuing from 
in depending banks preannouncement issue from 

the Iraqi central bank. 
11- Letter of guarantee should be in contract 

currency. 
12- Letter of guarantee that monition in clause (A) 

from (GCC) clause 8.3 will be depend. 
GCC 8.3 Letter of guarantee that monition in clause (A) from 

(GCC) clause 8.3 will be depend. 
GCC 9.1 Receiving items will never be considered as 

confirmation for compliance to the specification and 
technical conditions but it will relay on the results of 
laboratory tests issued by labs. .of Iraqi public health 
(National Canter for control and medical research, 
Central Health Laboratory). After issuing the 
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acceptance and testing decision by the central 
committee which formed for that, and not only the 

result of analysis lab. 
- send a sample to educational LAB. In Directorate of 
Medical City, for test and evaluation and their results 
are reliable 

GCC 9.2  9.2.1. 
 (a) Said inspection and testing is for the 
Purchaser’s account. In the event that inspection and 
testing is required prior to dispatch, the Goods shall 
not be shipped unless a satisfactory inspection and 
quality control report has been issued in respect of 
those Goods. 

 (b)  The Supplier may have an independent quality 
test conducted on a batch ready for shipment. the 

cost of such tests will be borne by the Supplier. 
 (c) Upon receipt of the Goods at place of final 

destination, the Purchaser’s representative shall 
inspect the Goods or part of the Goods to ensure that 
they conform to the condition of the Contract and 
advise the Purchaser that the Goods were received in 
apparent good order. The Purchaser will issue an 
Acceptance Certificate to the Supplier in respect of 
such Goods (or part of Goods). The Acceptance 
Certificate shall be issued at the earliest within (15) 
days from entry date of receipt of the Goods to 

supplier place that specific be first party. 
 9.2.2 If the supplier objects to the validity of the 

buyer's decision to fail any test (as required by Article 
9.1 above), before the goods are shipped or at the 
final access point, whether the test involves the same 
product or packaging material, The sample shall be 
authenticated by the parties and sent to the umpire 
analysis within a period of four weeks from the date of 
the supplier's objection to the test result to an 
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independent agency to which the parties to the 
contract agree. The results of this analysis shall be 
taken immediately and shall be final and binding on 
both Parties. The cost of analysis will be borne by the 

loser. "} 
 Insert the following sub –clauses 9.2.1,9.2.2 and 9.2.3 

which are applicable to medical equipment only, 
otherwise delete: 

9.2.1 The inspections or its subcontractor(s), at point 
of delivery and/or the goods final destination. If 
conducted on the premises of the supplier or its 
subcontractor (s),all reasonable facilities and 
assistance, including access to drawings and 
production data-shall be furnished to the inspectors at 

no charge to the purchaser 
 9.2.2 If it is found that any goods do not conform to 

the specifications of the test or test result, the buyer 
may refuse such goods; the supplier shall either 
replace the rejected goods or make the necessary 
adjustments to conform to the required specifications 

without any additional cost. On the buyer. 
 9.2.3 The successful inspection or testing of the 

goods and their acceptance by the buyer or its 
representative prior to shipment does not in any way 
limit the - and does not constitute a waiver - of the 
buyer's right to inspect, test and reject (if necessary) 

the goods after their arrival at the project site " 
GCC 10.2 Additional requirements that state in Technical 

Specifications 
additional to what monition in GCC: 
-Medical items should be shipped in a form of palette 
covered by nylon and placed on a wooden basis. 

- The seller must arrange the packing in pallets and 
cartons tied up and pressed tightly and race the 
stickers containing information in a clear way on the 
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carton and according to the international 
organization specification in order to unify the 
measurements  
The Pallets should be with the following dimensions 
in order to facilitate our work. 

• Length 1200 mm  
• Width 1000 mm 
• Height 1000 mm (Including the height of pallet 

base) 
-Weight of each pallet should be not more than 800 
kilo. 
-All materials must be shipped in a cooled condition 
and for all transporting ways till it reach Kimadia 
stores and the seller will be responsible for the 
compensation of any material which fails in the 
analysis because of the unsuitable temperature 
degree during the transport. 

