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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/ 1 ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 
 لقطاعات تخصصية   مناقصة نمكذجيةكثائؽ         

  انًغتهضيبد انطجٛخ ششاء
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 تنظم عمى الموازنة الجارية المستمزمات الطبيةعقود تجييز   :المناقصة/المشركع مرجع   

  87/2021/1  : المناقصة/اسـ المشركع   

 المستمزمات الطبيةشراء  : الميمةعنكاف    
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 ششاء األد٣ٝخ ٝاُِٞاصّ اُطج٤خ  -ٗٔٞرع٤خ ُوطبػبد رخظظ٤خ  ٓ٘بهظخٝصبئن 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 

 

 ٔحبئك يُبلظخ ًَٕرجٛخ نمطبػبد تخظظٛخ

 

 

 يُبلظخ ػبيخ

 

  انًغتهضيبد انطجٛخنششاء 

 
 0201/78/ 1       :ةـــــــــــالمناقص

 ةــــالموازنة الجارٌ: رجع المناقصةم

  0201/ 1/ 5     :خــــــــــــــالتارٌ
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 0      ششاء األد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ  -ٗٔٞرع٤خ ُوطبػبد رخظظ٤خ  ٓ٘بهظخٝصبئن 

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

  اإلعالن 

 المستلزمات الطبٌةمناقصة عامة لشراء   :ةـــــالمناقص

 على الموازنة الجارٌة 78  /1/0201 : مناقصة رقم

  :رقم كتاب الدعوة 

ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد أُؤ٤ِٖٛ  )٤ًٔبد٣ب( ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخاُج٤ئخ  ٝصاسح اُظؾخ/رذػٞ  .1

 . (فبتٕسح ) لغطشح يغتهضيبد)ُِزؼبهذ  ٝأُٞهؼخ ُزوذ٣ْ اُؼطبءاد أُخزٞٓخ

 

عٞف رؼزٔذ إعشاءاد أُ٘بهظخ اُؼبٓخ ك٢ ػ٤ِٔخ اُؼطبء ؽ٤ش ٣ُغٔؼ ثبُٔشبسًخ ُغ٤ٔغ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد ٖٓ اُذٍٝ  .0

  ك٢ ٝص٤وخ أُ٘بهظخ.أُؤِٛخ هب٤ٗٞٗبً ًٔب رْ رؾذ٣ذٙ 

/اُج٤ئخ  ٣ٌٖٔ ُٔوذ٢ٓ اُؼطبءاد أُٜز٤ٖٔ ٖٝٓ ر١ٝ األ٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد إػبك٤خ ٖٓ ٝصاسح اُظؾخ .3

اُطبثن اُخبٓظ ٓوش  -اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ)٤ًٔبد٣ب( /هغْ االػالّ اُذٝائ٢ ٝاُؼالهبد اُؼبٓخ

ٝاالؽالع ػ٠ِ  www.kimadia.iq  ٝأُٞهغ االٌُزش٢ٗٝ ٤ٌُٔبد٣ب dg@kimadia.iq ذ االٌُزش٢ٗٝٝصاسح اُظؾخ اُجش٣

 ذاد .ضبٓ٘خ ٝاُ٘ظق طجبؽب ا٠ُ اُضب٤ٗخ ٝاُ٘ظق ظٜشا ثزٞه٤ذ ثـٝصبئن أُ٘بهظخ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ أدٗبٙ ٖٓ اُغبػخ اُ

ٓزًٞس ك٢ ًٝٔب  أُزطِجبد اُوب٤ٗٞٗخ ٝاُل٤٘خ ٝأُب٤ُخ   ػ٠ِ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد إٔ ٣غزٞكٞا ٓزطِجبد أُؤٛالد ثٔب ك٢ رُي:  .4

ٛبٓش أكؼ٤ِخ ُِغِغ ٖٓ أُغٜض٣ٖ /أُظبٗغ أُؾ٤٤ِٖ. إٕ اُزلبط٤َ االػبك٤خ ٣زْ رؾذ٣ذٛب  ؼزٔذ٣  عٞف .ٝصبئن أُ٘بهظخ

ٖٓ ٝسهخ ث٤بٗبد  32ٝاُلوشح  (/ األكؼ٤ِخ أُؾ٤ِخ ٖٓ رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد32شح  ك٢ ٝصبئن أُ٘بهظخ )أٗظش اُلو

 اُؼطبء .

ػ٘ذ روذ٣ْ اعزٔبسح  اُؼشث٤خ ٝا اإل٤ٌِٗض٣خ ثبُِـخ ٔ٘بهظخُٔوذ٢ٓ اُؼطبءاد أُٜز٤ٖٔ ششاء أُغٔٞػخ اٌُبِٓخ ُٞصبئن اُ ٣ٌٖٔ .5

 ثٔجِؾ ٓوطٞع  ًٝبُزب٢ُ:  ُالعزشداد بثَاُو ؿ٤ش اُشعْ رغذ٣ذ ٝثؼذ ادٗبٙ رؾش٣ش٣خ ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ

 ػٖ أُ٘بهظخ اُز٢ روَ ه٤ٔزٜب ػٖ ٤ِٕٓٞ دٝالس. ٤ِٕٓٞ د٣٘بس ػشاه٢ - أ

 ػٖ أُ٘بهظخ اُز٢ رض٣ذ ًِلزٜب ػ٠ِ ٤ِٕٓٞ دٝالس. د٣٘بس ػشاه٢  ( 0ٕٞ٤ِٓ) - ة

 دٝالس ػٖ أُ٘بهظخ اُؼبٓخ  152 - د

ؽش٣ن اُذػٞح أُجبششح اٝ اعِٞة اػطبء اُق دٝالس ػٖ االؽبالد اُخبطخ ثبُٔغزِضٓبد اُطج٤خ )ػٖ  1222 - س

 ( . ثٔٞعت اُزؼ٤ِٔبد اُ٘بكزح اُٞؽ٤ذ اٝ االعب٤ُت االخشٟ أُغزض٘بح ٖٓ اُضاّ اُششًبد ثزوذ٣ْ ٝطَ ششاء

 ٝثخالكٚ كبٕ اُؼشٝع عٞف رَٜٔ.  

 اُؼطبء ٓوذ٢ًٓٝٔب ٓشبس ا٤ُٜب ك٢ رؼ٤ِٔبد  ٔ٘بهظخاُ ٝصبئن اسعبٍ ٣زْ عٞف اٗوذ عزٌٕٞ اُشعْ ٛزا دكغ ؽش٣وخ

)ػ٠ِ ٓوذّ اُؼطبءاُز١ عجن ُٚ االشزشاى ك٢ أُ٘بهظخ أُؼبد اػالٜٗب إ ٣وذّ ٝطَ اُششاء اُغبثن ُٜب ٓغ ٝصبئن 

 (.اُؼطبء

عٞف ٣زْ سكغ  ( ثزٞه٤ذ ثـذاد  ظٜشا 1:22ك٢ اُغبػخ ) [0/0202/ 3] ك٢ػ٠ِ اُؼ٘ٞإ ادٗبٙ  ٣زْ رغ٤ِْ اُؼطبءاد .6

د ثؾؼٞس ٓٔض٤ِٖ ػٖ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد اُز٣ٖ اخزبسٝا اُؾؼٞس شخظ٤بً ػ٠ِ اُؼطبءاد أُزأخشح. ع٤زْ كزؼ اُؼطبءا

 ( ثزٞه٤ذ ثـذاد . طجبؽب 0:22ك٢ اُغبػخ  )  [0202/ 0/ 4]اُؼ٘ٞإ ادٗبٙ  ك٢ 
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 3      ششاء األد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ  -ٗٔٞرع٤خ ُوطبػبد رخظظ٤خ  ٓ٘بهظخٝصبئن 

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

% ٖٓ اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ  رٌٕٞ 1 ثو٤ٔخ )أُجِؾ ثبُذ٣٘بس اُؼشاه٢( ؼٔبٕ ُِؼطبءشكن ثاُؼطبءاد إ رُ  ٣غت ػ٠ِ ع٤ٔغ

  .ٓؼزٔذ ك٢ اُؼشام ثٔٞعت ٗششح ٣ظذسٛب اُج٘ي أُشًض١ اُؼشاه٢ ػٖ اٌُلبءح أُب٤ُخ ُِٔظشفطبدسح ٖٓ ٓظشف 

 ٣ٝؼزٔذ ٓب٢ِ٣:

الروجَ اُزأ٤ٓ٘بد األ٤ُٝخ ُٔوذ٢ٓ اُؼطبءاد اال ارا ًبٗذ ػ٠ِ شٌَ خطبة ػٔبٕ اٝطي ٓظذم اٝ علزغخ   –أ 

 .ٝال٣وجَ ع٣ٞلذ خطبة اُؼٔبٕ اٝ ًلبُخ ٓجبششح

اال٤ُٝخ ٖٓ هجَ ٓوذّ اُؼطبء اٝ )ا١ ٖٓ أُغب٤ٖٔٛ ك٢ اُششًخ اٝ اُششًبد أُشبسًخ ثٔٞعت ػوذ  روذّ اُزب٤ٓ٘بد  -ة 

 .ُٔظِؾخ عٜخ اُزؼبهذ ًٝٔب ك٢ اُ٘ٔٞرط أُشكن ك٢ ٓغز٘ذاد اُؼطبء/اُوغْ اُشاثغ (ٓشبسًخ

ب ٝؽغت رؼ٤ِٔبد رؼل٠ اُششًبد اُؼبٓخ ٖٓ روذ٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٝخطبة ػٔبٕ ؽغٖ اُز٘ل٤ز أُ٘ظٞص ػ٤ِٜ  -ط

 .0214ُغ٘خ  0ر٘ل٤ز اُؼوٞد سهْ 

 .رظذس اٌُلبُخ ثبٓش اُششًخ أُزؼبهذ ٓؼٜب اٝ ٖٓ رخُٞٚ اط٤ُٞب الطذاس اٌُلبُخ ٝثٔٞعت رخ٣َٞ سع٢ٔ ٓظذم -د

اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن اُج٤ئخ  ٝصاسح اُظؾخ/روزشٕ اٌُلبُخ ثٌزبة طؾخ طذٝس )عش١ ٝشخظ٢( ٣شعَ ا٠ُ    -ـٛ

 ٖٓ هجَ أُظشف أُظذس ٌُِلبُخ ِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( االد٣ٝخ ٝأُغز

اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ اُج٤ئخ  ٝصاسح اُظؾخ/ُظبُؼ إ رٌٕٞ ؿ٤ش ٓششٝؽٚ ٝ   -ٝ

 . )٤ًٔبد٣ب(

 .إ رٌٕٞ طبدسح ثبُِـز٤ٖ اُؼشث٤خ ٝاال٤ٌِٗض٣خ   -ص

لٌه المناقصة عند نكوله عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ بؤمر االحالة ٌتم مصادرة التؤمٌنات األولٌة لمن ترسو ع  -ح

وٌتم مصادرة التامٌنات  وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونٌة األخرى المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات

فض االولٌة لمن تحال الٌه المناقصة عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذٌته بعد ؼلق المناقصة او ر

التصحٌح على اخطائه الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونٌة 

  .المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة

 تكون مدة نفاذٌة التامٌنات االولٌة سارٌة الى مابعد انتهاء نفاذٌة العطاء المحدد فً وثائق المناقصة   -ط
ثبة أُؼظْ  ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ/اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد -ثـذاد ٢ٛ عبثوبً   ا٤ُٜب أُشبس  ٖاُؼ٘ب٣ٝ .8

 ُوغْ أُب٢ُ ُزوذ٣ْ اُزأ٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ اٝ ُغ٘خ اعزالّ ٝكزؼ اُؼشٝع ُزوذ٣ْ اُؼطبءاد/اُطبثن اُغبدط/ا(اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب
 ذات أربعة خطوط بدالة  7668776, 6, 4, 8هاتؾ البدالة: 744767607474رقم هاتؾ النقال: 7664114هـ: 

 www. Kimadia.iq  تالموقع على االنترنٌ .8

dg@ Kimadia.iq  

  ()كٌمادٌا الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة البٌئة / وزارة الصحة/  جهة التعاقد:

  الصٌدالنً  سلطة التعاقد: 

  )كٌمادٌا( العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة مدٌر عام الشركة  المنصب: 

 التوقٌع: 

[    0707/  /        ]التارٌخ:
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 4        ُؼطبءاد اُغضء االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ ا

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(
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 5        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
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 6        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 العطاءات مقدمً إلى تعلٌمات

 ػبو .أ

 (Bid Data Sheet – BDS) بٌانات العطاءورقة  تدعو جهة التعاقد المذكورة فً 6.6

, لتقدٌم  (Special Conditions of Contract – SCC)الشروط الخاصة للعقدوفً 

السلع )األدوٌة أو اللقاحات أو وسائل منع الحمل أو  للتعاقد على عطاءاتال

 متطلبات قائمة وفً بٌانات العطاء ورقةالمعدات/األجهزة الطبٌة( كما تم تحدٌده فً 

 .التعاقد

لكتابة" المصطلحات التالٌة ستكون لها المعانً المحددة فً وثائق المناقصة هذه: "ا 6.0

تعنً أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما فً ذلك الكتاب/الخطاب الذي ٌتم استالمه بالٌد, أو 

إرساله بالتلكس والفاكس؛ "الٌوم" ٌعنً ٌوماً شمسٌاً؛ صٌؽة المفرد تعنً أٌضاً صٌؽة 

 الجمع.

