
  إعادة اعــــالن

  )تجھیز ونصب وتشغیل الباكج یونت في مخزن المثنىمناقصة (  

  والمستلزمات الطبیة األدویةالشركة العامة لتسویق / وزارة الصحة 

 

دع""وة   الش"""ركات ) كیمادی""ا ( الطبی""ة والمس""تلزمات  األدوی"""ةالش""ركة العام""ة لتس""ویق / وزارة الص""حة یس""ر 
والمكات""ب المتخصص""ة  ول""دیھا اعم""ال مماثل""ة ال تق""ل ع""ن ث""الث اعم""ال تخصص""یة  لالش""تراك ف""ي المناقص""ة 

مائ""ة ) ١٦٢١٤٠٠٠٠(بكلف""ة تخمینی""ة تبل""غ  ٢٠١٤وال""وارد ة ض""من حس""ابات الموازن""ة الجاری""ة للش""ركة  لع""ام 
 ،بعون الف دین"ار ولمزی"د م"ن االط"الع زی"ارة موق"ع  ش"ركتنا  عل"ى االنترنی"ت واثنان وستون ملیون ومائة وأر
 ) iq-gov-www.moh(  :والموق""ع الخ""اص ب""الوزارة www.Kimadia.IQةعل""ى الموق""ع الخ""اص بالش""رك

مائ"ة  أل"ف   دین"ار غی"ر قاب"ل لل"رد ویتحم"ل م"ن ترس"و علی"ھ ) ١٠٠٠٠٠(أن ثمن مستندات المناقصة ھو   علما
والت"ي یج"ب أن  األولی"ةأما التأمین"ات  االعمال المماثلة مع العروضعلى أن یتم أرفاق  اإلعالنالمناقصة أجور 

أو كفالة مص"رفیة ض"امنة من قیمة العرض تقدم على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق %  ١    بنسبة تكون
علم"ا أن طریق"ة ال"دفع  م"ن مص"رف تص"نیفھ جی"د فم"ا ف"وق أو سندات القرض التي تص"درھا الحكوم"ة العراقی"ة

والش""ركة غی""ر ملزم""ة   بقب""ول أوط""أ العط""اءات وعل""ى م""ن ترس""و علی""ھ  )حس""ب ش""روط المناقص""ة ( س""تكون 
أو كفال""ة  یم""ة العق""د عل""ى ش""كل خط""اب ض""مانم""ن ق % ٥المناقص""ة ض""رورة تق""دیم التأمین""ات القانونی""ة البالغ""ة 

 من مصرف تصنیفھ جید فم"ا ف"وق ندات القرض التي تصدرھا الحكومة العراقیةمصرفیة أو صك مصدق أو س
الم"آتمر الخ"اص   باإلجاب"ةولغرض االطالع یمك"نكم زی"ارة موق"ع الش"ركة أو ال"وزارة الم"ذكورین آنف"ا علم"ا أن 

  .سبعة أیام من موعد الغلق المثبت أدناه )  ٧(  المشاركین سیعقد قبل  استفساراتعلى 

ویثب"ت یوم"ا  )   ٣٠(  مدة ـف"ي الص"حف المحلی"ة ل" النـاإلع"شر ـــناقصة من تاریخ نـندات المـبیع مست ویبدأ   
س لمبن"ى وزارة ـ"ـمناقصة ویودع في ص"ندوق العط"اءات ف"ي الط"ابق الخاملاالعنوان كامال مع ذكـر موضــوع 

واس""تالم وص""ل بتس""لیم العط""اء م""ن لجن""ة اس""تالم وف""تح ابع ، ـ""ـابق السـ""ـؤخذ وارد ف""ي الطـ""ـالص""حة بع""د أن ی
لمس"عر ف"ي ظ"رف مغل"ق منفص"ل ع"ن الكش"ف الفن"ي مخت"وم ض"من ا الكش"ف على أن یوضعالعطاءات الداخلیة 

  ٠أیضا  األصليالظرف 

  

  الموضوع  الغلق تاریخ  االعالنتاریخ 

  مناقصة

  أسم المناقصة

  