GCC 11.1 & 
11.3  

{ Sample provision (CIF/CIP/DDP terms) 
For Goods supplied from abroad: 
Upon shipment, the Supplier shall notify the 
Purchaser and the insurance company (except DDP) 
in writing the full details of the shipment including 
Contract number, description of the Goods, quantity, 
date and place of shipment, mode of transportation, 
and estimated date of arrival at place of destination. 
In the event of Goods sent by airfreight, the Supplier 
shall notify the Purchaser a minimum of forty-eight 
(48) hours ahead of dispatch, the name of the carrier, 
the flight number, the expected time of arrival, and the 
waybill number. The Supplier shall fax and then send 
by express courier the following documents to the 
Purchaser, with a copy to the insurance 
company(except DDP) 
(i)three originals and two copies of the Supplier’s 
invoice, showing Purchaser as Ministry of Health / 
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Environment / The State Company For Marketing    
Drugs Medical Appliances the Contract number, 
Goods description, quantity, unit price, and total 
amount. Invoices must be signed in original, stamped, 
or sealed with the company stamp/seal; 
(ii)one original and two copies of the negotiable, 
clean, on-board through bill of lading marked “freight 
prepaid” and showing Purchaser as [Ministry of 
Health / Environment / The State Company For 
Marketing    
Drugs Medical Appliances/customs purposes] and 
Notify Party as stated in the Contract, with  delivery 
through to final destination as per the Schedule of 
Requirements and two copies of non-negotiable bill of 
lading, or three copies of railway consignment note, 
road consignment note, truck or air waybill, or 
multimodal transport document, marked “freight 
prepaid” and showing delivery through to final 
destination as per the Schedule of Requirements; 
(iii)four copies of the packing list identifying contents 
of each package; 
(iv) Copy of the Insurance Certificate, showing the 
Purchaser as the beneficiary; in case CIP, CIF. 
(v) One original and 3 copies of the Supplier’s 
Certificate of country of Origin covering all items 
supplied and associated trading lists endorsed by the 
relevant Iraqi Commercial Agencies outside Iraq. For 
items originating from countries member of the Arab 
Common Market, the certificates of origin and 
associated trading lists endorsed by the competent 
country of origin authority shall be sufficient; 
(VI) One original and six copies of Certificate LAB. 
testing & the inspection that offer to suppliers from 
inspection agency that charge of it (in cases that 
require to inspection ) 
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• (vii) Order No. and L/C No. should be stated on all 
documents, invoices & correspondence per the 
order. 

• (viii) Certification of analysis original & certified for 
each lot upon request.  

• (9) Full set for truck consignment notification with 
the confirmation for the item CMR voucher / for 
the shipping by air (AWB).   

• (10) The supplier has to submit the original 
completed shipping documents including the 
original certified country of origin certification 
within (15) days per each shipment before the 
shipping otherwise the goods will not be receipted 
& unloaded in Kimadia warehouse. 

• (11) The supplier has to submit shipping 
documents before the consignment arrive in 
period not less than (15) days & will bear the 
responsibility any storage that appearing 
shipment or any delay cause by not found 
shipping document. 

The appliance which need to shipping in set ,the 
supplier should shipping the items in full sets 
complete to whole one set & will be in complete 
packing for one set to total shipment arrived. 

Note: Kindly fix the order No. and the national code 
of the item on all documents, invoices and 
correspondences related to the contract. 
- The following certificates in case of its availability for 
the awarded materials: FDA, EMA, JAP- MHLW, 
Canadian, AUS- TGA, UK- MHRA, SWISS-U.S-
MEDIC) 
For Goods from inside  Iraq: 
Upon or before delivery of the Goods, the Supplier 
shall notify the Purchaser in writing and deliver the 
following documents to the Purchaser: 
1-two originals and two copies of the Supplier’s 
invoice, showing Purchaser, the Contract number; 



Section VII. General Conditions of Contract 91 

Tender / Number:LAB / 2019/8 
Contracting Entity: Ministry of Health/Environment/The State Company For Marketing  
                                    Drugs Medical Appliances (Kimadia) 
 
 