 انًُبلظخ َطبق .5

 ولٌنتشترط سٌاسة جهة التعاقد على مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقا 0.6

والعاملٌن لدٌهم أن ٌراعوا أعلى معاٌٌر األخالق خالل عملٌات التعاقد  والمقاولٌن الثانوٌٌن

 :وتنفٌذ العقود. فً سبٌل تحقٌق هذه السٌاسة

 العراقٌة القوانٌن بحسب المشروعة" ؼٌر واألعمال "الفساد تعرٌؾ التعاقد جهة تعتمد)أ(  

 بتعرٌفات أٌضاً  التعاقد جهة سترشدتس ه المادة,هذولؽرض  .الصلة وذات النافذة

 :أدناه هنا تحدٌده تم كما المصطلحات

 ٔاألػًبل انفغبد .2

 انًششٔػخ غٛش

أٝ اعزالّ أٝ  روذ٣ْ( رؼ٢٘ ػشع أٝ "corrupt practice""ٓٔبسعخ كبعذح" ) (1)

اعزذساط أ١ ش٢ء ر١ ه٤ٔخ، عٞاء ثشٌَ ٓجبشش أٝ ؿ٤ش ٓجبشش، ٝرُي ثٜذف 

 عٜخ؛ خ٠ أكؼبٍ أ٣اُزأص٤ش ثشٌَ ؿ٤شع٤ِْ ػِ

)ٖٝٓ  ؿلبٍ( رؼ٢٘ أ١ كؼَ أٝ إ"fraudulent practice""ٓٔبسعخ اؽز٤ب٤ُخ" ) (0)

ػٜٔ٘ب اُزش٣ٞٚ أٝ عٞء اُزٔض٤َ( ٣ؤد١ ػٖ دسا٣ٍخ أٝ ثزٜٞس، إ٠ُ خذاع أٝ ٓؾبُٝخ 

ٓب، عٞاء ُِؾظٍٞ ػ٠ِ ٓ٘لؼخ ٓبد٣خ أٝ ٓ٘لؼخ أخشٟ أٝ ُِزِٔض ٖٓ  خذاع عٜخٍ 

 اُزضاّ ٓب؛

 

( تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن "collusive practice"" )"ممارسة تواطإٌة (3)

 التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على  تضمنةطرفٌن أو أكثر, وذلك لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة, م

 أخرى؛أفعال جهة 

 

ٌذاء أو اإلضرر أو لحاق ال( تعنً إ"coercive practice"ممارسة قهرٌة" ) " (7)

ؤي جهة أو بؼٌر مباشر, ٌذاء, بشكل مباشر أو اإلضرر أو إلحاق الالتهدٌد ب

 ؛وذلك بهدؾ التؤثٌر بشكل ؼٌرسلٌم على أفعال جهة ما ممتلكات تلك الجهة,
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 8        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 "( هً:obstructive practice"ممارسة اإلعاقة" )" (6)

 اإلتالؾ أو التزوٌر أو التؽٌٌر المتعّمد فً الوثائق واألدلة أو حجبها (5.1)

, وذلك لى المحققٌنإ عن التحقٌق أو اإلدالء بشهادة زور بشكل متعمد

ٌجرٌها المشتري للتحقٌق فً إدعاءات بشكل واضح  إلعاقة أٌة إجراءاتٍ 

القوانٌن العراقٌة  وفقأو التواطإ أو القهر ممارسات الفساد أو اإلحتٌال 

؛ و/أو تهدٌد أو مضاٌقة أو ترهٌب أي جهة, وذلك لمنعها من كشؾ النافذة

من متابعة أو مواصلة إجراءات معرفتها بؤمور تتعلق بالتحقٌق أو لمنعها 

 التحقٌق, أو

 

حق الممارسة بشكل واضح الممارسات التً تهدؾ إلى إعاقة أو عرقلة  (5.0)

من التعلٌمات إلى مقدمً  أدناه )د( 0.6فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب المادة

 النافذة. العراقٌة القوانٌن وفقالعطاءات الواردة أدناه 

 

أن  إذا قررت وفق القوانٌن العراقٌة النافذةعطاء اقد أي ترفض جهة التعسوؾ  )ب(

 ,مقدم العطاء المقترح ترسٌة العقد علٌه, قد تورط بشكل مباشر أو من خالل وكٌل

فً ممارسات فساد أو احتٌال أو تواطإ أو قهر أو إعاقة خالل عملٌة التنافس على 

 العقد المعنً؛

وفقاً للقوانٌن العراقٌة  و شخص()شركة أسوؾ تعاقب جهة التعاقد أي طرؾ  )ج(

سواء كان ذلك  لترسٌة العقد علٌه, قانونٌاً  ؼٌر مإهل هالنافذة, بما فً ذلك إعالن

لسلطات العراقٌة ا قررت, وذلك اذا من الوقت أو لمدة محددة محددإلى أجٍل ؼٌر 

فً ممارسات كٌل, تورط بشكل مباشر أو من خالل وأن هذا الطرؾ قد المختصة 

ممول من  عقد على أو إعاقة خالل عملٌة التنافس قهراحتٌال أو تواطإ أو  فساد أو

  ؛هأو خالل تنفٌذ جهة التعاقد ,

بتقدٌم  متعلقة أخرى سجالت ووثائقالحسابات والقٌام بمعاٌنة الٌحق لجهة التعاقد  )د(

 ,والمقاولٌن الثانوٌٌن مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌنلالعطاء وتنفٌذ العقد 

لسلطات المختصة وفق القوانٌن العراقٌة ا عبرلتدقٌق هذه المستندات إلى اة الحوبإ

 النافذة.

ٌجب تقدٌم شهادة صحٌة عند اصدار االعتماد المستندي تإكد سالمة الطواقم والبضائع  -1

 من الفٌروس فً الدول القادمة منها عند طلب فتح االعتماد المستندي
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 
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 ًُبلظخان ٔحبئك .ة
مع أٌة  ترابطٌجب أن تقرأ بالالواردة أدناه والمستندات  هً مناقصةوثائق الإن  3.6

 :العطاءات مقدمً إلى التعلٌمات من 6 المادة وفقمالحق صادرة 
 ٔحبئك يحتٕٚبد .3

 ًُبلظخان
  (ITB)تعلٌمات إلى مقدمً العطاءات القسم األول.
 (BDS)ورقة بٌانات العطاء  القسم الثانً.
 التؤهٌلالتقٌٌم ومعاٌٌر .القسم الثالث

 العطاء مستندات القسم الرابع.

 قائمة متطلبات التعاقد القسم الخامس.

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

 

  .وثٌقة العطاءٌشكل كتاب الدعوة لتقدٌم العطاءات جزءاً رسمٌاً من ال  3.0
ٌتصل  أنحول وثٌقة العطاء,  توضٌحٌحتاج إلى أي قدم عطاء محتمل م يأل ٌمكن 7.6

 أو أو بواسطة الكابل )ٌشمل مصطلح "كابل" البرٌد االلكترونً تحرٌرٌاً جهة التعاقد ب

. بٌانات العطاء ورقةمحدد فً كما هو التلكس أو الفاكس( على عنوان جهة التعاقد 

قّل فً مهلة زمنٌة ال ت (فساراستطلب توضٌح )التعاقد تحرٌرٌاً ألي ستستجٌب جهة 

رسل ت  سوؾ ٌم العطاءات. سلالموعد النهائً لت تسبق( 67أربعة عشر ٌوماً )عن 

تحدٌد ها )بما فً ذلك وصؾ موضوع االستفسار دون اتجابإجهة التعاقد نسخاً عن 

 لموا وثٌقة العطاء منها.مصدره( إلى جمٌع مقدمً العطاءات المحتملٌن الذٌن است

ٌجوز إعطاء أٌة معلومات إلى أٌة جهة ؼٌر مختصة عن أسماء وعناوٌن  ال    7.0

مقدمً العطاءات أو وكالئهم وذلك للمحافظة على سرٌة اإلجراءات خالل فترة 

 .االعالن

  اإلعتفغبساد .4

 ٔحبئك تٕػٛحٔ

 ًُبلظخان

بمدة مناسبة , أن تعدل فً  ٌم العطاءاتسلتقبل الموعد النهائً لٌمكن لجهة التعاقد   6.6

 مستندات وثٌقة المناقصة عبر إصدار مالحق لها.
 ٔحبئك تؼذٚم .5

 ًُبلظخان
من التعلٌمات إلى  3.6ٌعتبر أي ملحق قد صدر جزءاً من وثائق المناقصة وفقاً للمادة  6.0

لمناقصة, مقدمً العطاءات, وٌجب تبلٌؽه تحرٌرٌاً إلى كل من قام بشراء وثائق ا

وبالتالً ٌعتبر ملزماً لهم. على مقدمً العطاءات تؤكٌد استالم أي من هذه المالحق فور 

تبلؽهم بها, وستعتبر  المعلومات الواردة فٌها  مؤخوذة بالحسبان من قبل مقدم العطاء فً 

 عطائه.

 

 بارخذ الملحق باالعتال مناسبالوقت الالمحتملٌن مقدمً العطاءات  إعطاءمن أجل  6.3

إلى تؤجٌل الموعد لتقدٌرها, فقاً و ,تعمد جهة التعاقدسعند إعدادهم لعطاءاتهم, 

وفً هذه الحالة, على جهة التعاقد أن تبلِّػ جمٌع مقدمً  .ٌم العطاءاتسلالنهائً لت

العطاءات بتؤجٌل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات وذلك عبر الكابل ملحقاً بإشعار 

تؤجٌل الموعد النهائً لتسلٌم إعالن . كما ستقوم بنشر تحرٌري للتؤكٌد على ذلك

 العطاءات بالطرٌقة ذاتها التً نشرت فٌها اإلعالن عن هذه المناقصة.

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 0        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

  انؼطبءاد إػذاد .د
إن هذه المناقصة هً مناقصة عامة لجمٌع الشركات المإهلة قانونٌاً بحسب  1.6

. 6000 لسنة العلمٌة لمكاتباالقوانٌن السارٌة فً العراق  ومن ضمنها تعلٌمات 

 ٌمكن منع شركات من المشاركة فً تقدٌم العطاء فً الحاالت التالٌة:

 انمبََٕٛخ األْهٛخ .6

د ع٤ٔغ ٓوذ٢ٓ بعزجؼاُششًبد اُز٢ ُذ٣ٜب رؼبسة ك٢ أُظبُؼ. عٞف ٣زْ ا

 ٛٞ ءؼطبا٣ٌُٖٔ اػزجبس إٔ ٓوذّ . ِٔظبُؼُرؼبسة أْٜٗ ك٢ ٣زج٤ّٖ  اُز٣ٖاُؼطبءاد 

 ، ارا:خالٍ ػ٤ِٔخ اُؼطبء ٛزٙسة ُِٔظبُؼ ٓغ ؽشٍف ٓب أٝ أًضش ك٢ رؼب
ػ٠ِ  ( ٣غ٤طشcommon controlling partnerشش٣ي ٓشزشى ) ُذ٣ًْٜبٕ  (1)

 أػٔبُٜٔب؛ أٝ
ٍْ  ٞا أٝ ٣زِوٕٞرِوّ  (0)  ْٜ؛ٓجبشش أٝ ؿ٤ش ٓجبشش ٖٓ أ١ ٓ٘ثشٌَ ( subsidy)أ١ دػ

 أٝ
 ؛ أٝؼطبءاُ ازًٛبٕ ُذ٣ْٜ أُٔضَ اُوب٢ٗٞٗ ٗلغٚ ألؿشاع  (3)
ٓغ ثؼؼْٜ اُجؼغ،  -ٓجبششح أٝ ػٖ ؽش٣ن ؽشف صبُش -ُذ٣ْٜ ػالهخ ذًبٗ (4)

أٝ اُزأص٤ش  ٓوذّ اُؼطبء ا٥خشرٌْٜٔ٘ ٖٓ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ ػطبء 

ػ٤ِٔخ اُؼطبء ػ٠ِ ٛزا اُؼطبء أٝ اُزأص٤ش ك٢ هشاساد عٜخ اُزؼبهذ ثشإٔ 

  أٝ )أُ٘بهظخ( ٛزٙ؛

عٞاء ًبٕ رُي  ،أًضش ٖٓ ػطبء ك٢ ٛزٙ أُ٘بهظخثزوذ٣ْ  ٓب ٓوذّ ػطبءٍ بّ ه   (5)

ٓٔب ع٤ؤد١ إ٠ُ اعزجؼبد ع٤ٔغ  ،ائزالف ششًبد أٝ ٖٓ ػٖٔ ششاًخ أٝ ٓ٘لشداً 

ؼطبء آُشبسًخ ٓوذّ ٖٓ إٌٓب٤ٗخ ٣ؾّذ  ، ٛزا ُٖٝثبُشؿْ ٖٓ رُي. رِي اُؼطبءاد

ٖ ًٔوبٍٝ صب١ٞٗ ك٢ ػطبء آخش أٝ ٓشبسًخ ششًخ ٓب ًٔوبٍٝ صب١ٞٗ ك٢ أًضش ٓ

  أٝ ؛ػطبء
قد قدم مقدم العطاء خدمات استشارٌة إلعداد التصامٌم أو المواصفات أو   (1)

ؼٌرها من الوثائق التً ستسخدم فً التعاقد على السلع موضوع وثائق 

المناقصة هذه, وذلك بطلب من جهة التعاقد )أو وكٌل مشترٌات 

(purchasing agent)أو؛  ( مخول فً ذلك  للعمل بالنٌابة عنها 

 

ٌسمح لموظفً الحكومة والقطاع العام أن ٌشاركوا بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر  ال 1.0

 .هذه فً المناقصات العامة
 

ٌ درج اسمها على القائمة السوداء أو ت علق مشاركتها فً  1.3 تعتبر أٌة شركة 

المناقصات العامة خالل فترة زمنٌة محددة من قبل السلطات المختصة, ؼٌر 

ونٌاً لتقدٌم عطاء. إن قائمة الشركات المعاقبة وؼٌر المإهلة قانونٌاً مإهلة قان

 .بٌانات العطاء ورقةفً متوفرة على الموقع االلكترونً المحدد 

 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, ٌتوجب على مقدم العطاء  60بحسب المادة  4.6

ئق التً تثبت أهلٌة أن ٌقدم كجزٍء من عطائه وبحسب موافقة جهة التعاقد, الوثا

 السلع والمعدات/األجهزة والخدمات الطبٌة التً سٌتم تقدٌمها بموجب العقد.
السلع السلع والخدمات هً تصرٌح بدول المنشؤ لهذه ت أهلٌة اثبإوثائق إن  4.0

وٌتم ذلك فً جدول األسعار, وٌجري التؤكٌد على ذلك بشهادات منشؤ والخدمات 

ٌجب أن البنود؛  ً ذلك البلد وذلك عند شحن هذهصادرة عن الجهات المختصة ف

ق السلطات العراقٌة المختصة فً بلد المنشؤ على هذه الشهادات باستثناء ت صاد  

 .البنود المستوردة من بلد عربً

 أْهٛخ إحجبد ٔحبئك .2

 ٔانخذيبد انغهغ

 نٕحبئك ٔيطبثمتٓب

 ًُبلظخ.ان
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 12        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 
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محدد فً القسم الخامس والخدمات كما هوالسلع  طابقةقد تكون الوثائق اإلثباتٌة لم 4.3

مواصفات شكل على ( Schedule of Requirementsقائمة متطلبات التعاقد ) -

 وسوؾ تتؤلؾ من: اتبٌانتحرٌرٌة/نصوص, مخططات, و

 

  وصؾ مفصل للخصائص الفنٌة األساسٌة وخصائص األداء للسلع؛ )أ(
 ٌةكل بند من بنود المتطلبات الفنل مقارنة جدول )ب(

     (item-by-item commentary)  ,ثبت استجابة السلع والمعدات والخدمات ٌ 

المحددة فً المواصفات الفنٌة, أو ٌحدد االنحرافات  لمتطلباتجوهرٌاً ل ةترحالمق

 واالستثناءات ألحكام هذه المواصفات الفنٌة؛

 

ت بٌانا أٌة مستندات أخرى خاصة بالمناقصة وكما هً محددة فً ورقة )ج(

 العطاء.
 