  رقم

  المناقصة

مناقصة تجھیز ونصب وتشغیل   ٢٨/٧/٢٠١٤  ٢٩/٦/٢٠١٤
  الباكج یونت في مخزن المثنى

مناقصة تجھیز ونصب وتشغیل 
  الباكج یونت في مخزن المثنى

  

١٤  

٢٠١٤  

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

  .   )بالستیكیة(ھویة تسجیل المقاولین  العراقیین نافذة     -١

  .  اتحاد المقاولین نافذة المفعول  ھویة   -٢

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

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

 .   ات المناقصةوصل شراء مستند   -٥

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

  .    لسنتین األخیرتین الصادر من المحاسب القانونيلللشركة من المصرف المعتمد  الكفاءة المالیةتقدیم    -٧

مان أوصك مصدق أو كفالة مصرفیة أذا كانت على شكل خطاب ض إالعدم قبول  التأمینات األولیة     -٨
الحكومة العراقیة  باسم الشركة العامة لتسویق األدویة ن دات القرض الصادر منس خاصة أو

یصدرھا نشره  والمستلزمات الطبیة على أن تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق بموجب 
ا بعد انتھاء مدة نفاذیة مالبنك المركزي عن الكفاءة المالیة للمصرف وتكون ساریة المفعول إلى 

 إصدارھاوالتي تكون نافذة من تاریخ %) ٥(التأمینات النھائیة البالغة  وال تعتبر جزء من العطاء
  .    ولحین أكمال التزاماتھا التعاقدیة

  .    تعاد الھویة األصلیة إلى مقدم العطاء بعد فتح العطاءات في حالة المطالبة من قبل مقدم العطاء    -  ٩

  .    تقدیم منھاج العمل المطلوب    -  ١٠    

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

  .   راق المكونة لعطاءه رقما وكتابة یحدد المقاول أو الشركة عدد األو   - ١٢     

وال توجد صالحیة لجھة التعاقد خص آخر النزول عن العقد أو تحویلھ إلى ش ال یحق للطرف الثاني   - ١٣     
  .  تجیز لھا الموافقة على   التنازل الكلي

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

لمعدات الجھاز الفني واالختصاصیین المتفرغین الذین یعملون خالل مدة المناقصة مع ابیان مؤھالت    -  ١٥
  . العمل   التخصصیة الالزمة النجاز 

لكمیات المسعرة والمالحق المرفقة حي وعلى كل صفحة من جدول ا وختم  قیعمقدم العطاء تو  توقیع  - ١٦
 . ان وجدت  مختومھ وموقعھ  توقیع حي  وبخالفھ یھمل العطاء

  .تقدیم مایثبت حجب البطاقة التموینیة ممن یشملھم الحجب -١٧
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  -:الشروط العامة 

  

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

عش"رة بالمائ"ة  م"ن مبل"غ العق"د وقب"ل %) ١٠(ال تتج"اوز  للغرام"ات التأخیری"ة  بنس"بة  األعل"ىیحدد الح"د  -٢
 أی"ةم"دة العق"د مض"افاً إلیھ"ا ( د خمسة وعشرون من  العق"%)  ٢٥(بلوغ ھذا الحد وبعد بلوغ المدة التأخیریة  

م"ن تعلیم"ات تنفی"ذ العق"ود ) ٤(و) ١٧(وتتخذ االجراءات القانونیة وحس"ب ن"ص الم"ادة ) ممنوحة  إضافیةمدة 
 .٢٠٠٨لسنة ) ١(الحكومیة  رقم 

لاللتزام"ات التعاقدی"ة المح"ددة ف"ي منھ"اج تنفی"ذ العق"د خیریة حسب نسبة االنج"از أیتم تخفیض الغرامات الت -٣
ویج""ب ان یك""ون العم""ل المنج""ز أو الس""لعة المجھ""زة أو الخدم""ة المطلوب""ة مطابق""ة ومھیئ""ة لالس""تخدام حس""ب 

