
  اعالن

  )بغداد والى المحافظات وبالعكس  داخلمناقصة نقل االدویھ والمستلزمات الطبیھ ( 

الناقلین   دعوة   الشركات ومكاتب ) كیمادیا ( الطبیة والمستلزمات  األدویةالشركة العامة لتسویق  /وزارة الصحة  یسر
والوارد ضمن ) من بغداد والى المحافظات وبالعكس نقل االدویھ والمستلزمات الطبیھ ( المتخصصین لالشتراك في مناقصة 

وعلى الموقع  ،ولمزید من االطالع زیارة موقع  شركتنا  على االنترنیت  ٢٠١٤حسابات الموازنة الجاریة للشركة لعام 
أن ثمن مستندات المناقصة   علما )iq-gov-www.moh(والموقع الخاص بالوزارة ) adia.IQwww.kim (ةالخاص بالشرك

وعلى أن یتم أرفاق العروض  اإلعالنمائة  ألف  دینار غیر قابل للرد ویتحمل من ترسو علیھ المناقصة أجور ) ١٠٠٠٠٠(ھو 
لى شكل خطاب من قیمة العرض تقدم ع%  ١  بنسبة والتي یجب أن تكون األولیةأما التأمینات ) المماثلة  األعمال( المقدمة 

من مصرف تصنیفھ جید  ضمان أو صك مصدق أو كفالة مصرفیة ضامنة أو سندات القرض التي تصدرھا الحكومة العراقیة
وأن الشركة غیر ملزمة  بقبول أوطأ العطاءات وعلى من  )حسب شروط المناقصة ( علما أن طریقة الدفع ستكون  فما فوق

أو كفالة مصرفیة  من قیمة العقد وعلى شكل خطاب ضمان % ٥نات القانونیة البالغة ترسو علیھ المناقصة ضرورة تقدیم التأمی
ولغرض االطالع یمكنكم  من مصرف تصنیفھ جید فما فوقندات القرض التي تصدرھا الحكومة العراقیة أو صك مصدق أو س

المشاركین سیعقد قبل سبعة  استفساراتى عل باإلجابةزیارة موقع الشركة أو الوزارة المذكورتین آنفا علما أن المؤتمر الخاص 
  .أیام من موعد الغلق المثبت أدناه 

العنوان كامال مع  ویثبتیوما  )   ١٥(   في الصحف المحلیة ولمدة  اإلعالنبیع مستندات المناقصة من تاریخ نشر  ویبدأ   
الصحة بعد أن یؤخذ وارد في الطابق ذكر موضوع المناقصة ویودع في صندوق العطاءات في الطابق الخامس لمبنى وزارة 

  ٠السابع ، على أن یوضع الكشف المسعر في ظرف مغلق 

  الموضوع  الغلق تاریخ  تاریخ االعالن

  مناقصة

  أسم المناقصة

  

  رقم

  المناقصة

٢١/١/٢٠١٤  

  

٤/٢/٢٠١٤  

    

نقل االدویھ والمستلزمات 
  الطبیھ

نقل االدویھ والمستلزمات 
بغداد والى  داخلالطبیھ 

  المحافظات وبالعكس

٥/٢٠١٤  

في حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمیة یكون الیوم التالي للدوام الرسمي ھو آخر موعد لتقدیم العطاءات / مالحظة  
  ٠یوم فتح العطاءات  ھو نفس ویعتبر یوم الغلق 
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  :یلي  المستمسكات المطلوبة للمناقصة ھي ما

  ٠)بالستیكیة(العراقیین نافذة   تسجیل الناقلین  ھویة  -١

  ٠نافذة المفعول  ناقلین ھویة اتحاد ال -٢

على أن یتم شھادة تأسیس الشركة والكادر اإلداري والفني مع تقدیم وثائق قانونیة في حالة مشاركة أكثر من شركة  -٣
   ٠.یحدد فیھ التزامات وحقوق الطرفین) كاتب عدل(یصدق من الجھات المختصة  )مشاركة بعقد(  إرفاق العطاء

نسخھ (ركة شھادة التسجیل لدى الھیئة العامة للضرائب ، مع تأیید براءة الذمة من الضریبة ألخر سنة معنونة إلى الش -٤
   ٠ من االشتراك بالمناقصة نافذة لنھایة العام الحالي بعدم وجود مانع) أصلیة

   ٠.وصل شراء مستندات المناقصة -٥

 . ٠ تقدیم قائمة باإلعمال المماثلة المنفذة سابقا والتي تنفذ حالیا ومؤیدة من الجھات المستفیدة -٦