ما لم تحدد ورقة بٌانات العطاء خالؾ ذلك, ٌتوجب على مقدم العطاء تسجٌل  4.7

السلع التً سٌتم تقدٌمها لدى السلطات المختصة فً العراق؛ على مقدم العطاء أن 

ٌرفق مع عطائه نسخة عن شهادة التسجٌل إذا كان قد سجلَّ هذه السلع بحلول 

وجب على مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم إلى جهة موعد تسلٌم العطاءات. وإال, ٌت

 التعاقد عند توقٌع العقد إما:
 .لالستخدام فً العراق السلعشهادة تسجٌل  عننسخة  - )أ(
 أو فً حال لم ٌتم الحصول بعد على شهادة التسجٌل هذه, -    

مستندات ثبوتٌة, بحسب موافقة جهة التعاقد, على أن مقدم العطاء قد التزم  )ب(

 .بٌانات العطاء جمٌع متطلبات التسجٌل كما هً محددة فً ورقةب

 )ج(  جواز اإلستثناء من التسجٌل بحسب صالحٌات وزٌر الصحة.

ٌجب على جهة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسهٌل عملٌة التسجٌل  4.7.6

د ورقة عن إسم الوكالة والشخص المسإول  بٌانات العطاء فً العراق. تحدِّ

 إعطاء أٌة معلومات إضافٌة حول عملٌة التسجٌل.
إذا لم ٌتمَّ تسجٌل السلع التً سٌقدمها مقدم العطاء الفائز عند توقٌع العقد,  )أ( 4.7.0

ٌ صبح العقد نافذاً اعتباراً من تارٌخ استالم شهادة التسجٌل.  فسوؾ 

جٌل الدواء )ب( ٌجوز لوزٌر الصحة استثناء المناقص الفائز من تقدٌم شهادة تس

 عند توقٌع العقد وفً هذه الحالة ٌكون العقد نافذاً.

 

)ب( من التعلٌمات  4.3ألؼراض جدول المقارنة الواجب تقدٌمه وفقاً للمادة  4.6

من قبل جهة التعاقد فً  إشارة أٌة فإنالواردة أعاله,  العطاءاتإلى مقدمً 

 سبٌل على هً رٌة,تجا معاٌٌر وكذلك أسماء/عالمات إلىالمتطلبات الفنٌة 

 معاٌٌر, أسماء/عالمات استخدام العطاء لمقدم ٌجوز. الحصر ولٌس الوصؾ

بحسب موافقة  ٌثبت أن شرط عطائه, فً بدٌلة مودٌالت تجارٌة, و/أو أرقام

 تلكجوهرٌاً  تعادل ها,ً سٌستخدمتال البدٌلة المواصفات أن التعاقد جهة

 .الفنٌة المواصفات فً حددةالم

 

 يمذو يؤْالد .5 : للتؤكٌد بحسب موافقة جهة التعاقد بؤنتقدٌم الوثائق الثبوتٌة  قدم العطاءمعلى  8.6

 انؼطبء
أنه ولتنفٌذ العقد,  الضرورٌةالفنٌة واإلنتاجٌة ولدٌه القدرة المالٌة  مقدم العطاء )أ(

 معاٌٌر التأهٌل والتقٌٌم. –القسم الثالث  المحددة فً لؤهٌتمعاٌٌر الٌستوفً 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 
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فً حال لن ٌقوم بنفسه بتصنٌع أو انتاج السلع التً ٌقدمها والمحددة فً ورقة  ()ب

بٌانات العطاء, فلدٌه التخوٌل من الجهة المصنعة أو المنتجة لتقدٌم هذه السلع 

المستند  – المصنعة الجهةتصرٌح من فً العراق وفقاً لصٌؽة ال

(Manufacturer’s Authorization Formالمرفق فً القسم ) الرابع. 

 

)أو ألسباب  فً حال لم ٌكن مقدم العطاء ٌمارس األعمال التجارٌة فً العراق )ج(

أو سوؾ ٌكون ف,  (الصٌانةأخرى لن ٌقوم بنفسه بإلتزامات الخدمات المتصلة/

للخدمات  فً العراق محلً الً بوكٌلثّ م  )فً حال ترسٌة العقد علٌه( م  ٌصبح 

القٌام بإلتزامات الضمانات لمقدم العطاء , مإهل وقادر على الصٌانةالمتصلة/

 ت الفنٌة.واصفالعقد و/أو الملً الشروط العامة والخاصة التً تم وصفها ف

 

معاٌٌر  –القسم الثالث أن مقدم العطاء ٌستوفً معاٌٌر التؤهٌل المدرجة فً  )د(

احات )لمراجعة المواد/الفقرات اإلضافٌة المتعلقة باألدوٌة واللقالتأهٌل والتقٌٌم 

 (.القسم الثالثوالمعدات/األجهزة الطبٌة فً 

 

 كمقدم عطاء , وذلكم عطاء واحد فً هذه المناقصةٌتقد كل شركة  على جبتوٌ 0.6

 )أ( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 1.6 للمادةووفقاً  منفرد
 نكم ٔاحذ ػطبء .4

 ػطبء يمذو
؛ وفً أي ٌم عطائهسلبإعداد وتٌتحمل مقدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المرتبطة  67.6

هذه التكالٌؾ, بصرؾ النظر عن ب أو ملتزمة تكون جهة التعاقد مسإولة نلحال, 

 .تهاو نتٌجالمناقصة أ سٌر

 انؼطبء كهفخ .51

المتبادلة بين مقدم العطاء  قيجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 66.6

يمكن ان يقدم مقدم  .في وقة بيانات العطاءوجهة التعاقد  باللغة المشار اليها 

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

 انؼطبء نغخ .55

 انًكَٕخ انٕحبئك.52 لً :المقدم ما ٌٌجب أن ٌشمل العطاء  60.6

 نهؼطبء
 فً إلٌها المشار النماذج وفق ٌنكامل األسعار وجدول العطاء تقدٌم استمارة )أ(

 ؛الرابع القسم
التعلٌمات إلى مقدمً من  64ضمان العطاء )النسخة األصلٌة( وفق المادة  )ب(

 ؛)ضمان العطاء( العطاءات
ٌ   عطاءعلى ال توقٌعلل تحرٌري ونافذ ٌخول تفوٌض )ج(  مقدم العطاء؛ ملز  ل
بحسب  تإكد العطاءات, مقدمً إلى التعلٌماتمن  4لمادة لوفقاً  إثباتات موثقة )د(

 مناقصة؛ال قائوث لمتطلبات مطابقة هً والخدمات السلع أن ,جهة التعاقدموافقة 
مإهالت مقدم  –من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 8وفقاً للمادة  إثباتات موثقة )هـ(

, أن مقدم العطاء مإهل لتنفٌذ العقد فً جهة التعاقدبحسب موافقة  عطاء, تإكدال

 حال تم قبول عطائه؛

 وصل شراء مقدم العطاء لوثٌقة العطاء؛ )و(
 Manufacturer’s Authorization) الشركة المصنعة/الجهةتصرٌح من )ز( ال

Formب(  8.6ة ( وفق النموذج المرفق فً القسم الرابع, إن وجد بحسب الماد(
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 
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 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
 .بٌانات العطاء )ح( أٌة وثٌقة أخرى مطلوبة فً ورقة

( وجدول Bid Formٌتعٌن على مقدم العطاء تقدٌم استمارة تقدٌم العطاء ) 63.6

( المناسب وفق النماذج المرفقة فً القسم الرابع, Price Scheduleاألسعار )

وم بتقدٌمها, مع وصؾ موجز لها, ومحدداً دول منشئها, محدداً السلع التً سٌق

 كمٌاتها, وأسعارها.

 تمذٚى اعتًبسح .53

 انؼطبء

ٌجب أن ٌتم تسعٌر جمٌع البنود المحددة فً جدول األسعار وفق نموذج جدول  67.6

 ٌقوم أن العطاء مقدم على. القسم الرابعالمرفق فً (Price Schedule) األسعار 

. مطلوب هو كما األسعار جدول فً الواردة األعمدة جمٌع فً األسعار بتحدٌد

"ال  عبارة ٌكتب أن فعلٌه العطاء,مقدم  على تنطبق ال األعمدة من أي كانت وإذا

 ."نطبقٌ
تحدد أسعار السلع المقدمة كسلع محلٌة أو تلك الموجودة فً العراق ولكن من  67.0

. أّما السلع التً (0لرابع )فً القسم امنشؤ أجنبً, فً جدول األسعار المرفق 

سٌتم استٌرادها من خارج العراق فٌجب أن ٌتّم تسعٌرها فً جدول األسعار 

 (.3القسم الرابع )المرفق فً 
 وذلك لمتطلبات المطابقة: األسعار جدول إكمال عند التالٌة األمور إلى التنبه ٌجب 67.3

فً العراق ولكن من منشؤ  تلك الموجودةأسعار السلع المحلٌة أو  ٌتم إدراج 67.3.6

من جدول األسعار المرفق فً  6 رقم فً العامودوذلك  بشكل منفصل, أجنبً,

 :(, على النحو التال0ًالقسم الرابع )
(/ ex-factory)أ(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها عند المصنع ) 6العامود رقم 

لع التً ٌتم (/ السex-showroomالسلع التً ٌتم تسلٌمها فً صالة العرض )

(, off-the-shelf(/ السلع الجاهزة )ex-warehouseتسلٌمها من المستودع )

وذلك بحسب الحالة؛ ٌجب أن تشمل هذه األسعار جمٌع الرسوم والضرائب 

)مثال الضرٌبة على المبٌعات والرسوم الكمركٌة والرسوم على مواد االستهالك, 

ساس مكونات السلع وعلى المواد الخ...( المدفوعة أو التً ٌتم تسدٌدها على أ

الخام المستخدمة فً تصنٌع السلع أو تجمٌعها والتً تم تحدٌد أسعارها على 

أساس تسلٌمها عند المصنع أو فً صالة العرض  أو من المستودع, الخ... أو 

الرسوم والضرائب المدفوعة على السلع ذات المنشؤ األجنبً والتً تم استٌرادها 

تشمل  .أسعارها على أساس تسلٌمها فً صالة العرض الخ... مسبقاً, وتم تحدٌد

 هذه األسعار أٌضاً تكالٌؾ التوضٌب والشحن.
)ب(: أٌة ضرائب مبٌعات وؼٌرها من الضرائب والرسوم التً  6العامود رقم 

فً حال  , وذلكالسلعفً ما ٌتعلق ب فً العراقتسدٌدها سٌقوم مقدم العطاء ب

 .ٌبة االستهالك والضرٌبة على المبٌعات, الخ...()مثالً ضر العقد علٌه ٌةرست
)ج(: تكالٌؾ النقل الداخلً البّري والتؤمٌن وتحمٌل السلع  6العامود رقم 

العرضٌة /( وؼٌرها من التكالٌؾ النثرٌةUnloading-وتفرٌؽها)النفاض

(Incidental)  الضرورٌة حتى تسلٌم السلع إلى وجهتها النهائٌة كما هو محدد

 متطلبات التعاقد.فً قائمة 

)د(: أسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة  6العامود رقم 

والتدرٌب فً الموقع لدى الجهات المستفٌدة )المستخدم  ستخداماال /التشؽٌل

 النهائً(, إن وجد, كما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد

 انؼطبء أعؼبس .54

 ٔانحغٕيبد
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

ادها من خارج العراق, بشكل منفصل ٌحب إدراج اسعار السلع التً سٌتم استٌر 67.3.0

(, على النحو 3من جدول األسعار المرفق فً القسم الرابع ) 6فً العامود رقم 

 التالً:
( فً مٌناء/ CIP)أ(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها على أساس ) 6العامود رقم 

 مطار ونقطة الوصول.
( )رسوم DDPأساس ) )ب(:  أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها على 6العامود رقم 

التسلٌم مدفوعة(, عند موقع المستخدم النهائً فً العراق كما هو محدد فً قائمة 

 متطلبات التعاقد
)ج(: أسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة  6العامود رقم 

والتدرٌب فً الموقع لدى الجهات المستفٌدة )المستخدم  ستخداماال/التشؽٌل

 إن وجد, وكما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد. النهائً(,
 Annualللمعدات/األجهزة الطبٌة, ٌحدد سعر عقد الصٌانة السنوي ) 67.3.3

Maintenance Contract - AMC ًفً موقع المستخدم النهائً, وذلك ف )

(, إن وجد, وٌحدد 7جدول األسعار بحسب النموذج المرفق فً القسم الرابع )

عدد السنوات التً تلً إنتهاء فترة ضمان العٌوب, كما تم تحدٌده فً هذا السعر ل

قائمة متطلبات التعاقد. ٌشمل هذا السعر الضرائب النافذة بتارٌخ موعد فتح 

العطاءات. ٌتوجب على مقدم العطاء تحدٌد أٌة ضرائب إضافٌة ٌتعٌن تسدٌدها. 