Goods’ description, quantity, unit price, and total 
amount. Invoices must be signed in original and 
stamped or sealed with the company stamp/seal; 
2-two copies of delivery note, railway consignment 
note, road consignment note, truck or air waybill, or 
multimodal transport document showing Purchaser as 
: Ministry of Health / Environment / The State 
Company For Marketing Drug Medical Appliances 
(kimadia ) and delivery through to final destination as 
stated in the Contract; 
3-copy of the Insurance Certificate, showing the 
Purchaser as the beneficiary; 
4-four copies of the packing list identifying contents of 
each package; 
5-one original of the Supplier’s Certificate of country 
of Origin covering all items supplied and associated 
trading lists endorsed by the relevant Iraqi 
Commercial Agencies outside Iraq. For items 
originating from countries member of the Arab 
Common Market, the certificates of origin and 
associated trading lists endorsed by the competent 
country of origin authority shall be sufficient; 
6-original copy of the Certificate of Inspection 
furnished to Supplier by the nominated inspection 
agency and six copies (where inspection is required) 
7-other procurement-specific documents required for 
delivery/payment purposes. 
Note: In the event that the documents presented by 
the Supplier are not in accordance with the Contract, 
then payment will be made against issue of the 
Acceptance Certificate, to be issued in accordance 
with SCC 9 (GCC 9) above. 

 Additional to mention above ,add the following: 
- All shipments must be accompanied with 
commercial invoices, packing lists and the original, 
legalized certificate of origin. 
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-- The supplier is to abide by the contract conditions 
and to present shipping documents before arrival of 
the consignment the duration not less than 15 days 
and the responsibility of any shortage appearing or 
any delay that results because of non- availability of 
shipping documents lies on the supplier 

- Delivery time as soon as possible and within L/C’s 
validity and shipping schedule according to kimadia 
requirement, taking into your consideration that the 
differences in the supplying period will be one of the 
comparison elements. 
-receiving the agreement items to supply upon arrive 
to MOH / Kimadia warehouse & insuring it (CIP) and 
not to be free from this obligation till organizing the 
formal unloading minutes in the place of handing over 
agreed upon 
-the contract must be supply be specific quantity to 
lots & Qty. of each one must state in list shipment with 
manufacturer & expire date. 

GCC 13 - CIP Baghdad (specify the way by truck, air, sea) to 
the warehouses of kimadia at Baghdad by cooled or 
closed trucks (according to the item type) via a port 
(The two border of ground shipping should be 
determined for the arrival of goods) on condition that 
the seller should supply the concerned department 
(credit dep., clearance dep. And the importing dep. 
Which specialize with details of any shipment 
containing: (quantity, kind, amount and entry point) in 
a period not less than (30) days from the date of 
arrival to the boarder port. 
- The seller has to effect shipment of consignments in 
new vessels contained forklifts with quick capacities 
that can be used for loading & unloading especially 
for containers. (For sea fright only) 
- The shipping and the distribution of the goods which 
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arrived from abroad should be shipped via Iraqi 
seaports taking into consideration the technique and 
economic conditions in this connection and depend 
the sea transport terms which include arriving the 
goods to Iraqi ports and avoid sending it to the round 
neighbouring ports.    
-The seller has to specify the Qty of each item of each 
shipment, in the contract no. of each batch, prices, 
the total value and the manufacturing and expiry date 
for each item in each batch. in the commercial invoice   
- Batches number should be specify for each  
agreement shipment& it should be  not exceed three 
batches for each item in each consignment 
- The seller shall bear all the customs fees resulting 
from the clearance of the goods from the Iraqi border 
ports. 

GCC 15 “15.1item should be fresh manufactured batches, not 
more than (6) months old upon arrival to our 
warehouse for item with (36) months or more shelf life 
and not more than (4) months old upon arrival to our 
warehouses for item with ( 23-35 ) months  and not 
more than (3) months old for items with (24)   months 
shelf life and not more (2) months old upon arrival to    
our warehouses for item with ( 13-23 ) months and for 
item one year or less shelf life not less than 
90%validityleft on arrival,  
- all Goods supplied according to situation  have 
“overages” within the ranges set forth in the Technical 
Specifications,  
-where applicable; are not subject to recall by the 
applicable regulatory authority due to unacceptable 
quality or an adverse drug reaction;  
- Good respect will fully comply in all respects with the 
Technical Specifications and with the conditions laid 
down in the Contract. 
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 15.2 according to the specific warranty, The 
Purchaser shall have the right to make claims under 
the above warranty for any good’s contract& should 
be specific with issue date of result of evaluate to 
make release the duty if there no objected within this 
period & Upon receipt of a written notice from the 
Purchaser, the Supplier shall, with all reasonable 
speed, replace the defective Goods without cost to 
the Purchaser. The Supplier will be entitled to 
remove, at his own risk and cost, the defective Goods 
once the replacement Goods have been delivered. 