 . ٠ تقدیم الموقف المالي للشركة من المصرف المعتمد السنتین األخیرتین الصادر من المحاسب القانوني -٧

 ندات س أذا كانت على شكل خطاب ضمان أوصك مصدق أو كفالة مصرفیة خاصة أو إالعدم قبول  التأمینات األولیة   -٨
ة الحكومة العراقیة  باسم الشركة العامة لتسویق األدویة والمستلزمات الطبیة على أن تكون صادر القرض الصادر من

وتكون ساریة یصدرھا البنك المركزي عن الكفاءة المالیة للمصرف نشره  من مصرف معتمد في العراق بموجب
والتي تكون نافذة من %) ٥(التأمینات النھائیة البالغة  وال تعتبر جزء من ا بعد انتھاء مدة نفاذیة العطاءالمفعول إلى م

   ٠ ولحین أكمال التزاماتھا التعاقدیة إصدارھاتاریخ 

    ٠ مقدم العطاءتعاد الھویة األصلیة إلى مقدم العطاء بعد فتح العطاءات في حالة المطالبة من قبل  -٩ 

   ٠ تقدیم منھاج العمل المطلوب -١٠

  .  ٠ ال یجوز لمنتسبي الدولة والقطاع العام االشتراك في المناقصات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة -١١

  ٠یحدد المقاول أو الشركة عدد األوراق المكونة لعطاءه رقما وكتابة  -  ١٢

وال توجد صالحیة لجھة   مھما كانت االسباب عن العقد أو تحویلھ إلى شخص آخر تنازلال یحق للطرف الثاني ال -١٣
  .التعاقد تجیز لھا الموافقة على التنازل الكلي

    ٠حقھ في حالة عدم التزام مقدم العطاء بتنفیذ العقد وحسب الشروط المتفق علیھا سیتم اتخاذ اإلجراءات القانونیة ب -١٤

كمیات المسعرة والمالحق المرفقة ان وجدت  لحي وعلى كل صفحة من جدول ا وختم  یعقمقدم العطاء تو  توقیع -١٥
  ٠مختومھ وموقعھ توقیع حي 
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  -:الشروط العامة 

  

 .لشركتنا الحق بإلغاء المناقصة دون تعویض مقدمي العطاءات ویعاد ثمن شراء وثائق العطاءات فقط  -١

بتنفیذ ھذا االلتزام من ) كیمادیا(وقیام الطرف األول )الشركة المحال علیھا العمل (في حالة إخالل الطرف الثاني  -٢
  ٠من ذلك االلتزام %) ٢٠(خاللھا أو من خالل شخص أخر یتم فرض التحمیالت اإلداریة وبنسبة ال تزید عن 

فقرات لم یقدم سعر إزاءھا في  جمیع مبالغ الفقرات تثبت رقماً وكتابة ویتم االعتماد على الكتابة إذا وردت فقرة أو -٣
العطاء المقدم ففي ھذه الحالة تعتبر كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكمیات المدونة إزاءھا مشمولة بأسعار الفقرات 

 .األخرى

تستبعد العطاءات المبنیة على تخفیض نسبة مئویة أو مبلغ مقطوع من أي من العطاءات األخرى وعدم قبول أي تحفظ  -٤
  ٠أو تخفیض للسعر یقدم بعد موعد غلق المناقصة مع عدم إجراء تغییرات بعد التبلیغ باإلحالة 

جمیع الوثائق المقدمة یجب أن تكون مصادقة من الجھات ذات العالقة وموقعة توقیع حي على الصفحات من قبل  -٥
  .الشركة مع الختم الحي 

توقیع حي وعلى كل صفحة من جدول الكمیات المسَعر والمالحق العطاء   استمارةیجب  توقیع مقدم العطاء على   -٦
  ٠المرفقة مع العطاء إن وجدت 

  )ارات التي تخص العطاءفسوأسم وعنوان  الشخص المسؤول عن المتابعة االست االلكترونيبیان  الموقع  -٧

  .ال یجوز لمقدم العطاء شطب أي من بنود مستندات المناقصة أو إجراء أي تغیر مھما كان نوعھ  -٨

  ٠تستبعد العطاءات التي لم ترفق بھا التأمینات األولیة -٩

وعلى ان قد وقبل توقیع الع اإلحالةكتاب  إصدارمن قیمة العقد على أن تقدم بعد % ٥بنسبة  األداءتقدیم كفالة حسن  -١٠
  ٠عى ان یكون خطاب الضمان نافذا الى مابعد انتھاء فترة الصیانة وتصفیة الحسابات النھائیة یرا