ار شاملة لهذه الضرائب ما لم ٌحدد خالفاً لذلك فً وثائق المناقصة, تعتبر األسع

وال ٌجوز المطالبة بها الحقاً. خالل مدة عقد الصٌانة السنوٌة, على المجهز أن 

ٌحتفظ بالكمٌة الكافٌة من قطع الؽٌار وأن ٌستجٌب فوراً ألي طلب 

 عقد موضوع المعدات بقاءٌضمن  أنعلى مقدم العطاء  ٌتوجب. تصلٌح/صٌانة

 UPTIME"% سنوٌاً ) x" بنسبةوصحٌح عاملًة بشكل سلٌم  السنوٌة الصٌانة

warranty )وذلك ، قائمة متطلبات التعاقد – القسم الخامسكما هو محدد فً و

خالل عقد الصٌانة  (downtimeإن وجد. وفً حال تخّطت فترات األعطال )

(%, فٌتوجب عندها تمدٌد فترة هذا العقد بمدة تعادل x-100السنوٌة, ما نسبته )

 .ضعؾ فترات األعطال

, الخ...( EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPسوؾ ٌتم اعتماد المصطلحات  ) 67.7

استناداً لألحكام الدولٌة لتفسٌر المصطلحات التجارٌة بحسب ما هو محدد فً 

الذي ٌتم نشره من قبل  ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 

 ً بارٌس.ؼرفة التجارة الدولٌة ف

 

أعاله من  67.3إن تقدٌم األسعار وفقاً لتفصٌل بنود األسعار بحسب المادة  67.6

التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, ٌهدؾ فقط إلى تسهٌل عملٌة مقارنة العطاءات 

من قبل جهة التعاقد, ولن ٌحد بؤي شكل كان من حقها فً التعاقد على أٌة 

 ء.مجموعة من البنود المقدمة فً العطا

 

ثابتة وؼٌر قابلة للتؽٌٌر ٌجب أن تكون األسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء  67.1

 .السبب مهما كانخالل فترة تنفٌذ العقد 
 

جدول ( فً lot -وحدة /إذا تّم تحدٌد أكثر من جدول كمٌات واحد )أو مجموعة 67.4

قدمً العطاءات , فعندها تسمح وثائق المناقصة لممتطلبات التعاقد لشراء االدوٌة

بتقدٌم أسعاره بشكل منفصل لمادة أو أكثر من المواد المذكورة فً الجداول 

 وسوؾ ٌتم تقٌٌم العطاءات للمواد ولكل مادة على حدة مع العرض.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 14        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

اما فً حالة االجهزة الطبٌة, فٌتم تحدٌد اكثر من جدول كمٌات واحد )او  

ع بنود وكمٌات السلع ( على ان ٌتم تسعٌر جمlotsٌ –المجموعات/وحدات 

الواردة فً هذا الجدول او المجموعة.  ٌتوجب على مقدم العطاء ان ٌحدد 

الجداول )المجموعات( بوضوح وٌقوم بتسعٌر كل منها بشكل منفصل فً جداول 

لكل جدول )مجموعة( االسعار المخصصة لكل منها.  سوؾ ٌتم تقٌٌم العطاءات 

 بشكل منفصل. 

 التالٌة:العمالت بسعار تقدم األٌجب أن  66.6

الدٌنار السلع التً سٌتم تقدٌمها من العراق بعلى مقدم العطاء أن ٌقدم أسعار  )أ(

  العراقً
ٌجوزلمقدم العطاء أن ٌقدم أسعار السلع التً سٌتم تقدٌمها من خارج العراق  )ب(

 .بٌانات العطاء ورقة بالعملة المحددة فً

 انؼطبء ػًالد .55

بٌانات  ورقةعلى األقل للمدة المحددة فً  سارٌة/نافذةالعطاءات  ٌجب أن تبقى 61.6

المحدد من قبل جهة التعاقد وفقاً وٌم العطاءات سلتالموعد النهائً لبعد العطاء 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. سٌتم رفض العطاء الذي تكون مدة  07 للمادة

 للشروط. ؼٌر مستجٌبٍ  باعتباره عطاءً المطلوب أقل من نفاذه 

 َفبر فتشح .56

 انؼطبءاد

, ٌجوز لجهة التعاقد أن األولٌة العطاء إنتهاء فترة نفاذفً حاالت استثنائٌة, وقبل   61.0

عطاءاتهم لمدة إضافٌة محددة. ٌجب  فترة نفاذتطلب من مقدمً العطاءات تمدٌد 

ن عطاء أالمقدمً العطاءات تحرٌرٌاً. ٌجوز لمقدم  جوابهذا الطلب و ٌتمأن 

فً حال قبول أما . ذلك دون مصادرة ضمان عطائهوهذا, ٌرفض طلب التمدٌد 

ٌ  , فعندها مقدم العطاء لهذا الطلب ٌ  طلب منه لن  سمح له أن ٌقوم بتعدٌل ولن 

 .ضمان عطائه فترة نفاذولكن سٌطلب منه فً المقابل تمدٌد  ؛عطائه

 

اء ؼٌر مشروط وقابل على مقدم العطاء أن ٌقدم, كجزء من عطائه, ضمان عط  64.6

 بصٌؽة:  للدفع عند أول طلب من جهة التعاقد, وٌكون ضمان العطاء إما
 )أ( خطاب ضمان  وفق النموذج المرفق فً القسم الرابع, 

 )ب( صك مصدق؛ 

 .او اٌة صٌؽة اخرى تحددها جهة التعاقد  فً ورقة البٌانات)ج( 

وفً بٌانات العطاء  رقةو ٌجب أن تكون قٌمة ضمان العطاء وفق ما هو محدد فً

 .قائمة متطلبات التعاقد فً القسم الخامس

 انؼطبء ػًبٌ .52
 

ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء موجهاً إلى جهة التعاقد مع ذكر عنوان ورقم  64.0 

ٌوماً بعد انتهاء  08مرجع كتاب الدعوة, كما ٌجب أن ٌبقى نافذاً لمدة ال تقل عن 

 61.0ا للمادة نفاذ العطاء وفقالحق لفترة  ٌدمدأي ت بعد انتهاء وأفترة نفاذ العطاء 

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

 

خطاب )ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء, باختٌار مقدم العطاء, إما على شكل 64.3 

( بحسب النموذج المرفق بوثائق Bank Guaranteeضمان مصرفً )ضمان( 

ً العراق وفقاً لتعلٌمات المصرؾ صادراً عن أحد المصارؾ المعتمدة ف المناقصة

صدك مصدق او اٌة صٌؽة تحددها جهة التعاقد فً ورقة  المركزي العراقً, أو 

( عن مصرؾ موجود Bank Guarantee) المصرفً الضمانإذا صدر والبٌانات. 

لهذا  مرادفةالمالٌة المإسسة ال موقعاً ومصدقاً من خارج العراق, فٌجب أن ٌكون

 ً العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتنفٌذمعتمدة فال المصرؾ

)back-to-back counter guarantee (.  
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

بناء على توصٌة لجان الدراسة والتحلٌل( برفض أي عطاء ال )ستقوم جهة التعاقد   64.7

ٌرفق معه ضمان عطاء مقبول وذلك باعتباره عطاًء ؼٌر مستجٌٍب للشروط عدا 

ة المشمولة بإستثناء وزٌر الصحةالشركات المنتجة للدواء والمصنعة ل  النافذ. ألجهزة الطٌب

 

ضمانات العطاء العائدة  تطلق ٌحق لجهة التعاقد أن, بحسب موافقة جهة التعاقد  64.6

علٌهم, وذلك قبل انتهاء مدة نفاذ  لعقدا ترسٌةالى مقدمً العطاءات الذٌن ال ٌحتمل 

فً هذه الحالة, ٌتم  قد صدرت. حالةعطاءاتهم وبعد أن تكون التوصٌة باإل

االحتفاظ بضمانات العطاء العائدة لمقدمً العطاءات الذٌن ٌحتلون المراتب الثالث 

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 38.0عمالً بؤحكام المادة  األولى

 

ضمان ه وتقدٌم العقد اتفاقٌة بعد توقٌع مقدم العطاء الفائزلالعطاء ٌعاد ضمان   64.1

 .مطلوبالاألداء حسن 
 

 ٌمكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا: 64.4
نفاذه وبعد ؼلق المناقصة, سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء مدة  )أ(

من التعلٌمات إلى مقدمً  00.3و 61.0باستثناء ما نصت علٌه الفقرتٌن 

 أو العطاءات؛

 

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

 التوقٌع على العقد, أو (6)

 تقدٌم ضمان حسن األداء المطلوب. (0)

 

من  31بشكوى أو اعتراض وفقاً للمادة مقدم عطاء ؼٌر ناجح تقدم إذا  )ج( 

 هذه أن للسلطات المختصة عندها , وتبٌنالعطاءات التعلٌمات إلى مقدمً

إن قٌمة  ؛ةمبرر ؼٌرأو  خاطئةألسباب  كانعتراض هذا االأو  ىشكوال

ألضرار الناتجة عن هذا التؤخٌر فً توقٌع العقد سوؾ ٌتم تعوٌضها من ا

ضمان العطاء لمقدم العطاء ؼٌر الناجح وصاحب الشكوى أعاله. على 

, سوؾ ٌقتصر المبلػ الم صادر من الضمان على قٌمة الرؼم من ذلك

وفق القوانٌن العراقٌة  الؽرامات التً تحددها السلطات المختصة

 افذة.واإلجراءات الن

 

إرا ُْ ٣وذّ ثؼغ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد ػٔبٕ اُؼطبء ٝرُي ثغجت اإلػلبء  18.7 

أُ٘ظٞص ػ٘ٚ ك٢ اُوٞا٤ٖٗ اُؼشاه٤خ اُ٘بكزح، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ٓضالً ثبُ٘غجخ 

 ٔبدحُِ ثٛبَبد انؼطبء ٝسهخُِششًبد اُؼبٓخ أٝ ؿ٤شٛب ثؾغت ٓب ٛٞ ٓؾذد ك٢ 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد، ٝ 18.1

را عؾت ٓوذّ اُؼطبء ٛزا ػطبءٙ هجَ اٗزٜبء ٓذح ٗلبرٙ أُؾذدح ٖٓ هجِٚ ك٢ إ   . أ

، ثبعزض٘بء ٓب ٗظذ ػ٤ِٚ أُبدح ٝثؼذ ؿِن أُ٘بهظخ  اعزٔبسح روذ٣ْ اُؼطبء

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد؛ أٝ 16.0

إرا أطجؼ ٓوذّ اُؼطبء ٛزا ٓوذّ اُؼطبء اُلبئض ٌُٖٝ كشَ ك٢ رٞه٤غ اُؼوذ ٝكوبً  . ة

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد؛ أٝ ك٢ روذ٣ْ ػٔبٕ ؽغٖ  38بدح ُِٔ

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد؛ 37األداء ٝكوبً ُِٔبدح 

, -على ذلك بٌانات العطاء فً حال نصت ورقة -فعندها, ٌمكن لجهة التعاقد

أن تعلن مقدم العطاء ؼٌر مإهل إلرساء عقد علٌه ممول من جهة التعاقد, 

بٌانات  ضً فً تطبٌق اإلجراءات اإلدارٌة المنصوص عنها فً ورقةوأن تم

 .العطاء
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

ّد مقدم العطاء عطاءه وٌقدمه بنسخته األصلٌة  68.6 ٌ ع  وٌجوز أن تشمل قرصاً ٌجب أن 

بالعرض الفنً, أما العرض المالً فٌقدم فً نسخة  (Compact Diskمدمجاً )

 .أصلٌة )ورقٌة( واحدة

 ٔتٕلٛغ شكم .55

 بءانؼط

المادة  النسخ كافة الوثائق المحددة فًكل من ٌجب أن ٌتضمن العطاء األصلً و 68.0

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, على أن تكون كل وثائق العطاء  60.6

الشخص أو مقدم العطاء أو بحبر ال ٌزول, وموقعًة من  حررةً مطبوعًة أو م

 هذا التفوٌض ٌكونٌجب أن  .لعقدبا مقدم العطاء لذلك إللزامٌن لوخاألشخاص الم

من قبل المخولٌن قانونٌاً للتوقٌع ، بٌانات العطاء ورقة بحسب ما هو محدد فً

سوؾ ٌرفق  )ج( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 60.6والذي بموجب المادة

لتوقٌع على استمارة تقدٌم ل لوخعلى مقدم العطاء التؤكد من توقٌع الم بالعطاء.

وعلى كل صفحة من صفحات جداول ( Bid Submission Form)العطاء 

وذلك من  المرفقة بعطائه وثائقوعلى كافة ال (Price Schedules) األسعار

وٌجب المالحظة أن جمٌع صفحات العطاء حٌث . الشخص الموقع على العطاء

تمت إضافات وتصحٌحات على اإلضافات من قبل مقدم العطاء الموقع على 

بالتوقٌع علٌها كامالً أو باألحرؾ األولى. على مقدم العطاء العطاء وسوؾ ٌقوم 

أن ٌحدد األسعار بالحروؾ واألرقام على النحو المطلوب فً جداول األسعار. 