  . شروط التعاقد 

بتنفی"ذ ھ"ذا ) كیمادی"ا(وقی"ام الط"رف األول )الش"ركة المح"ال علیھ"ا العم"ل (في حالة إخالل الطرف الث"اني  -٤
م"ن %) ٢٠( تزی"د ع"ن أخر یتم فرض التحمیالت اإلداریة وبنسبة ال لتزام من خاللھا أو من خالل شخصاال

  .    ذلك االلتزام

جمیع مبالغ الفقرات تثبت رقماً وكتابة ویتم االعتماد على الكتاب"ة إذا وردت فق"رة أو فق"رات ل"م یق"دم س"عر  -٥
ھ"ا فة تل"ك الفق"رة أو الفق"رات وبح"دود الكمی"ات المدون"ة إزاءالحالة تعتبر كل إزاءھا في العطاء المقدم ففي ھذه

 . بالسعر االجمالي للعطاء  مشمولة 

تستبعد العطاءات المبنیة على تخفیض نسبة مئویة أو مبلغ مقط"وع م"ن أي م"ن العط"اءات األخ"رى وع"دم  -٦
  بع"د التبلی"غ باإلحال"ة  ء تغیی"راتقبول أي تحفظ أو تخفیض للسعر یقدم بعد موعد غلق المناقصة مع عدم إجرا

 .  

جمیع الوثائق المقدمة یجب أن تكون مصادقة من الجھات ذات العالقة وموقعة توقیع حي على الص"فحات  -٧
  .من قبل الشركة مع الختم الحي 

العطاء  توقیع حي وعلى كل صفحة من جدول الكمی"ات المس"َعر  استمارةیجب  توقیع مقدم العطاء على   -٨
  . وجدت   فقة مع العطاء إن الحق المروالم

  التي تخ"ص العط"اء فساراتابعة االستوأسم وعنوان  الشخص المسؤول عن المت االلكترونيبیان  الموقع  -٩
 .  

ال یجوز لمقدم العطاء شطب أي من بن"ود مس"تندات المناقص"ة أو إج"راء أي تغی"ر مھم"ا ك"ان نوع"ھ وإذا  -١٠
فیجب تثبیت ذلك في كتاب مستقل یرفق مع العطاء عل"ى أن   رغب مقدم العطاء وضع اشتراطات أوتحفظات

  .یشیر إلى ھذا الكتاب في العطاء نفسھ

  .مواد المقاولة قابلة للزیادة والنقصان بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العمل  -١١

  .    ي لم ترفق بھا التأمینات األولیةتستبعد العطاءات الت -١٢

وقب"ل توقی"ع  اإلحال"ةكت"اب  إص"دارمن قیم"ة العق"د عل"ى أن تق"دم بع"د % ٥بنسبة  األداءتقدیم كفالة حسن  -١٣
  . قد   الع

خضوع العقد للقوانین العراقی"ة بم"ا فیھ"ا الض"ریبة ورس"م الط"ابع والرس"م الع"دلي واي رس"وم اخ"رى ان  -١٤
  . وجدت 

لس"نة   ٥٦الحكومی"ة رق"م یتم استحصال الدیون الناتجة عند تنفیذ العقد عن طریق قانون تحصیل الدیون  -١٥
١٩٧٧   .  

 . تحمل اجور االعالن من ترسو علیھ المناقصة   ی -١٦

اي مبل""غ یترت""ب بذم""ة الط""رف الث""اني ن""اتج ع""ن االخ""الل ب""أي الت""زام تعاق""دي فللط""رف االول الح""ق  -١٧
  بالمطالبة بذلك امام المحاكم المختصة وكذلك  الفسخ اذا تحقق مقتضاه 

ة في بغداد ھي الجھة التي تنظر في اي نزاع ق"د ینش"أ ب"ین الب"ائع والمش"تري والق"وانین لمحاكم العراقیا  - ١٨
  . العراقیة ھي القوانین الواجبة التطبیق عند حصول خالف بشأ ن تطبیق العقد   
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  . یتم دفع المستحقات على شكل سلف وحسب نسب االنجاز    -١٩