 15.3 In the event of a dispute by the Supplier, a 
counter analysis will be carried out on the 
manufacturer’s retained samples by an independent 
neutral laboratory agreed by both the Purchaser and 
the Supplier. If the counter analysis confirms the 
defect, the cost of such analysis will be borne by the 
Supplier as well as the replacement and disposal of 
the defective goods. In the event of the independent 
analysis confirming the quality of the product, the 
Purchaser will meet all costs for such analysis. 

 15.4 If the Supplier fails to replace the defective 
Goods within the period (45 days) after being notified 
that the defect has been confirmed pursuant to -
Clause 15.2 above the Purchaser may proceed to 
take such remedial action as may be necessary, 
including removal and disposal, at the Supplier’s risk 
and expense and without prejudice to any other rights 
that the Purchaser may have against the Supplier 
under the Contract. The Purchaser will also be 
entitled to claim for storage in respect of the defective 
Goods for the period following notification and deduct 
the sum from payments due to the Supplier under this 
Contract. 

 15.5 Recalls. In the event any of the Goods are 
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recalled, the Supplier shall notify the Purchaser within 
fourteen (14) days, providing full details of the reason 
for the recall and promptly replace, at its own cost, the 
items covered by the recall with Goods that fully meet 
the requirements of the Technical Specification and 
arrange for collection or destruction of any defective 
Goods. If the Supplier fails to full fill its recall 
obligation promptly, the Purchaser will, at the 
Supplier’s expense, carry out the recall.”} 

 -In case the item failed in the analysis as verified by 
our national centre for medicine control & research 
or any concerned party so administrative charges 
will be added equal to 15% from the total value of 
failed item & a delay Penalty in case the company 
not shipped the compensation item within the 
agreed period in the contract and with the agreed 

percentage. 
- The second party shall compensate the expired 
quantities in the health institutions of the Ministry 
of Health / as well as in the stores of Kimadia and 
100%.  
-The seller should compensate the defaults items 
(failed items) in analysis and the exp.. For 
technical reasons belong to supplier at ratio 100% 
with 20% management charges from the total QTY 
and exp. in the health institutions of the Ministry 
of Health / as well as in the stores of Kimadia and 
impose delay penalty in case not shipping the 
compensation Qty with same period and ratio and 
to impose delay penalty if non shipping the 
compensation Qty in the same period and ratio 

which agree upon in contract. 
- The second party has to ensure the hidden defects 
or any frailer in the product in duration parallel to shelf 
life of the product, regarding products without 
specified shelf life the 2nd party to ensure above 
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defects for five years, calculating of the  above 
periods to begin from the date of receiving tests 
results. 
-As well as the same ratio of Penalty , in case the 
company  not  from the date of notifying him and the 
calculation of the  shipping period per 2nd shipment 
will be started after the arrival of the compensated  
shipment if the contract was  partial shipments 
otherwise a delay penalty will be imposed according 
to the ratio that mention on agreed penalties articles 
and in case the company has not compensate within 
a/m period kimadia has the right to buy the item from 
another source on contractor account and bearing 
him the difference price and to confiscate all 
insurance as well as to administrative    charges and 
has the right to turn concerned court in order to 
obtain its rights 
-The seller is responsible to compensate the buyer for  
defected items or shortage that appear after the 
distribution, usage of goods in the hospital after the 
necessary checking & analysis and if it is due to a 
manufacturing defect. 
-(the seller should compensate the damaged , failed 
in analysis, missing, shortages items, and the items 
which not comply with specification required within 
delivery period stated in contract provided that 
started calculate  from the  date of notification 
company by the fail or shortage or missing taken 
into yr. consideration that the period must be within 
the period of execution the contract and the other 
shipments must be shipped within the same 
shipping schedule from the date of shipping the 
compensation Qty otherwise  the delay penalty will 
be imposed at the same percentage stated in 
penalties terms which agreed upon in case the 
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company not compensate within a/m period, 
kimadia has the right to buy the item from other 
source and on contractor account as well as he will 
bear the difference in price and management 
charges and confiscates all insurance and added 
the administrative charges and has the right to 
resource to special courts to obtain its rights. 
-The seller must stamp the phrase (failed & not fit to 
consumption MOH-KIMADIA) on the failure qty. or 
not compliance to specification in Kimadia stores on 
supplier account 
- In case of the item failed in testing or expired and 
the company not respond for compensation within 15 
days for foreign items & (30 days) for local items after 
sending a warning letter including the compensation & 
draw the failed or expired item, then kimadia has the 
right to destroy this item & dropping the right of the 
company for getting back the item or its value and the 
company responsible to compensate this item. 