 .بٌانات العطاء إن أٌة شروط أخرى ٌتم تحدٌدها فً ورقة

 

رؼذ٣الد ُٞصبئن  ًزبثخ ث٤ٖ اُغطٞس أٝ ٓؾٞ أٝ خ٣غت أال ٣ؾز١ٞ اُؼطبء ػ٠ِ أ٣ 17.3

 سرٌجٜب ٓوذّ اُؼطبءارِي اُؼشٝس٣خ ُزظؾ٤ؼ األخطبء اُز٢  أُ٘بهظخ، ثبعزض٘بء

٤ٖ ُٞخأٝ أُ ٍٞخأُ، ٣زٞعت ػ٠ِ . ٝك٢ ٛزٙ اُؾبُخأص٘بء إػذاد ٓغز٘ذاد اُؼطبء

 ٛزٙ اُزظؾ٤ؾبد. ػ٠ِ ثبألؽشف األ٠ُٝػ٠ِ اُؼطبء اُزٞه٤غ ًبٓالً ٝ ِزٞه٤غُ

 

 

انؼطبءاد تغهٛى – د  
طاءات أن ٌقوموا بتسلٌم عطاءاتهم بواسطة البرٌد الداخلً أو ٌمكن لمقدمً الع 60.6

العطاء وكل نسخة  وضععلى مقدم العطاء الخارجً السرٌع أو بالٌد مباشرة. 
" أصل" األؼلفة بـعلى  وذلك مع التؤشٌر, ومختومة منفصلة أؼلفةعنه فً 

خارجً  ؼالؾفً  ؼلفة المتضمنة األصل والنسخو"نسخة". توضع األأ
 .مختوم

 ٔتأشٛش ختى .54

  انؼطبءاد

 :الداخلٌة والخارجٌة أن األؼلفةٌتعٌن على  60.0
رؾَٔ إعْ ٝػ٘ٞإ ٓوذّ اُؼطبء ٓغ خزٔٚ ػ٠ِ اُضٝا٣ب األسثغ ٖٓ  )أ(

 اُـالف؛
بٌانات  ورقةفً محدد تكون موجهة إلى جهة التعاقد على العنوان ال )ب(

 ؛العطاء
 ورقةفً  محددكما هو  ,وكتاب الدعوة المناقصة ورقم تحمل اسم )ج(

 ؛بٌانات العطاء
", على أن تستكمل [الوقت والتارٌخ]وأن تحمل عبارة "ال ٌفتح قبل  )د(

  من 07.6للفقرة  بٌانات العطاء ورقة بالوقت والتارٌخ المحددٌن فً
 .التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات

 

 المادةفً  هو محددومإّشراً علٌه وفق ما  مختوماً الخارجً  الؽالؾ ٌكن إذا لم 60.3
ووفق القوانٌن العراقٌة  العطاءات المذكورة أعاله إلى مقدمً من التعلٌمات 60.0
 قبل العطاء أو فتحه فقدانلة ٌمسإولأٌة  جهة التعاقدعندها لن تتحمل ف, النافذة

 .موعد فتح العطاءات
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

المادة ً جهة التعاقد على العنوان المحدد فإلى  م العطاءاتسلٌٌجب أن ٌتم ت 07.6
فً مهلة ال تتجاوز الوقت و ,من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات)ب(  60.0

ٌتم إصدار وصل من قبل جهة . بٌانات العطاء ورقةفً  حددٌنوالتارٌخ الم
بنسخة لها  جهة التعاقد وتحتفظالتعاقد إلى كل مقدم عطاء تم استالم عطائه, 

 .الحق كمرجع

 انُٓبئٙ انًٕػذ .21

 ءادانؼطب ٛىغهنت

تمدٌد  , ٌجوز لجهة التعاقد وفق تقدٌرهاقبل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات 07.0
 6.3للفقرة ٌم العطاءات من خالل تعدٌل وثٌقة العطاء وفقاً سلتالموعد النهائً ل
حقوق  سوؾ تمتد كافةمقدمً العطاءات, وفً هذه الحالة إلى  من التعلٌمات

إلى الموعد  الملتزمٌن بها قبل التمدٌد ءاتجهة التعاقد ومقدمً العطا واجباتو
 .النهائً بحسب المهلة الجدٌدة

 

ٌم العطاءات سلجهة التعاقد بعد الموعد النهائً لت ستلمهأي عطاء ت سٌتم رفض 06.6
سٌتم إعادته مؽلقاً ومن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات,  07 فً المادةحدد الم

 .إلى مقدم هذا العطاء

 انؼطبءاد .25

 نًتأخشحا
ذلك و إلى جهة التعاقد ه بعد تقدٌمهئأو سحب عطا ٌجوز لمقدم العطاء تعدٌل 00.6

 لى أن ٌقدم لجهة التعاقدعٌم العطاءات, سللتالمحدد مسبقاً قبل الموعد النهائً 
مع  بذلك لتوقٌعخول لموقعاً من الم العطاء, أو سحب تعدٌلبإشعاراً تحرٌرٌاً 

  بالتوقٌع. نافذتفوٌض 

 عحتٔ تؼذٚم .22

 انؼطبءاد

أو إستبدال لعطائه ووضعه فً  تعدٌلتوجب على مقدم العطاء إعداد أي ٌ 00.0
ؼالؾ مختوم وٌتم التؤشٌر علٌه وفق األصول, وٌرسله الى جهة التعاقد قبل 

 :الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات بحسب ما ٌلً
 ورقةدد فً على مقدم العطاء تقدٌم نسخة أصلٌة مع عدد النسخ المح )أ(

ألي  ,من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 60.6لمادة لبٌانات العطاء 
علٌهما بشكل واضح  ٌتم التؤشٌرؼالفٌن فً وذلك عطائه, على تعدٌل 

النسخ", أو "استبدال  –و "تعدٌل العطاء أاألصل"  –"تعدٌل العطاء  بـ:
ٌوضع  .بحسب الحالة النسخ" –األصل" و "استبدال العطاء  –العطاء 

بشكل  مختوم ٌتم التؤشٌر علٌه بذلكخارجً  ؼالؾضمن ؽالفٌن ال
 "تعدٌل العطاء" أو "إستبدال العطاء". بـ: واضح

ٌجب أن تتم  ,العطاءت تعدٌالبالتؤشٌر على األحكام األخرى المتعلقة  )ب(
 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 60.3و 60.0للفقرتٌن وفقاً 

 

جهة التعاقد  شعارالعطاء الراؼب فً سحب عطائه إ على مقدم ٌتوجب 00.3
استالم ٌجب أن ٌتم  ٌم العطاءات.سللت مسبقاً  تحرٌرٌاً قبل الموعد النهائً المحدد

جب أن ٌم العطاءاتسلقبل الموعد النهاًئ المحدد لتسحب العطاء إشعار   :كماٌ 
 

 60.0المادة فً المحدد ٌكون موجهاً إلى جهة التعاقد على العنوان  )أ(
 ؛( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءاتب)

)ج(  60.0فً كتاب الدعوة والمحدد فً المادة مرجع السم واالٌحمل  )ب(
"إشعار أن ٌتم التؤشٌر علٌه بـ , ومن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات

 ؛ وبسحب العطاء"
 اً نافذاً ٌخول للتوقٌع على اإلشعار بسحب العطاء.تفوٌضأن ٌتضمن  )ج(

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  00.3العطاءات المطلوب سحبها وفقاً للمادة إن  00.7
 العطاءات, سوؾ تعاد إلى مقدمً العطاءات دون فتحها.

 

الموعد  التً تلًاستبدال أو تعدٌل أي عطاء خالل الفترة  أو ال ٌجوز سحب 00.6
 61فً المادة ة نفاذ العطاء المحددة وحتى انتهاء فترٌم العطاءات سلالنهائً لت

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. إن سحب العطاء خالل هذه الفترة قد 
من التعلٌمات إلى مقدمً  64.4 للمادةٌإدي إلى مصادرة ضمان العطاء, وفقاً 

 العطاءات.
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 
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 انؼطبءاد ٔتمٛٛى فتح – ـْ
 فً ذلكجهة التعاقد بفتح جمٌع العطاءات بما لجنة فتح العطاءات لدى  ستقوم 03.6

الراؼبٌن من بحضور عامةفً جلسة وذلك  ,اشعارات اإلنسحابات والتعدٌالت

 والتارٌخ فً الوقتالمخولٌن(, ) مقدمً العطاءات ممثلً مقدمً العطاءات او 

على مقدمً العطاءات او  ممثلً  .بٌانات العطاء ورقةفً  محددكما هو والمكان 

 بات عل حضورهم.مقدمً العطاءات التوقٌع على سجل الحضور كإث

 انؼطبءاد فتح .23

بعدها  , وال تفتحوقراءة محتوٌاتهااالنسحابات ـلٌها بعر شّ إالم األؼلفةٌتم أوالً فتح  03.0

ال ٌسمح بؤي  .بل تعاد كما هً إلى مقدم العطاء العطاءات التً تم سحبها أؼلفة

علناً نافذ مع التفوٌض التم قراءة إشعار اإلنسحاب إال إذا لعطاء اسحب إشعار ل

التً جرى التؤشٌر علٌها  ؼلفةاألثم ٌتم فتح خالل جلسة فتح العطاءات. و

العطاءات التً  بعدها أؼلفة وال تفتحبـاإلستبداالت وقراءة محتوٌاتها وٌتم استبدالها 

إشعار الستبدال ال ٌسمح بؤي استبدالها, بل تعاد كما هً إلى مقدم العطاء مؽلقة. تم 

علناً مع التفوٌض النافذ بهذا االستبدال  دالبتقراءة إشعار اإلستم إال إذا  العطاء

مع التفوٌض النافذ  تعدٌالتبـلٌها عر شّ إالم ؼلفةاأل .خالل جلسة فتح العطاءات

ٌاتها ٌجب أن تفتح وتقرأ  ٌله علناً مع العطاء العائد لها المقدم أصالً محتو  .والذي تم تعد

 

وٌقرأ علناً: اسم مقدم العطاء وسعر العطاء لكل  ٌتم فتح العطاءات فً وقت واحد, 03.3

بند أو جدول )أو مجموعة( بما فً ذلك أٌة تخفٌضات, و وجود أو عدم وجود 

ضمان العطاء فً حال كان مطلوباً, ووجود أو عدم وجود التفوٌض بالتوقٌع 

المطلوب, إضافة إلى أٌة تفاصٌل أخرى قد تراها جهة التعاقد مناسبة. ال ٌرفض 

باستثناء العطاءات المتؤخرة عمالً بالفقرة  جلسة فتح العطاءاتطاء خالل أي ع

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 06.6
ٌتم التؤشٌرعلى جمٌع صفحات كل من العطاءات األصلٌة بختم لجنة فتح العطاءات 

مع توقٌع أعضائها على جمٌع صفحات جداول األسعار األصلٌة الخاصة بكل 

 عطاء.

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  00.0التً ت رسل وفقاً للفقرة  والتعدٌالت)العطاءات  إن 03.7

ال تخضع  ,ٌتم فتحها وقراءتها خالل جلسة فتح العطاءات لمالتً العطاءات( و

 للتقٌٌم مهما كانت الظروؾ. 

 

د جهة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاءات فً نهاٌة الجلسة متضمناً المعلوما 03.6 ت ت ع 

من التعلٌمات إلى مقدمً  03.1و 03.7و 03.0و 03.6المذكورة فً الفقرات 

 العطاءات المذكورة أعاله, باإلضافة إلى ما ٌلً وبالحد األدنى:

 ؛أو تشمٌعها هاختمإؼالق األؼلفة بإحكام و -

أسعار  تخفٌضات أو أٌة ة, بما فً ذلك أٌإن وجد( (lot)لكل وحدة ) سعر العطاء -

 على أساس عطاءات أخرى؛ فٌضاتأو أٌة تخ مشروطة

لمقدم العطاء على تصحٌح  وأأو محو  تعدٌلعالمة واضحة حول كل ب التؤشٌر -

 ؛مع توقٌع رئٌس وأعضاء لجنة فتح العطاءاتوذلك  ,راسعول األاجد

مع توقٌع رئٌس وأعضاء وذلك  ,ؼٌر مسعرة )بند(وضع خط أفقً بجانب كل فقرة -

     ؛  لجنة فتح العطاءات

األخرى العطاء  مستنداتدم العطاء على استمارة تقدٌم العطاء وعلى توقٌع مق -

 المرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 عدد األوراق المكون منها كل عطاء؛ -

 ؛من مقدم العطاء العطاءمدونة فً تحفظات ذات صلة  وأمالحظات  ةأٌ -

 عطاء.ال اللجنة على أي من مرفقاتبدٌها قد تأو تحفظات أخرى مالحظات  ةأٌ -

 .بختم اللجنة والمرفقات العطاء محتوٌاتعلى جمٌع  وقٌع باألحرؾ األولىالتٌتم 

التوقٌع على محضر جلسة فتح  ٌطلب من ممثلً مقدمً العطاءات الحاضرٌن 03.4

العطاءات مع الحق بإضافة أٌة مالحظة على أداء اللجنة. إن عدم توقٌع أي مقدم 

ل مضمون ونفاذ المحضر. ٌجب توزٌع نسخ عن بط  ٌ  عطاء على محضر الجلسة ال 

  ٌرؼبون بالحصول على نسخة منه. الذٌنالمحضر إلى كل مقدمً العطاء 

 

سٌتم إعالن جمٌع أسعار العطاءات والمواصفات الفنٌة ومدد التنفٌذ رسمٌاً على   03.8

لوحة إعالنات جهة التعاقد مع التؤكٌد على أن األسعار والمواصفات المعلنة 

 عة لمزٌد من التدقٌق والتحلٌل.خاض

 

  بموافقة رئٌس جهة التعاقد.  العطاءاتسٌتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تقٌٌم وتحلٌل  03.0
ٌمكن لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( , ووفقاً لتقدٌرها, طلب  07.6

جب أن من مقدم العطاء حول عطائه أثناء عملٌة تقٌٌم العطاءات. ٌ توضٌحات

ٌكون طلب التوضٌح واإلجابة علٌه تحرٌرٌاً؛ وٌمنع طلب أو تقدٌم أو السماح 

ا تكتشفهة حسابٌاء خطأ تصحٌحل ذلك كان إذا إالبتؽٌٌر السعر أو مضمون العطاء, 

من التعلٌمات إلى مقدمً  04.6العطاءات وفقاً للفقرة  تقٌٌم عملٌة خاللجهة التعاقد 

 العطاءات.
لعطاء بتقدٌم التوضٌحات بشؤن عطائه فً الموعد والوقت المحددٌن إذا لم ٌقم مقدم ا

 لذلك فً طلب جهة التعاقد, فقد ٌإدي ذلك إلى رفض عطائه.

 تٕػٛح .24

 انؼطبءاد

ال ٌجوز الكشؾ عن أٌة معلومات تتعلق بفحص, توضٌح, وتقٌٌم ومقارنة  06.6

ي شخص آخر ؼٌر العطاءات والتوصٌة بإرساء العقد, إلى مقدمً العطاءات أو أ

معنً رسمٌاً بعملٌة العطاء, وذلك إلى أن ٌتم تبلٌػ جمٌع مقدمً العطاءات بإشعار 

 إرساء العقد.

 اإلجشاءاد عشٚخ .25

فً )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( عطاء التؤثٌر على جهة التعاقد الإذا حاول مقدم  06.0

ذلك قد ٌإدي فترسٌة العقد, ب هاقرارفً  وأ ومقارنة العطاء, عطاءلل هاعملٌة تقٌٌم

 ه.ئعطا رفضإلى 

 

إذا رؼب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة التعاقد بشؤن مسؤلة تتعلق بعطائه خالل  06.3

ذلك ب قومالفترة الممتدة من تارٌخ فتح العطاءات إلى تارٌخ ترسٌة العقد, فعلٌه أن ٌ

  تحرٌرٌاً.

 

عطاءات( تقٌٌم وتحلٌل العطاءات لتتؤكد من ستقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل ال 01.6

أنها كاملة ومن عدم وجود أخطاء حسابٌة ومن وجود ضمان العطاء المطلوب وأنه 

 تم التوقٌع على الوثائق وفق األصول ومن أن العطاءات صحٌحة بشكل عام.

 األٔنٙ انتذلٛك .26

 ٔتحذٚذ نهؼطبءاد

  اعتجبثتٓب
ٌم وتحلٌل العطاءات( قبول أٌة شكلٌات ثانوٌة أو عدم ٌمكن لجهة التعاقد )لجنة تقٌ 01.0

فً العطاء, إذا كان ذلك ال ٌشكل انحرافاً جوهرٌاً,  بسٌطة انحرافاتمطابقة أو 

 على أن ال ٌجحؾ هذا القبول أو ٌإثر على ترتٌب أي مقدم عطاء فً التقٌٌم.