  .شأ مصدقة بالنسبة للفقرات االستیرادیة یلتزم من ترسو علیھ المناقصة بتقدیم شھادة من -٢٠

تضمین مستندات العطاءات االلیة المعتمدة في احتساب نسب الترجیح الغراض الترس"یة المعتم"د علیھ"ا  -٢١
  -:تدرج الشركات في القائمة السوداء في الحاالت التالیة  -٢٢.في تحلیل العطاءات 

  تقدیم عطاء وھمي   -

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

  .    و أي وثیقة من مستندات المناقصة بتحریف أو تزویر العطاءات أ ثبوت القیام    -

ھ بقص"د اإلض"رار بالمص"لحة ثبوت تقدیم معلومات أو أمور مغایرة للحقیقة فیما یتعلق بالعمل المح"ال علی"   -
  .   العامة 

للم""واد  د علیھ""ا أو ع""دم معالج""ة أو تع""ویضثب""وت مخالف""ة ش""روط المناقص""ة أو المواص""فات الفنی""ة المتعاق""   -
  . للمواصفات بقصد االضرار بالمصلحة العامة     المجھزة بشكل مخالف

  .   ع أسالیب المزاحمة غیر المشروعة ثبوت عدم االلتزام بآداب المھنة بأتبا    -

  .    توقیع صیغة التعاقد بعد التبلیغ بقرار اإلحالة االمتناع عن   -

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

  .التعاقد مع الشركات االجنبیة المقاطعة    -      

رتكاب"ھ او حبسھ او سجنھ الد او المتعھد صدور حكم قضائي من محكمة مختصھ یقضي بافالس المتعاق   -      
  .    .جنحھ مخلھ بالشرف 

یسلم العرض مباشرة ال"ى لجن"ة اس"تالم الع"روض او وض"عھ ف"ي ص"ندوق العط"اءات الموج"ود ف"ي  -  ٢٣
  . بنایة وزارة الصحة  قبل موعد الغلق وبخالفھ یھمل العرض)  ٥( الطابق 

المعادة ان یقدم وصل الشراء السابق مع وثائق یحق لمقدم العطاء الذي سبق لھ االشتراك في المناقصة  – ٢٤
  .المناقصة وفي حالة تعدیل اسعار شراء الوثائق فیتحمل مقدم العطاء الفرق بین السعرین   

الطلب من مقدمي العطاءات بیان اسماء وعناوین المخولین لتوقیع العقد ووثائق التفویض المعتمدة حسب  – ٢٥
  .  بما ال یزید عن ثالثة اشھر ون نافذة عند التعاقد وصادره قبل تو قیع  العقد السیاقات المعمول  بھا على ان تك

  -: العقود  على جھاة التعاقد مراعاة االجراءات االتیة عند تمدید – ٢٦

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

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

اذا كان تاخیر تنفیذ العقد یعود السباب او اجرات تعود للجھة المتعاقدة او اي جھة مخولة قانونا او  –ب   
  )   .صاحب العمل ( الي سبب یعود لمتعاقدین اخرین تستخدمھم جھة التعاقد 

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

یوم  )    ٣٠( یشترط تطبیق احكام ھذه المادة بأن یتقدم المتعاقد بطلب تحریري الى جھة التعاقد      - ٢٧
قود المقاوالت والعقود االسـتشاریة  تبدأمن تاریخ حدوث السبب الذي من اجلھ یطالب بالتمدید مبینا فیھ لع

التفاصیل  الكاملة والدقیقة اي  طلب لتمدید المده وعلى الجھة التعاقدیة النظر في طلب البت فیھا خالل مدة 
لم الطلب وال تقبل ایة طلبات تقدم بعد صدور یوم في جمیع انواع العقود تبدأ من تاریخ تس)  ٣٠( ال تتجاوز 
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الثانیة )  ١٢( الساعة )   ٢٨/٧/٢٠١٤(  المصادف   )  االثنین(  یتم غلق صندوق العطاءات في یوم    -٢٨
ور یوم الفتح العلني عشر ظھرا ویتم  فتح العطاءات في نفس یوم وساعة الغلق ودعوة المناقصین للحض