 
GCC 16.1  The method and conditions of payment to be made to 

the Supplier under this Contract shall be as follows: 
{In case the Supplier is a Public Entity (Public Sector 
Company), then the Contracting Entity may increase 
the Advance Payment to 100% from contract value as 
per the instruction  
A. Payment for Goods supplied from abroad: 
Payment of foreign currency portion shall be made in [ 
insert: currency of the Contract Price] in the following 
manner: 
1-Advance Payment: Not applicable section 8   
2-On Shipment 50%percent of the Contract Price 
documentary &irrevocable  unconfirmed letter of 
credit opened in favour of the Supplier in a bank in its 
country, upon submission of documents specified in 
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GCC Clause 11  
- All bank charges (opening, issuing for L/C and 
amendments fees …etc) inside and outside Iraq are 
on the seller account. 
3-upon receipt the purchaser must settlement to the 
supplier   (50%) from contract value after checking, 
acceptance and release of item   

GCC16.3 As soon as possible will settlement the payments after 
received the result lab testing according to 

announcement conditions.   
GCC 16.5 The effective L/C will be from date of notification the 

supplier & The seller is responsible to obligate with 
delivery period from the date of notifying the L/C since 
the L/C is consider to be workable from (the date of 
notification) and in case the supplier not notified for 
reasons outside his willing and the willing of 
corresponding bank of supplier thus the notifying date 
of L/C or the amendments that made on L/C opining 
according to the order issued by our company to the 
L/C opening bank this date will be the dependable for 
shipping. 

GCC18 18.2 additional to mention in GCC add the following: 
- Contracting party may increase the QTY of goods or 
material or amended the technique specifications that 
contracting in to no more than (20%) from contract 
value. 
- (necessity of contractual supply) are obligates of 
contractual supply. 

GCC19 19.1 Additional to what mention GCC add: 
- Any change in contract must be occurred in 
agreement of both parties (buyer & seller) otherwise 
the second party will be consider a waiver with his 
contractual obligation and Kimadia has the right to 
take the legal action or to impose a penalty of ratio not 
less than 1% and not more than 5% from the shipped 
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quantity per they arrived item which is not complied 
with our contractual condition. 

GCC 20.1 “What adopted in Iraq” could not relinquishment on 
the contract or a part of it.  

GCC21 21.2 additional to mention in GCC must be take 
cocider upon extended the contract:  
First: 
A. 

 any increase or change occurred in the required 
supplying qty (qualitative, quantitative) which may 
effect on executing program has been agreed 
upon and according to original contract. 

B. 
If the delay for executing the contract related to 
reasons or procedure for contracting side (our 
company) or any side which has been authorized 
legally  

C. 
If an exceptionable condition have occurred after 
contracting which is out of contractors' hand which 
can't be avoided or expected upon contracting which 
caused a delay in completing the works or supplying 
the required items according to the contract. 
Second : 
The application of the rules per A/M clauses (A, B, C) 
stipulated that the supplier should submit a written 
request for contracting side within 15 days started 
from the date of the reason arising which accordingly 
the extend has been requested indicating the 
accurate and complete details for any request to 
extend the period and any request for extension will 
not be accepted if presented after issuing the primary 
receiving certificate mentioned in the contract 
conditions 