  .وأي رسوم أخرى ان وجدتخضوع العقد للقوانین العراقیة بما فیھا الضریبة ورسم الطابع والرسم العدلي  – ١١

  ٠ ١٩٧٧لسنة   ٥٦الدیون الحكومیة رقم یتم استحصال الدیون الناتجة عند تنفیذ العقد عن طریق قانون تحصیل  -١٢

 ٠تحمل اجور االعالن من ترسو علیھ المناقصة ی -١٣

عند اخالل الشركة المتعاقد  معھا تنفیذ التزاماتھا التعاقدیة یعد  العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون الحاجة الى اصدار -١٤
  ٠من تاریخ صدوره  ساعة ٢٤رة انذار الطرف الثاني الزالة المخالفة وخالل فت حكم قضائي وبعد

  ٠یتم دفع المستحقات على شكل سلف وحسب نسب االنجاز   - ١٥

المحاكم العراقیة في بغداد ھي الجھة التي تنظر في اي نزاع قد ینشا بین الطرفین والقوانین العراقیة ھي القوانین  -١٦
  .الواجبة التطبیق عند حصول خالف بشان تطبیق العقد

  -:تدرج الشركات في القائمة السوداء في الحاالت التالیة  -١٧

  .تقدیم عطاء وھمي  -

  ٠الرشوة او الشروع في رشوة منتسبي الدوائر الحكومیة او التواطيء معھ ثبوت  -

  ٠بتحریف أو تزویر العطاءات أو أي وثیقة من مستندات المناقصة  ثبوت القیام   -

  ٠مغایرة للحقیقة فیما یتعلق بالعمل المحال علیھ بقصد اإلضرار بالمصلحة العامة ثبوت تقدیم معلومات أو أمور  -

للمواد المجھزة بشكل  د علیھا أو عدم معالجة أو تعویضثبوت مخالفة شروط المناقصة أو المواصفات الفنیة المتعاق -
  ٠للمواصفات بقصد االضرار بالمصلحة العامة  مخالف

  ٠ب المھنة بأتباع أسالیب المزاحمة غیر المشروعة ثبوت عدم االلتزام بآدا    -
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  االمتناع عن توقیع صیغة التعاقد بعد التبلیغ بقرار اإلحالة   -

  ٠بالتزامات التعاقدیة  إخاللھ أوسحب العمل بسبب ثبوت التلكؤ بتنفیذ المناقصة     -

  ٠التعاقد مع الشركات االجنبیة المقاطعة    -

صدور حكم قطعي من محكمة مختصھ یقضي بافالس المتعاقد أو المتعھداو حبسھ او سجنھ الرتكابھ جنحھ مخلھ   -
  .    بالشرف

بنایة )  ٥( یسلم العرض مباشرة الى لجنة استالم العروض او وضعھ في صندوق العطاءات الموجود في الطابق  -١٨
  ٠  قبل موعد الغلق وبخالفھ یھمل العرض وزارة الصحة

یحق لمقدم العطاء الذي سبق لھ االشتراك في المناقصة المعادة ان یقدم وصل الشراء السابق مع وثائق المناقصة  –  ١٩
  ٠تعدیل اسعار شراء الوثائق فیتحمل مقدم العطاء الفرق بین السعرین  وفي حالة

وثائق التفویض المعتمدة حسب السیاقات الطلب من مقدمي العطاءات بیان اسماء وعناوین المخولین لتوقیع العقد و – ٢٠
  ٠بما ال یزید عن ثالثة اشھر بھا على ان تكون نافذة عند التعاقد وصادره قبل تو قیع  العقد  المعمول

  -: العقود  على جھاة التعاقد مراعاة االجراءات االتیة عند تمدید – ٢١

اومن تاریخ ، على ان تحتسب تلك المدة من تاریخ المباشرة على المتعاقد تنفیذ بنود العقد خالل المدة المتفق علیھا   -
  التعاقد وعلى ان تراعي االسباب االتیة عند تمدید العقداو اي تاریخ اخر ینص علیھ في شروط  توقیع العقد

وعا  اذا طرأت اي زیادة او تغییر في االعمال بالنسبھ للمقاوالت المختلفھ او الكمیات المطلوب تجھیزھا كما أون -أ  
  ٠یؤثر في تنفیذ المنھاج المتفق علیھ بحیث الیمكن اكمالھا ضمن المدة المتفق  علیھا بموجب العقد االصلي  بما