  .للعطاءات   

  -:قبل توقیع العقد  اإلخاللالقانونیة المترتبة على  اآلثار  -  ٢٩

  . الخاصة بالمناقص الناكل  األولیةمصادرة التأمینات   - أ
أحالة المناقصة على المرشح الثاني ویتحمل المناقص الناكل فرق البدلین الناجم عن تنفیذ العقد مع   -  ب

 .  األولیةمصادرة تأمیناتھ 
تقدیم خطاب ضمان حسن التنفیذ فلجھة  أووالثاني عن توقیع العقد  األولفي حالة نكول المرشحین    -جـ    

والثاني فرق البدلین بالتضامن وحسب  األولویتحمل الناكالن الثالث   رسیة المناقصة على المناقصالتعاقد ت
  .   األولیةت مصادرة التأمینا المبالغ الخاصة بالترشیح لھمافرق 

من ھذا ) جـ(و) ب(و) أ  (المنصوص علیھا في الفقرات  اإلجراءاتتطبق على المناقصین الناكلین    -د    
  .  عطاءاتھم الخاصة بالمناقصة  نفاذالبند عند حدوث النكول أثناء 

   -:بعد توقیع العقد  اإلخاللالقانونیة المترتبة على  اآلثار - ٣٠    

  .   ت النھائیة الخاصة بحسن التنفیذ االحتفاظ بالتأمینامصادر أو   - أ
یمثل فیھ"ا المتعاق"د المخ"ل بالتزامات"ھ وعن"د ال"رفض یستحص"ل أذن  إسراعتنفیذ العقد عن طریق لجنة   -  ب

قضائي من محكمة الموضوع بتنفیذ العمل على حسابھ بعد وضع الید وجرد المواد والمعدات الخاصة 
 احتس"ابیة الحس"ابات وتنفی"ذ العم"ل عل"ى حس"ابھ م"ن ھ"ذه اللجن"ة وی"تم تصف إلغراضتعاقد المخل مبال

من مبلغ االلتزام المخل بھ وااللتزامات المالیة % ٢٠البالغة  اإلداریةخیریة والتحمیالت أالغرامات الت
وج"د حس"ابھ  وإذا ش"يءوجد بعد تصفیة الحسابات النھائیة بان حسابھ دائن فال یعط"ي ل"ھ  فإذا األخرى
 .   المطالبة بالتعویض بذلك المبلغ  ممدین فیت

تعاق"د ممق"اول آخ"ر أذا أخ"ل بالتزامات"ھ التعاقدی"ة ویتحم"ل ال إل"ىیجوز للجھات المتعاقدة أحالة العقد     -جـ   
التأمین"ات الخاص"ة بحس"ن التنفی"ذ ومراع"اة الس"یاقات مص"ادرة   المخل فرق البدلین عند تنفیذ العقد م"ع

  .       المطلوبة

. ویمدد باتفاق الطرفین   ) سنھ واحده ( العطاء نافذ لمدة  – ٣١  

  . على ان تكون مدة تنفیذ العقد تنافسیھ   ) یوم تقویمي ( تكون مدة تنفیذ العقد  – ٣٢

یوما استنادا الى  ١٤سحب العمل من المقاول الذي یخل بالتزاماتھ التعاقدیة بعد توجیة انذار وخالل مدة   ٣٣
من التعلیمات ) ٤(الشروط العامة للمقاوالت وتنفیذ العمل وفق اسالیب التنفیذ المحدده بالمادة من ) ٤١(المادة 

ومصادرة التامینات القانونیة وتشكیل لجنة اسراع وتنفیذ العمل بعد استحصال اذن قضائي عمال بالمادة 
  .من التعلیمات) ١٧/٢(

التزامة التعاقدي فلیكیمادیا الحق بالمطالبة بذلك المبلغ أي مبلغ یترتب بذمة الطرف الثاني ناتج من اخاللھ ب -٣٤
  .امام المحاكم المختصة وكذلك فسخ العقد اذا تحقق مقتضاه

  

         

  المدیر العام                                                                                                       
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