GCC22 22.1 Delay penalties: 
a- To deliver the materials in accordance with the 
delivery and shipment   stated in the contract and on 
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contrary of this a delay penalty is to be imposed 
against your firm of every delaying day .and without 
previous notice according to the following equation: 
Amount of contract (original amount of contract + 
any change in amount) / the total duration of contract 
(original duration of contract + any change in 
duration) x 10% = fine per day that does not exceed 
10%from amount of contract and after reaching the 
delay penalty maximum so they can be take legal 
action under the text of articles (10,3from 
instructions of implementing the government 
contracts no.(2) year 2014.  
b- Penalties are reduced according to completion 

rates of the contractual obligation specified in the 
plat form of implementation the contracts which 
issued a certificate of first delivery for preformed 
work or supplier item or service required matching 
and ready for use according to the conditions of 
contract and the application of equation as 
follows: 
The value of commitment not implemented /total 
duration of contract X 10% =fine per day 

c -The first party has the right to take legal action 
against the second party after warning him officially 
within (15) days from date of warning and before 
reaching the delay penalties its max – 
-in case the contractor company dissemble important 
information that will be discover later on will take legal 
procedures or  impose penalty at ratio  not less than 
1% and not more than 5% for shipping Qty for the  
arrival item and not comply with our contractual 
-The contract which is subjected to  free goods to be 
shipped with the contract goods and is subjected to 
the same contract conditions(delay , import penalties 
and compensation ) 

GCC23 23.1additional to mention in GCC 
When the supplier not obligate within warranty period, 
we will take a legal action according to article no. (10) 
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From the execution governments contracts 
instructions against confiscating or keeping the 
performance bond & the contract will be executed on 
the second party account according to the instructions 
no.2 for the year 2014 against confiscation or kept the 
legal insurance to execute the contract on his account 
depend on instructions no.3 for the year 2014 
according to the execution methods. 

GCC 24  DELETE (24) C from GCC 
GCC 27.2.2 
GCC 27 .2  

GCC 27 .2 .1 
GCC 27. 3 

-Iraqi  court is the specialized party to resolve any 
dispute that may arise between the buyer and the 
seller and Iraqi laws should be applied when a dispute 
arise regarding the application of the contract 
-Any amount in the second party account which 
resulted from breaching any contractual commitment 
the first party has the right to claim the amount in the 
specialized court as well as the confiscation in case 
the requirements have been achieved 
- In case of the bidder has not complied with 
executing the conformed order and according to the 
agreed conditions a legal procedure will be taken 
against him. 

GCC28 ARTICLE(28)B of GCC not agree (delete) 
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GCC 31.1 E-mail of Kimadiadg@kimadia.iq 
[ insert: the Supplier’s address for notice purposes 
and if by cable is acceptable ]& it should follow be 
written letter. 
- The scientific Bureau which represented the 
companies is the chosen place for legal notifications 
also the direct authorized to the company.(as 
Commercial manger, Sales manager (marketing)) 
-Continuing the responsibility of the Scientific Office 
even after the end of its authorization from the foreign 
companies that authorized it unless the subsequent 
authorization has addressed the obligations of the 
previous foreign company and its effects 
-the E-mail conceder one of the dependable method 
to warning. 

mailto:dg@kimadia.iq�
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GCC 32 -The collection of Government debts will be applicable 
as per the Iraqi Law for collecting government debts 
No.56 of year 1977.  
- The Contract is subject to Iraqi laws including the 
laws of tax No. 113 for the year 1982 &instruction of 
accounting tax against contracts between Iraqi 
contracting entry with foreign side NO2 for the year 
2008 &the stamp fee NO71 for the year 2012 & 
Notary fees &re-announcement charges. 
1- Interpolation amount (100) hundred thousand Iraqi 
Diner upon request for exchange the border outlet. 
2- Interpolation amount (25) twenty five thousand Iraqi 
Diner for each unloaded &loading receipt for each 
shipment that arrived to the target store 
3- Interpolation amount (10) ten thousand Iraqi Dinar 
for parking & overnight the trucks that specified for 
transport the drug & appliances to our warehouse.   
4- Interpolation amount (250) two hundred fifty 
thousand Iraqi Dinar for each objection request 
presented by the Scientific Bureau or company for 
any Import relegation 
- All bank charges (opening, issuing for L/C and 
amendments fees …etc) inside and outside Iraq are 
on the seller account. 
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- Evaluation of materials and supplies in the City of 