ت تعود للجھة المتعاقدة او اي جھة مخولة قانونا او الي سبب ءااذا كان تاخیر تنفیذ العقد یعود السباب او اجرا –ب 
  ٠) صاحب العمل ( د یعود لمتعاقدین اخرین تستخدمھم جھة التعاق

اذا استجدت بعد التعاقد ظروف  استثنائیة الید للمتعاقدین فیھا وال یمكن توقعھا او تفادیھا عند التعاقد وترتب علیھا  - جـ 
  ٠تاخیر في اكمال االعمال او تجھیز المواد المطلوبة بموجب العقد  

) ١٥(تحریري الى جھة التعاقد او من تخولھ خالل مدة    یشترط تطبیق احكام ھذه المادة بأن یتقدم المتعاقد بطلب  - ٢٢
یوم  لعقود المقاوالت والعقود االستشاریة تبدأمن تاریخ حدوث السبب الذي من اجلھ )  ٣٠( التجھیز و یوم   لعقود

في طلب البت فیھا یطالب بالتمدید مبینا فیھ التفاصیل  الكاملة والدقیقة اي طلب لتمدید المده وعلى الجھة التعاقدیة النظر 
یوم في جمیع انواع العقود تبدأ من تاریخ تسلم الطلب وال تقبل ایة طلبات تقدم بعد صدور )  ٣٠( خالل مدة ال تتجاوز 

  .شھادة التسلیم االولي المذكوره في شروط العقد 

الثانیة عشر ظھرا )  ١٢( الساعة )    ٤/٢/٢٠١٤ (المصادف )    الثالثاء(یتم غلق صندوق العطاءات في یوم    - ٢٣
 ٠ویتم  فتح العطاءات في نفس یوم وساعة الغلق ودعوة المناقصین للحضور یوم الفتح العلني للعطاءات 

  -:قبل توقیع العقد  اإلخاللالقانونیة المترتبة على  اآلثار  -  ٢٤

  ٠الخاصة بالمناقص الناكل  األولیةمصادرة التأمینات  -أ 

المرشح الثاني ویتحمل المناقص الناكل فرق البدلین الناجم عن تنفیذ العقد مع مصادرة تأمیناتھ أحالة المناقصة على  - ب 
  ٠ األولیة

تقدیم خطاب ضمان حسن التنفیذ فلجھة التعاقد ترسیة  أووالثاني عن توقیع العقد  األولفي حالة نكول المرشحین  - جـ 
والثاني فرق البدلین بالتضامن وحسب فرق المبالغ الخاصة  األولالمناقصة على المناقص الثالث ویتحمل الناكالن 

  ٠ األولیةبالترشیح لھما مع مصادرة التأمینات 

من ھذا البند عند حدوث ) جـ(و) ب(و)ا(المنصوص علیھا في الفقرات  اإلجراءاتتطبق على المناقصین الناكلین  -د
  ٠النكول أثناء نفاذ عطاءاتھم الخاصة بالمناقصة 

  -:بعد توقیع العقد  اإلخاللالقانونیة المترتبة على  اآلثار - ٢٥

  ٠مصادر أو االحتفاظ بالتأمینات النھائیة الخاصة بحسن التنفیذ  -أ 

دلین ـفرق الب خلـتعاقد المممقاول آخر أذا أخل بالتزاماتھ التعاقدیة ویتحمل ال إلىیجوز للجھات المتعاقدة أحالة العقد  -جـ
                                                         ٠مصادرة التــأمینات الخاصھ بحسن التنفیذ ومراعات السیاقات المطلوبھ    د معـــفیذ العقـعند تن
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   ٠ویمدد باتفاق الطرفین ) سنھ واحده ( العطاء نافذ لمدة  – ٢٦

   ٠افسیھ على ان تكون مدة تنفیذ العقد تن) یوم تقویمي ( تكون مدة تنفیذ العقد  – ٢٧

خمسون الف دینار في حالة استدعاء الشركھ الناقلھ للقیام بعملیة النقل )  ٥٠٠٠٠( تفرض غرامھ بمبلغ مقداره   – ٢٨
   ٠ولم تتم استجابھ بھذا الطلب عدا شروط  القوه القاھره او السباب خارجھ عن ارادة الشركھ وعن كل یوم تأخیر 

بل المشارك بعد موعد غلق المناقصھ یقدم من دون طلب جھة التعاقد الیقبل اي تخفیض على االسعار من ق – ٢٩
   ٠ویعتبر وكأنما لم یكن 

  .تقدیم مایثبت حجب البطاقة التمونیة ممن یشملھم الحجب -٣٠

  

  

          

 

  

         

  المدیر العام                                                                                                       

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