 

تحدد  مقدمً العطاءات,من التعلٌمات إلى  00وعمالً بالمادة  ل,المفصّ  التحلٌلقبل  01.3

 , جودة مقبولةبما إذا كان العطاء )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( جهة التعاقد 

. ألؼراض هذا التؤكد, فإن وثٌقة العطاءمتطلبات لاً جوهرٌاً تجٌبمسو ,مكتمالً 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 02        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

العطاء الذي ٌستجٌب جوهرٌاً هو العطاء المتطابق مع جمٌع أحكام وشروط 

ة دون أٌة انحرافات جوهرٌة أو استثناءات أو ومواصفات وثائق المناقص

أو عتراض أو االستثناء أو االنحراؾ  الااعتراضات أو شروط أو تحفظات. إن 

 الجوهري هو ذلك: تحفظالشرط أو ال

زظِخ ثٜبأداء ٝأ عٞدح ٝأ  ٗطبمػ٠ِ  عٞٛش١ثشٌَ   ٣ؤصشاُز١  ( 1) خذٓبد أُ ُا ؛ اُغِغٝ 

 ٝأ

عٜخ ٔب ال ٣زٞاكن ٓغ ٝص٤وخ اُؼطبء، ٖٓ ؽوٞم ٝث عٞٛش١ شٌَ ثأ٣١ؾذ اُز١  ( 0)

 ؛ أٝٔوذّ اُؼطبء اُلبئضُ اُزؼبهذ٣خ ٞاعجبدٖٓ اُأٝ  اُزؼبهذ

اٝ )، ك٢ ؽبُخ هجٍٞ عٜخ اُزؼبهذ ُٜزا اُزؾلع ثشٌَ ؿ٤ش ػبدٍ ؤصشاُز١ ٣ (3)

اُز٣ٖ ا٥خش٣ٖ ٔوذ٢ٓ اُؼطبءاد ُ ٢اُز٘بكغ أُٞهقاُغٞٛش١، ػ٠ِ  ...(اُزـ٤٤ش

 .غ٤جخ عٞٛش٣بً ٓغزهذٓٞا ػطبءاد 

جٌب ٌستسترفض جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم و تحلٌل العطاءات(  العطاء الذي ال  01.7

ه إعطا جوهرٌاً, وال ٌجوز لمقدم العطاء الحقاً تصحٌح عدم المطابقة لٌصبح

مستوفٌاً الشروط. تستند جهة التعاقد فً قرارها ما اذا كان العطاء مستجٌباً للشروط 

 ت العطاء نفسه.أم ال على محتوٌا

 

إذا كان هناك من تعارض بٌن سٌتم تصحٌح األخطاء الحسابٌة على الشكل التالً:  04.6

, الذي (total price) وبٌن المجموع )المبلػ( اإلجمالً( unit priceسعر الوحدة )

( subtotalأو بٌن المجموع الفرعً ) ,ةبالكمٌسعر الوحدة ٌنتج عن ضرب 

سعر الوحدة ومن ثم المجموع الفرعً ت عتمد , (total priceوالمجموع اإلجمالً )

(subtotal وٌصحح المجموع اإلجمالً. إذا كان هناك تعارض بٌن )

. إذا رفض )األحرؾ(بالكلمات المذكورةالمبالػ ت عتمد واألرقام,  )األحرؾ(الكلمات

عطائه. أما إذا رفض  رفضمقدم العطاء تصحٌح األخطاء الحسابٌة, سوؾ ٌتم 

ستصادر قٌمة ضمان  المصححةعطائه  قٌمةكلفًة  قلالتقٌٌم األالعطاء ذي  مقدم

 عطائه.

 األخطبء تظحٛح .22
 

)لجنة تقٌٌم و  التعاقد جهة على ٌتعٌن والمقارنة, التحلٌلتسهٌل إجراءات  بهدؾ 08.6

 الدٌنار إلى مختلفة بعمالت المقدمة العطاءات أسعار جمٌع تحوٌلتحلٌل العطاءات( 

الصادر و المماثلة البٌع عملٌاتالمعتمد فً , وذلك باستخدام سعر الصرؾ العراقً

 المصرؾ المركزي أو مصرؾ تجاري فً العراق. عن

 إنٗ انتحٕٚم .25

 ٔاحذح ػًهخ

إن سعر الصرؾ الذي سٌعتمد لتحوٌل جمٌع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى  08.0

 خ تقدٌم العطاءات.الدٌنار العراقً, هو سعر الصرؾ الصادر بتارٌ
 

ومقارنة العطاءات  )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتقٌٌمسوؾ تقوم جهة التعاقد  00.6

ٔبدح اإلستجابة الجوهرٌة  حققتالتً  ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد 06ٝكوبً ُِ  ٠  .ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُإ
 ٔيمبسَخ تمٛٛى .24

 انؼطبءاد

حٌن, سوؾ تتم مقارنة المرش ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 00.0

إلى موقع المستخدم النهائً  - DDP -العطاءات المستجٌبة على أساس تسلٌم السلع 

 تفً حال نصأو على أساس التوصٌل المجانً إلى موقع المستخدم النهائً. و

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات على  67.3.3 المادةقائمة متطلبات التعاقد و

العٌوب, فسوؾ ٌتم أٌضاً  وات التً تلً فترة ضمانصٌانة للسن قدٌمضرورة ت

( Annual Maintenance Contract - AMCاحتساب سعر عقد الصٌانة السنوٌة )

 المرشحٌن. ترتٌبتحدٌد و عند مقارنة أسعار العطاءات
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 01        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 سوؾ ٌتم احتساب: ,المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 00.3

  أٝ اُغِغ األع٘ج٤خ أُزٞكشح ك٢ اُؼشام ًٔب ٝسدد ك٢ عذٍٝ أعؼبس اُغِغ أُؾ٤ِخ

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ  14.3.1ثٔٞعت اُلوشح ( 2انمغى انشاثغ )األعؼبس أُشكن ك٢ 

 ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد؛

  اُؼشام ًٔب ٝسدد ك٢ عذٍٝ األعؼبس  اُز٢ ع٤زْ اعز٤شادٛب ٖٓ خبسطأعؼبس اُغِغ

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ  14.3.0ثٔٞعت اُلوشح  (3انمغى انشاثغ )أُشكن ك٢ 

 اُؼطبءاد؛

 ( عؼش ػوذ اُظ٤بٗخ اُغ٣ٞ٘خAnnual Maintenance Contract - AMC) ، ًٔب ٝسد

هبئٔخ ٓزطِجبد  ذك٢ ؽبٍ ٗظٔ( 4انشاثغ ) انمغىك٢ عذٍٝ األعؼبس أُشكن ك٢ 

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد ػ٠ِ ػشٝسح رأ٤ٖٓ  14.3.3 حلوشاُاُزؼبهذ ٝ

 .اُؼ٤ٞة ٘ٞاد اُز٢ ر٢ِ كزشح ػٔبٕط٤بٗخ ُِغ

 

, سوؾ ٌتم احتساب المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 00.7

( لعقد الصٌانة السنوٌة Net Present Value - NPVصافً القٌمة الحالٌة )

(AMC ) على ضرورة تؤمٌن  قائمة متطلبات التعاقد -القسم الخامس  نصفً حال

 ورقة األخذ بعٌن االعتبار معدل التخفٌض كما هو محدد فً هذه الصٌانة, مع

 بٌانات العطاء.

 

فً حال حددت قائمة متطلبات التعاقد )القسم الخامس( إمكانٌة تقدٌم عطاءات ألكثر  00.6

من جدول )أو مجموعة(, فعندها ٌتوجب على مقدمً العطاءات أن ٌحددوا أسعار كل 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. سوؾ  67.4جدول )أو مجموعة( وفقاً للفقرة 

 ٌتم تقٌٌم العطاءات المقدمة لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل.

 

٣ٌٖٔ إٔ ٣زْ رشع٤خ اُؼوٞد ٌَُ عذٍٝ )أٝ ٓغٔٞػخ( ثشٌَ ٓ٘لظَ، ٝرُي ػ٠ِ ٓوذّ  00.6

 Lowest Evaluated) ًِلخً  هَاُزو٤٤ْ األاُؼطبء اُز١ هذّ اُؼطبء أُغزغ٤ت ٝراد 

Bid األكؼ٤ِخ ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد، ٝثؼذ رطج٤ن 7( ، ثؾغت أُبدح 

 .ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد 32 أُبدح ٝكن أُؾ٤ِخ

 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء, ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة   37.6

  .للعطاءات المقدمة من مقدمً العطاءات المحلٌٌن
 انًحهٛخ األفؼهٛخ .31

أو رفض أي عطاء أو فً إلؽاء عملٌة المناقصة تحتفظ جهة التعاقد بحقها فً قبول  36.6

, إصدار كتاب اإلحالة والتبلػ به رسمٌاً ورفض جمٌع العطاءات فً أي وقت قبل 

( ات)العطاء (ي)قانونٌة تجاه مقدم /التزاماتمسإولٌة ةتحمل أٌأن تدون وذلك من 

 ا( بذلك. الذي)ن( تؤثر)و

ستقوم جهة التعاقد بإعادة جمٌع العطاءات التً جرى تقدٌمها , تمَّ اإللؽاء فً حال

بحسب ما تم تسدٌده  مناقصةق الائشراء وث رسم مبلػوتحدٌداً ضمان العطاءات مع 

 .العطاءاتهذه مقدمً  من

 انتؼبلذ جٓخ حك .35

 سفغ أٔ لجٕل فٙ

 انؼطبءاد كم أٔ أ٘

قد , ما إذا كان مقدم العطاء المستجٌب للشروط والذي ٌحقق األهلٌة ستحدد جهة التعا 30.6

 Lowest Evaluated) كلفةً  قلالتقٌٌم األذي  العطاءقدم القانونٌة المحددة, والذي 

Bid) ,من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 8.6 ٌحقق المإهالت المحددة فً المادة ,

 .مقبول بشكلوذلك للتؤكد من قدرته على تنفٌذ العقد 

 انمبََٕٛخ ْهٛخاأل .32

 يمذو ٔيؤْالد

 انؼطبء
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 00        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

إن هذا التحدٌد ٌعتمد على تقٌٌم قدرات مقدم العطاء المالٌة, الفنٌة, واالنتاجٌة.  30.0

لمإهالت مقدم العطاء والمقدمة  وثقةمالثباتات اإلوسٌكون على أساس دراسة وتحلٌل 

عطاءات, باإلضافة إلى أٌة من التعلٌمات إلى مقدمً ال 8.6منه بموجب الفقرة 

 .معلومات أخرى تراها جهة التعاقد ضرورٌة ومناسبة

 

المإهل قانونٌاً  العقد على مقدم العطاء ٌةرستلشرطاً أساسٌاً  الناجحٌعتبر التؤهٌل  30.3

 Lowest Evaluated) كلفةً  قلالتقٌٌم األوالذي قدم العطاء )الوحدة/المجموعة( ذي 

Bid)ٌجة التؤهٌل سلبٌة, فسٌإدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء . أما إذا كانت نت

ستقوم جهة التعاقد بعملٌة تقٌٌم مشابهة لقدرات  ,وفً هذه الحالة ؛كلفةً  قلالتقٌٌم األذي 

ذ العقد بشكل  كلفةً  قلالتقٌٌم األذي مقدم العطاء  , للتؤكد من قدرته على تنٌف ًل   مقبول.الذيٌ 

 

 

 انؼمذ تشعٛخ  – ٔ
 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, ستقوم 30و 37و 00ع مراعاة أحكام المواد م 33.6

المإهل قانونٌاً صاحب العطاء  مقدم العطاءعلى العقد بترسٌة جهة التعاقد 

تم التؤكد من  قدشرط أن ٌكون وذلك , كلفةً  قلالتقٌٌم األ يذو المستجٌب جوهرٌاً 

 قبول.متنفٌذ العقد بشكل مإهالته ل

النماذج المستندات/ ونفاذ من صحةؤكد الت ٌتوجب على جهة التعاقدبل ترسٌة العقد, ق  33.0

وذلك عبر  ال سٌما ضمان العطاءءات المرشحٌن المقدمة فً عطااألساسٌة 

 السلطات المختصة.