Medicine / Educational laboratories of the models 
submitted by companies for tenders in the study and 
analysis committees as well as models for shipments 
of contracts arrived to the stores of Kimadia for 
purposes of conformity through the Central 
Evaluation Committees in all branches and laboratory 
specialties according to the following fees: 
(500,000 Iraqi Dinars) to evaluate an analytical 
laboratory system for both the open system and the 
closed system. 
(150,000 Iraqi Dinars) to evaluate non analytical. 
(100000 Iraqi dinars)For each of the assessment of 
laboratory solutions strip, kits ....for each batch as 
well as the evaluation of the appliances for a Batch 
no., as well as the evaluation of solutions for auto 
analyser of one batch. 
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SECTION IX. CONTRACT FORMS 
 

NOTES PREPARING THE CONTRACT FORMS 
  

The Sample Contract Forms provided in this SSBD provide standard 
formats for a number of the key documents that the Purchaser and Supplier 
will exchange in the process awarding and implementing the Contract.  
  Form of Contract Agreement: Except as indicated by blanks and/or 
instructions to fill in information, the text of the Contract Agreement should be 
left unaltered in the Bidding Documents from how it appears in this SSBD. It 
would be at the time of Contract award when the Contracting Entity has an 
opportunity to add the final details needed in the Contract Agreement form, by 
making any necessary insertions or changes to paragraph 2. 
 Performance Security Form: Pursuant to GCC Sub-Clause 8.1, the 
successful Bidder is required to provide the performance security within 
fourteen (14) days of notification of Contract award, or twenty-nine (29) days 
in case of Complaints and Appeal as per ITB 36.1. 
 Advance Payment Bank Guarantee: Pursuant to GCC Sub-Clause 
16.1, the successful Bidder is required to provide a bank guarantee securing 
the advance payment, if SCC related to GCC Sub-Clause 16.1 requests for 
one. 
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CONTRACT FORMS 
 
1.  Form of Contract Agreement ............................................................................................  
2.  Performance Security Bank Guarantee ............................................................................  
3.  Bank Guarantee Form for Advance Payment ...................................................................  

 

 
1.  Form of Contract Agreement 

 
THIS CONTRACT AGREEMENT is made 

 the [ insert: number ] day of [ insert: month ], [ insert: year ]. 
BETWEEN 

(1) [ insert: Name of Purchaser ], a [ insert: description of type of legal 
entity, for example, an agency of the Ministry of .... of the Government 
of Iraq, or corporation incorporated under the laws of Iraq and having 
its principal place of business at [ insert: address of Purchaser ] 
(hereinafter called “the Purchaser”), and  

(2) [insert: name of Supplier], a corporation incorporated under the laws 
of [insert: country of Supplier] and having its principal place of 
business at [insert: address of Supplier] (hereinafter called “the 
Supplier”). 

WHEREAS the Purchaser invited bids for certain goods and ancillary services, viz., 
[insert: brief description of goods and services] and has accepted a bid by the 
Supplier for the supply of those goods and services in the sum of [insert: contract 

price in words and figures] (hereinafter called “the Contract Price”). 
NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS this agreement confirms 

that the two parties are agreement as follow: 
1. In this Agreement words and expressions shall have the same meanings as are 

respectively assigned to them in the Conditions of Contract referred to. 
2. The following documents shall constitute the Contract between the Purchaser 

and the Supplier, and each shall be read and construed as an integral part of 
the Contract: 
(a) This Contract Agreement  
(b) Special Conditions of Contract 
(c) General Conditions of Contract 
(d) Technical Requirements (including Technical Specifications) 
(e) The Supplier’s bid and original Price Schedules 
(f) Schedule of Requirements 
(g) The Purchaser’s Notification of Award 
(h) [Add here: any other documents] 

3. In consideration of the payments to be made by the Purchaser to the Supplier 
as hereinafter mentioned, the Supplier hereby covenants with the Purchaser to 
provide the Goods and Services and to remedy defects therein in conformity in 
all respects with the provisions of the Contract. 
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4. The Purchaser hereby covenants to pay the Supplier in consideration of the 
provision of the Goods and Services and the remedying of defects therein, the 
Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions 
of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract. 