 انتشعٛخ يؼبٚٛش .33

 كمٌة البنود تخفٌضزٌادة أو  , تحتفظ جهة التعاقد بحقها فًالعقد ترسٌةعند  37.6

من قٌمة العقد ,  %07بنسبة  قائمة متطلبات التعاقدفً  أصالً  المحددة لخدماتوا

 .دون أي تؽٌٌر فً أسعار الوحدات أو الشروط واألحكام األخرىوذلك من 

 انتؼبلذ جٓخ حك .34

 انكًٛبد تؼذٚم فٙ

 انؼمذ إسعبء ػُذ
عطاء الفائز بموجب مقدم ال إشعارعاقد بتنفاذ العطاء, ستقوم جهة ال فترةقبل انتهاء  36.6

ٌ تب ع ب الكابلتحرٌري أو عبر  إشعار ؤن عطاءه باب تحرٌري مسجل, خطعلى أن 

 اتعطاءال ًمقدم شعار جمٌععلى جهة التعاقد إ ٌتعٌن, نفسهفً الوقت . قد ق ب ل

لقوانٌن وفقاً لتقوم بنشر النتائج س كماعملٌة  ارساء العطاء,  بنتٌجة اآلخرٌن 

وعدد الوحدات/المجموعات  اسم ومرجع المناقصة تحدٌد مع, النافذةالعراقٌة 

( 0)و, الذٌن قدموا عطاءات جمٌع مقدمً العطاءات اءسمأ( 6المعلومات التالٌة: )و

سعر ال( اسم و3)وجلسة فتح العطاءات,  فً عنها اإلعالنأسعار العطاءات كما تم 

ءات الذٌن رفضت مقدمً العطا اءسمأ( 7)و, حلٌلهكل عطاء تمَّ تل تقٌٌمه تم الذي

 ,سعر المقدم والعملةال( اسم مقدم العطاء الفائز و6)و ,عطاءاتهم وأسباب رفضها

 نطاق العقد موضوع الترسٌة.عن وجز العقد وممدة  باإلضافة إلى

 ثمشاس إشؼبس .35

 انتشعٛخ

د  36.0  د اً)عقنافذاً فور الذي ٌصبح والتبلػ به تؤسٌساً للعقد الترسٌةقرار اإلشعار بٌ ع 

 مقدم قد ٌتقدم به أي طعنبؤي  وذلك بحسب قرار التسوٌة القانونٌة المتعلق ,اولً(

 .العطاءات مقدمً إلى التعلٌمات من 31 للمادة وفقاً  فائز ؼٌر عطاء

 

بعد تقدٌم العقد الموقع من قبل مقدم العطاء الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقاً  36.3

ً العطاءات, ستقوم جهة التعاقد فوراً بإعادة من التعلٌمات إلى مقدم 38للمادة 

من  64ضمانات العطاءات إلى مقدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن وفقاً للمادة 

 التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 03        اُوغْ االٍٝ: رؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

إلى ٌتقدم قد ٌتعٌن على جهة التعاقد االستجابة فوراً وتحرٌرٌاً إلى أي مقدم عطاء  36.7

 31وذلك لٌس بموجب المادة  دم اختٌار عطائهعن أسباب ع اً ستفسرمجهة التعاقد 

 .الترسٌةبقرار شعار إل, بعد استالمه لمن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات

 

تعتمد اآللٌة المعتمدة بالنظر فً الشكاوى الخاصة لمقدمً العطاءات وفقاً لتعلٌمات تنفٌذ 

 العقود الحكومٌة العامة النافذة.
 انشكبٖٔ .36

 ٔانطؼٌٕ

وبعد انتهاء  ,بعد إشعار مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه من قبل جهة التعاقداً فور 34.6

من التعلٌمات إلى مقدمً  31الطعون وفقاً للمادة الشكاوى و تسوٌةفترة انتظار 

 القسم الثامن فًالمحددة العقد  اتفاقٌةالعطاءات )إن وجدت(, سترسل جهة التعاقد 

, إلى مقدم ما تم اإلتفاق علٌه بٌن الطرفٌن مناقصة والتً تشمل كلال ائقوثمن 

 .بٌانات العطاء ورقةفً  كما هو محددٌجب أن ٌتم تصدٌق العقد .العطاء الفائز

 انؼمذ تٕلٛغ .32

على مقدم العطاء الفائز التوقٌع على إتفاقٌة العقد وإعادتها إلى جهة التعاقد  ٌتوجب 34.0

  .المدة المحددة ضمن

, ٌبقى لجهة التعاقد 31ً العطاءات بطعن بحسب الفقرة فً حال تقدم أحد مقدم

أن جهة التعاقد  وجدتإذا الحق بمتابعة إجراءات التعاقد مع مقدم العطاء الفائز 

أنه من المصلحة العامة عدم تؤخٌر بدء تنفٌذ العقد العقد ٌستوفً جمٌع الشروط و

 :بعد وذلك سوؾ ٌتسبب بؤضرار كبٌرة, /اإللؽاءوأن مثل هذا التؤخٌر

 و المحكمة المختصة بقرارها مع كافة التفاصٌل والتبرٌرات؛ شعارإ   )أ( 

موقع تؤمٌن الحصول على موافقة المحكمة المختصة عبر تقدٌم تعهد   )ب(

فً وذلك تنفٌذ العقد  بسببأٌة أضرار قد تنتج فً المستقبل عن  التعوٌضب

  ؛قدقرار جهة التعال مخالفاً حال كان حكم المحكمة المختصة 

 

العامة لشروط ا وفق األداءحسن اً لعلى مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم ضمان ٌتعٌن 38.6

 الترسٌة بقرار اإلشعارمن تارٌخ استالم  واعتباراً  (  ٌوما 67خالل ), للعقد

ٌوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد  00جهة التعاقد او  عن الصادر

وذلك وفق النموذج المرفق , ا محدد فً ورقة البٌانات الى المرشح الفائز وحسب م

الشركات العامة للدولة  تعفى. مستندات العقد -فً القسم الثامن من وثٌقة العطاء

 تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ األداءضمان حسن والقطاع العام من موجب تقدٌم 

  .تمنح هذه االستثناءاتالنافذة فً جمهورٌة العراق 

 غٍح ػًبٌ .35

 األداء

تقدٌم ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو فً  مقدم العطاء الفائز فًعند فشل  38.0

من التعلٌمات إلى مقدمً  34.0توقٌع العقد خالل المدة المحددة فً الفقرة 

لتوقٌع العقد وتقدٌم ضمان  إلٌهرسمً  انذاربإرسال  التعاقدستقوم جهة العطاءات, 

االنذار؛ هذا  تارٌخ استالم( ٌوماً من 66عشر ) فً ؼضون خمسةاألداء حسن 

وبعد مضً هذه المدة, ٌحق لجهة التعاقد إلؽاء الترسٌة ومصادرة ضمان العطاء 

المستجٌب جوهرٌاً للشروط  مقدم العطاءلمقدم العطاء الناكل, وترسٌة العقد على 

المطلوبة األقل كلفة بعد التؤكد من أنه ٌستوفً المإهالت الذي ٌلً  ذي التقٌٌمو

ٌتوجب على  عطائه, ضمان مصادرة إلى إضافةلتنفٌذ العقد. وفً هذه الحالة, و

ت تخذ هذه اإلجراءات . العطائٌن أسعار بٌن ما الفرق دفعٌ أن ناكلال العطاء مقدم

 ءاتهم.عطا نفاذ فترة خاللبحق مقدمً العطاءات الناكلٌّن 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 04         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء  

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 انؼطبء ثٛبَبد ٔسلخ -:انخبَٙ انمغى
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 06 القسم الثانً : ورقة بٌانات العطاء

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 (BDS) نات العطاء بٌا ورقة

ة فً محددل األحكام العدِّ ت  تضٌؾ أو ل أو كمِّ ت  إن المعلومات الخاصة التالٌة المتعلقة بالسلع التً سٌتم  التعاقد علٌها سوؾ 
بٌانات العطاء بدل تلك الواردة  ورقةعتمد األحكام الواردة فً , ت  تناقض عند وجود أي .مقدمً العطاءاتالى التعلٌمات 
  مات إلى مقدمً العطاءات.فً التعلٌ

 

 ػبو . أ

 وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة: التعاقد جهةاسم 

  ).)كٌمادٌا

  ال ٌوجد : جهة التعاقد قبل منالمفوض  (purchasing Agentاسم وكٌل المشترٌات )

   فً قوائم المناقصةوكما مذكور  مستلزمات طبٌة موضوع كتاب الدعوة:  السلعنوع 

  مستلزمات طبٌة شراء  مناقصة: ال

  الجارٌة  وازنةلوارد فً الموعلى النحو ا 1/0201/78: المناقصة رقم

 [    رقم كتاب الدعوة : ]

رقم  جدول  : فً قائمة متطلبات التعاقد هو حددةمال (الجداول )المجموعاتوأسماء عدد  إن

(1)- (0)- (4) 

الخاصة بشراء  0764 هً من السلطات المختصة  المصدقةحادٌة زنة االتوالما سنة  

وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة  ـحسابلالمستلزمات الطبٌة 

 (كٌمادٌا) والمستلزمات الطبٌة

  وزارة المالٌةهو:   العقد هذامصدر تموٌل 

6.6 

 ًُبلظخان ٔحبئك .ة

/الشركة العامة لتسوٌق   ظم/وزارة الصحة/البٌئةباب المع-بؽداد عنوان جهة التعاقد / 

 والبرٌد/قسم االعالم الدوائً والعالقات العامة 6/ط(كٌمادٌا)االدوٌة والمستلزمات الطبٌة

 (74476760747رقم الهاتؾ)((dg@kimadia.iqهو )) االلكترونً
 بواسطةٌقبل  السرٌع البرٌد بواسطة أوالعادي  بالبرٌد ترسل أو بالٌداالستفسارات  تسلم

  برٌد االلكترونًال

ث٤بٕ أُٞهغ االٌُزش٢ٗٝ ك٢ ٝصبئن ػطبءارٌْ ٝ اُجش٣ذ االٌُزش٢ٗٝ ٝ اعْ ٝ ػ٘ٞإ اُشخض أُغؤٍٝ 

 ػٖ ٓزبثؼخ االعزلغبساد اُز٢ رخض اُؼطبء

ك٢ اُؼطبء ػ٘ٞاٗب ُِٔشاعالد ٝاُزج٤ِـبد ٝػ٠ِ أُ٘بهض اشؼبس ٣زْ اػزٔبد ػ٘ٞإ أُ٘بهض أُضجذ 

 ػ٠ِ ٛزا اُؼ٘ٞإ خالٍ ٓذح عجؼخ ا٣بّ ٖٓ ربس٣خ ؽظُٞٚ. أعٜخ اُزؼبهذ ثٌَ رـ٤٤ش ٣طش

 باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات :

ة ـــــــــــــفً المناقصٌكون تارٌخ انعقاد المإتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركٌن    -

 .1002/ 08/1االربعاء ٌوم

7.6 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
mailto:والبريد
mailto:dg@kimadia.iq


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 01 القسم الثانً : ورقة بٌانات العطاء

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 انؼطبءاد إػذاد ،د

متوفرة على العنوان  ,ؼٌر المإهلٌن قانونٌاً() المستبعدٌنقائمة بؤسماء مقدمً العطاءات 
  HTTP://WWW.mop.gov.iq  اإللكترونً التالً:

 :ضافة ما ٌلًٌتم ا فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات  وردضافة الى ما الاب
او المتلكؤة او المخلة بالتزاماتها التعاقدٌة السابقة لدى نفس جهة التعاقد او فً جهات تعاقد  -

 اخرى وبموجب وثائق اصولٌة   
 -تدرج الشركات فً القائمة السوداء فً الحاالت التالٌة : -

 .التعامل مع الشركات االجنبٌة المقاطعة  -أ    
 د منتسبً الحكومة.ثبوت رشوة  اح  -ب     

 ثبوت القٌام بتزوٌر العطاءات او اي وثٌقة من مستندات المناقصة. -ج 
ثبوت تقدٌم معلومات او امور مؽاٌرة للحقٌقة فٌما ٌتعلق بالعمل المحال علٌه بقصد  -د 

 .االضرار بالمصلحة العامة
صد االضرار ثبوت مخالفة شروط المناقصة او المواصفات الفنٌة المتعاقد علٌها بق -ـه

 بالمصلحة العامة.
 ثبوت عدم االلتزام باداب المهنة باتباع اسالٌب المنافسة ؼٌر المشروعة.  -و
 االمتناع عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ بقرار االحالة. -ي 
 .سحب العمل بسبب ثبوت التلكإ بتنفٌذ المناقصة او اخالله بالتزاماته التعاقدٌة -ك 

1.3 

 0767( لسنة 0ات حسب تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم )ٌكون تصدٌق للشهاد
 4.0 بخصوص  البنود المستوردة من بلد عربً.

المستندات الثبوتٌة ألهلٌة السلع: ٌجب أن ٌتضمن العطاء, إضافة إلى المستندات المذكورة 
 )أ( و)ب(, المستندات التالٌة: 4.3و  4.0فً الفقرات 

د المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع او تقدم شهادة المنشؤ للموان ا -6
مع االشارة الى  (المنتج او البلد الذي ٌتم فٌه التجمٌع االخٌر او بلد الشحن )بلد التصدٌر

منشؤ المواد االستٌرادٌة والتً ٌجب ان تكون دقٌقة من حٌث المواصفات الفنٌة الخاصة 
الى العراق شرط وجود تعهد مصدق اصولٌا من بالمواد او المعدات المراد تصدٌرها 

الشركة الشاحنة والمجهزة للمواد االستٌرادٌة ٌتضمن تحملها كافة المسإولٌات المالٌة 
والقانونٌة المتعلقة بمدى صحة المعلومات المذكورة فً شهادات المنشؤ االصلٌة 

 .الخٌرةالمرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المجهز فً دولة الشحن ا
( ٓطِٞثخ ٓغ اُؼشع أُوذّ ٌَُ ٓبدح  FDAٝ/اٝ HPF ٝ/اٝ CE ٝ/اٝ MOHشٜبداد اُـ ) -0

ًٝزُي شٜبدح أُ٘شأ أُظذهخ ٓضجذ ك٤ٜب ثبٕ اُجؼبػخ ٓ٘زغخ ثبٌُبَٓ ك٢ ثِذ أُ٘شأ )رظذ٣ن 
ٝخزْ شٜبدح ثِذ أُ٘شأ ٖٓ هجَ ٝصاسح اُظ٘بػخ اٝ ؿشكخ اُزغبسح اٝ اُز٤ٔ٘خ اُظ٘بػ٤خ ٝٓظذهخ 

 أُِؾو٤خ اُزغبس٣خ  اُؼشاه٤خ ك٢ ثِذ أُ٘شأ اٝ ٖٓ ٣ٔضِٜب(ٖٓ 
 .شهادة تؤسٌس الشركة المجهزة والمنتجة على ان تكون اصلٌة ومصدقة وحدٌثة تقدٌم -3
( الخمس االخٌرة)االصلٌة والمصدقة للشركة المنتجة للسنوات  تقدٌم الحسابات الختامٌة -7

وتحدٌد  ل السنوات الخمس االخٌرةالحسابات الختامٌة التً تظهر تحقٌق ارباح خال ,
متوسط معدالتها وعلى ان تقدم الحسابات الختامٌة باللؽة االنكلٌزٌة والعربٌة حصرا 

  .وٌكون مإشر حساباتها الختامٌة االصولٌة للسنوات الخمسة االخٌرة اٌجابً
على الشركات المشاركة فً المناقصة تقدٌم اسعارها المثبتة فً عقودها مع الدول  -6

خرى والدول المجاورة للعراق على ان تكون تلك االسعار مرفقة مع العطاء وبتاٌٌد اال
 .وختم وتوقٌع مقدم العطاء علٌها

ٝعٞة ه٤بّ اُششًبد أُغٜضح ثبسعبٍ ٗٔٞرط ُـشع اُلؾض ٝاُزو٤٤ْ ٝاسعبٍ ٗٔبرط ُغ٤ٔغ  -1
أُوذٓخ ػ٠ِ اُششًبد ٝ ٝثخالكٚ ٣َٜٔ اُؼطبء ٌَُ سٓض ٝؽ٢٘ 0ػذد  ٌٓٞٗبد اُغ٤ذ اُٞاؽذ