For and on behalf of the Purchaser 
 

 
 

Signed: 
 in the capacity of [insert: title or other appropriate designation] 

in the presence of   
For and on behalf of the Supplier 

Signed:   
 in the capacity of [ insert: title or other appropriate designation] 

in the presence of   
CONTRACT AGREEMENT 

 Dated the [insert: number] day of [insert: month], [insert: year] 
BETWEEN 

 [Insert: name of Purchaser], “the Purchaser” 
and 

 [Insert: name of Supplier], “the Supplier” 
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2.  Performance Security Bank Guarantee 
 

[The Bank shall fill in this Bank Guarantee Form in accordance with the relevant 
conditions of Contract.]& it prefer us the central Iraqi Bank form. 

 
 
 

_____________________ [insert: Bank’s Name and Address of Issuing Branch 
or Office] 

Beneficiary: ___________________ [insert: Name and Address of Purchaser]
   

Date: ________________ 
 

PERFORMANCE GUARANTEE No.: _________________ 
 

We have been informed that [insert: name of Supplier] (hereinafter called "the 
Supplier") has entered into Contract No. [Insert: reference number of the contract] 
dated ____________ with you, for the supply of [insert: description of goods] 

(hereinafter called "the Contract").  
 

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a 
performance guarantee is required. 

 
At the request of the Supplier, we [insert: name of Bank] hereby irrevocably 
undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of [insert: 
amount in figures] (___) [insert: amount in words] upon receipt by us of your first 
demand in writing accompanied by a written statement stating that the Supplier is in 
breach of its obligation(s) under the Contract, without your needing to prove or to 

show grounds for your demand or the sum specified therein.  
 

This guarantee shall expire no later than the ____ day ofmonth _________, 2_____, 
and any demand for payment under it must be received by us at this office on or 

before that date. 
 

This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, ICC 
Publication No. 458, except that subparagraph (ii) of Sub-article 20(a) is hereby 

excluded. 
 

__________________  
[signature(s)] 
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3.  Bank Guarantee Form for Advance Payment 
[The Bank shall fill in this Bank Guarantee Form in accordance with the relevant 

conditions of Contract.]& it prefer us the central Iraqi Bank form. 
 

_____________________ [insert: Bank’s Name and Address of Issuing Branch 
or Office] 

Beneficiary: _________________ [insert: Name and Address of Purchaser] 
Date: ________________ 

 
ADVANCE PAYMENT GUARANTEE No.: _________________ 

 
We have been informed that [insert: name of Supplier] (hereinafter called "the 
Supplier") has entered into Contract No. [Insert: reference number of the contract] 
dated ____________ with you, for the supply of [insert: description of goods] 

(hereinafter called "the Contract").  
 

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, an 
advance payment in the sum [insert: amount in figures] (_____) [insert: amount in 

words] is to be made against an advance payment guarantee. 
At the request of the Supplier, we [insert: name of Bank] hereby irrevocably 
undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of [insert: 
amount in figures] (___) [insert: amount in words] upon receipt by us of your first 
demand in writing accompanied by a written statement stating that the Supplier is in 
breach of its obligation under the Contract because the Supplier used the advance 

payment for purposes other than toward delivery of the goods.  
It is a condition for any claim and payment under this guarantee to be made that the 
advance payment referred to above must have been received by the Supplier on its 
account number ___________ at _________________ [insert: name and address 

of Bank]. 
This guarantee shall expire, at the latest, upon our receipt of copy (ies) of ________˺ , 
or on the ___ day of ______, 2___,˻

                                                           
1  Insert documents establishing “delivery” of the goods in accordance with the particular 

INCOTERMS® selected. (See SCC 11.)  
2 Insert the delivery date stipulated in the original delivery schedule. The Purchaser should 

note that in the event of an extension of the time to perform the Contract, the Purchaser 
would need to request an extension of this guarantee from the Guarantor. Such request 
must be in writing and must be made prior to the expiration date established in the 
guarantee. In preparing this guarantee, the Purchaser might consider adding the following 
text to the form, at the end of the penultimate paragraph: “The Guarantor agrees to a one-
time extension of this guarantee for a period not to exceed [six months/one year], in 
response to the Purchaser’s written request for such extension, such request to be 
presented to the Guarantor before the expiry of the guarantee.” 

 

 whichever is earlier. Consequently, any demand 
for payment under this guarantee must be received by us at this office on or before 

that date. 
This guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantees, in Iraq 
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[Signature] 
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