ُٜزٙ أُ٘بهظخ ٝاُز٢ هذٓذ ٗٔبرط ُْٝ ٣زْ اسعبء أُ٘بهظخ ػ٤ِٜب عؾت ٗٔبرعٜب خالٍ كزشح شٜش 
 ٝاؽذ ٖٓ ربس٣خ اسعبء أُ٘بهظخ ٝثخالكٚ ٣ؾن ُششًز٘ب اُزظشف ثٜب

 PVC poly  ٣غت إ رٌٕٞ أُبدح اال٤ُٝخ اُز٢ رظ٘غ ٜٓ٘ب أُٞاد اُجالعز٤ٌ٤خ خب٤ُخ ٖٓ ٓبدح -4
vinyl chloride   .٣ٝزْ رض٣ٝذٗب ثبُشٜبداد اُز٢ رؤ٣ذ رُي 

 )ج( 4.3

 4.7 () الٌنطبق

 . ةلٌزٌكاإلن وأ العربٌة  هً: العطاءلؽة 
فً حال وردت وثائق المناقصة والعقد باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة عند االختالؾ فً 

 التفسٌر ٌكون اعتماد ما ورد باللؽة العربٌة بوصفها اللؽة الرسمٌة للدولة.
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 08         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

من )أ( إلى )و(,  60.6 فقرةال فً المحددة المستنداتتضمن العطاء باإلضافة إلى ٌجب أن ٌ
ؽش٣ن  ،ٝهذ اُزغ٤ِْ  ،ٓ٘شب اُجؼبػخ ، اعْ أُظ٘غ ) اُششًٚ أُظ٘ؼخ (  ) أُؼِٞٓبد اُزغبس٣خ

 : التالٌة المستنداتًٝبكخ  (ؽش٣وخ اُشؾٖ ،٤ٓ٘بء اُشؾٖ  ،٤ٓ٘بء اُذخٍٞ ، رلبط٤َ اُزؼجئخ  ،اُزغ٤ِْ 
على مقدم العطاءالذي سبق له االشتراك فً المناقصة المعاد اعالنها ان ٌقدم وصل -6

الشراء السابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة المعاد اعالنها وفً حالة تعدٌل اسعار 
بشراء هذه الوثائق فٌتحمل مقدم العطاء الفرق بٌن السعرٌن فً حالة زٌادة السعر 

 ه الوصلٌن االول والثانً.وٌرافق مع عطاء
وعند التعاقد ٌجب ان ٌكون المستفٌد من االعتماد المستندي هو نفس الجهة المتعاقد معها  -0

وتكون التفاصٌل البنكٌة باسم تلك الشركة حصرا متضمنة  اسم وعنوان البنك 
المراسل,اسم صاحب الحساب )الشركة المتعاقد معها( ورقم  الحساب, االسم والعنوان 

ٌجب ان ٌتم تثبٌتها جمٌعا فً }... الخIbanو  sort codeوswift codeلكامل للمستفٌد ا
العرض وال ٌقبل ان ٌكون الحساب باسم الشخص واي تؽٌٌر فً اسم وعنوان المستفٌد 
والبنك المبلػ ورقم الحساب والمعلومات البنكٌة االخرى بعد االتفاق ٌعتبر مخالؾ بعد 

 المعلومات المثبتة فً العرض سٌعرض المجهز الى ؼرامة. اعالم المجهز باالحالة عن
 . ارفاق االعمال المماثله مع عطاءاتكم مإٌدة من قبل جهات التعاقد -3
العالقات العامة بشهادات التاسٌس اصلٌة ومصدقة للشركات المنتجة  تزوٌد قسم -7

  .والمسوقة مترجمة الى اللؽة االنكلٌزٌة
سنوات االخٌرة مصدقة من السجل  للخمسكات المنتجة الحسابات الختامٌة للشر -5

  .التجاري
 .للؽة االنكلٌزٌة او العربٌة حصراٌجب تقدٌم الحسابات الختامٌة من قبل الشركة با -1
رسالة اصلٌة ومصدقة من الشركات المنتجة باسماء الموقعٌن على العقود وصفاتهم  -4

 . االدارٌة ونماذج تواقٌعهم
)اُششًخ االّ( ثبٕ ع٤ٔغ أُٞاد اال٤ُٝخ اُذاخِخ ك٢ رظ٤٘غ االعٜضح  اُششًخ أُ٘زغخ روذ٣ْ رؼٜذ ٖٓ -7

 .ٝأُغزِضٓبد ك٢ ثِذإ اُلشٝع ثؼٔبٗزٜب ٝٓؼزٔذح ُذ٣ٜب ٝإ رزؾَٔ ٓغؤ٤ُٝخ ٛزا اُزؼٜذ 
ك٢ ؽبٍ ًٕٞ اُجؼبػخ ٓ٘زغخ ك٢ اُلشٝع ٝال٣ٌٖٔ اٗزبعٜب ك٢ ثِذ اُششًخ االّ )إ رزؼٜذ اُششًخ  -0

ٖٓ ثِذ أُ٘شأ االط٢ِ )ٓ٘شأ االّ( اهَ عؼشا  بٝخالكٚ ٣غت إ ٣ٌٕٞ أُ٘زظ ٓٞسد ؽظش٣ ثزُي(
 . ارا ًبٕ ٓٞسد ٖٓ اؽذ اُلشٝع

 رزًش اُششًخ ك٢ اُؼشع اعْ ٝٓٞهغ أُظ٘غ اُز١ ع٤زْ اُزغ٤ٜض ٓ٘ٚ . -12
ٓغ اُذٍٝ  روذ٣ْ اُششًبد أُشبسًخ ثبُٔ٘بهظخ اٝ اُذػٞح أُجبششح االعؼبس أُضجزخ ك٢ ػوٞدٛب -11

االخشٟ ٝاُذٍٝ أُغبٝسح ُِؼشام ػ٠ِ إ رٌٕٞ االعؼبس ٓشكوخ ك٢ اُؼطبء ٝثزب٤٣ذ ٝخزْ ٝرٞه٤غ 
 . ٓوذّ اُؼطبء ػ٤ِٜب

 اٌُزبًُٞبد ، ٝأُٞاطلبد اٌُبِٓخ ٝاُزلظ٤ِ٤خ ُِٔبدح ٝ ًَ أُؼِٞٓبد رشعَ ٓغ اُؼشٝع. -10
٤ِٜب ٖٓ هجَ ٝصاسح اُخبسع٤خ ك٢ ثِذ أُ٘شأ اُٞصبئن اُشع٤ٔخ أُطِٞثخ  أُج٤٘خ ادٗبٙ ٝأُظبدم ػ  -13

 ٝأُٔض٤ِبد اُذثِٞٓبع٤خ ُغٜٔٞس٣خ اُؼشام ك٢ رِي اُذُٝخ
( اٝ ؿ٤شٛب أُؼزٔذح ٖٓ ٝصاسح اُظؾخ ُجِذ ISOخؼٞع ٓظبٗؼٌْ ُِٔزطِجبد اُل٤٘خ اُؼب٤ُٔخ )ا. 

 اُزظ٤٘غ
ح اُظؾخ ُجِذ خؼٞع ٓ٘زغبرٌْ ُٔزطِجبد أُٞاطلبد اُل٤٘خ اُؼب٤ُٔخ أُؼزٔذح ٖٓ ٝصاس .ة

 اُزظ٤٘غ
 ٓؤٛالرٌْ اُل٤٘خ ٝأُب٤ُخ. .ط
ؽغْ االُزضآبد اُغ٣ٞ٘خ رزؼٖٔ ػوٞد ششًزٌْ أُجشٓخ ٓغ اُذٍٝ أُزوذٓخ ك٢ رغ٤ٜض ٓ٘زغبرٌْ  .د

 أُٔبصِخ.
 ٜٓ٘بط اُؼَٔ أُطِٞة . .ٛـ

  ثأٌٓبٕ أُغٜض ؽِت رضج٤ذ األػزٔبد ػ٠ِ ٗلوزٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ رُي ػٖٔ ػطبئٚ -14
رضج٤ذ أُؼِٞٓبد اُزب٤ُخ ك٢ ػ٘ٞإ أُغٜض ػ٘ذ روذ٣ْ اُؼشع  )٣غت إ ٣زؼٖٔ ػ٘ٞإ ٣غت  -15

 اُطشف اُضب٢ٗ )اعْ أُ٘طوخ ،اُشبسع،سهْ اُج٘ب٣خ ،سهْ اُٜبرق ،سهْ اُلبًظ ،اال٤ٔ٣َ االٌُزش٢ٗٝ(
( ٌوم من تارٌخ 66المطلوبة خالل )ٌلتزم مقدمو العطاءات بتقدٌم النماذج  - -61

  بخالؾ ذلك ٌتم اهمال العطاءؼلق المناقصة و
 ضرورة قٌام الشركات بتقدٌم كتاب عدم ممانعه صادر من الهٌئة العامة للضرائب . -64

60.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انتذسٚت: 67.6
اُجبئغ ٓغؤٍٝ ػٖ روذ٣ْ أُٜ٘بط اُزذس٣ج٢ ٌُِٞادس اُطج٤خ ٝاُل٤٘خ ٝاػؼبء ٤ًٔبد٣ب  ٝؽغت ٗٞع أُٞاد 

ٕ كزشح اُزذس٣ت ػ٠ِ أُٞاد  ًبك٤خ ػ٠ِ إ ٣زْ اػطبء دٝساد داخ٤ِخ داخَ ٝخبسط اُجِذ ٓغبٗب ٝرٌٞ
 .ُٔ٘زغج٤٘ب ػ٘ذ اُؾبعخ 

 ٝاٗٚ ٖٓ ػٖٔ ٓجِؾ اُؼوذ ا٢ٌُِ. اُؼشع أُوذّ ٖٓ هجَ أُغٜض ٣ٝغت رؾذ٣ذ ٓجِؾ اُزذس٣ت ٓغ
ٓش ٣ّٞ( ٖٓ ربس٣خ رج٤ِـٚ ثبال ٣172غت إ ٣وّٞ اُطشف اُضب٢ٗ ثز٘ل٤ز كوشح اُزذس٣ت ٝخالٍ كزشح )

67 
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 07         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

اُٞصاس١ اُخبص ثز٘ل٤ز كوشح اُزذس٣ت ٝثخالكٚ رلشع ؿشآخ رأخ٤ش٣خ ػٖ ًَ ٣ّٞ رأخ٤ش ٖٝٓ أُجِؾ 
% ٖٓ ه٤ٔخ اُزذس٣ت ؽغت أُؼبدُخ )ٓجِؾ اُزذس٣ت/ٓذح 12أُخظض ُِزذس٣ت ػ٠ِ إ ال ٣زغبٝص 

الػ٠ِ أُشبس % = اُـشآخ اُزأخ٤ش٣خ ٤ُِّٞ اُٞاؽذ ٝ ػ٘ذ ثِٞؽ اُـشآخ اُزبخ٤ش٣خ اُؾذ اx 12اُزذس٣ت 
ا٤ُٚ ٣ؾن ُِطشف االٍٝ ارخبر ًبكخ االعشاءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثؾن اُطشف اُضب٢ٗ ٝرؾ٤ِٔٚ ًبكخ اُزجؼبد 

 ٣ٌٕٝٞ اُزذس٣ت اُذاخ٢ِ خبػغ ُزاد اُـشآخ. اُوب٤ٗٞٗخ
( DDP) الإسسات الصحٌة  مخازن ٌجب ان ٌعرض السعر على اساس واصل الى 14.3.0

 بالدوالر االمرٌكً 
 فة الى ما ورد فً التعلٌمات الى مقدمً العطاءات فانه سٌتم:باالضا  67.1

إهمال العرض المبنً على تخفٌض نسبة مئوٌة أو مبلػ مقطوع من اي العطاءات  -
واي تخفٌض  مهما كان نوعه االخرى المقدمة فً المناقصة وعدم قبول اي تحفظ

تؽٌٌرات بعد للسعر ٌقدم بعد موعد ؼلق المناقصة ونإكد على شرط عدم اجراء ال
التبلٌػ باالحالة واي رسالة للتخفٌض ترد بعد تارٌخ الؽلق بدون طلب من كٌمادٌا 

 سٌتم اهمالها وعدم النظر فٌها.
روذ٣ْ االعؼبس ثبُذٝالس االٓش٢ٌ٣ ٣ٝغت رذ٣ٖٝ االعؼبس سهٔب ًٝزبثخ ُٝغ٤ٔغ العمالت األجنبٌة: ب( 

 66.6 . اُلوشاد  ٝثظٞسح ٝاػؾخ ٖٓ دٕٝ ٓغؼ اٝ شطت

لذلك, فإن كل عطاء  من تارٌخ ؼلق المناقصة ٌوماً  (365) نفاذ العطاء  فترةٌجب أن تكون 
 وٌمكن تمدٌده حسب طلبنا . [0700 /0 /3  لؽاٌة ] نافذاً ٌجب أن ٌكون 

( ٌوماً بعد انتهاء فترة نفاذ 08ٌجب أن ٌبقى ضمان العطاء نافذاً لمدة ثمانٌة وعشرٌن )
ٌ قدم مع ضمان عطاء تنتهً إن العطاالعطاء. لذلك, ف  [. 0700 /3 /3قبل ] نفاذٌتهء الذي 

  للشروط. مستجٌبسٌتم رفضه على أنه ؼٌر 

61.6 

رؼل٠ اُششًبد اُؼبٓخ ٖٓ روذ٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ ٝخطبة ػٔبٕ ؽغٖ اُز٘ل٤ز أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب  
 . 0214ُغ٘خ  0ٝؽغت رؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ز اُؼوٞد سهْ 

فً عدم طلب ضمانات العطاء بجهة التعاقد  عند قرار -":ذلك التعاقد جهةحال قررت  فً}
 ."{إستثناءات من الجهات المختصة. حالة حصولها على

من القٌمة التقدٌرٌة للمناقصة  %6( اي      مبلػ ) ٌجب أن تكون قٌمة ضمان العطاء
ٌ صدر البنك من ضمن قائمة العمالت الت أو ما ٌعادلها بعملٍة قابلة للتحوٌل العراقً بالدٌنار  ً

 المركزي العراقً أسعار صرفها إلى الدٌنار العراقً. 
 تكون )ج( او سفتجة. 64.6باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً 

 مع مراعاة ما ٌلً:
تقدم التامٌنات االولٌة من قبل مقدم العطاء او )اي من المساهمٌن فً الشركة او  -6 

مصلحة جهة التعاقد وٌتضمن االشارة السم الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة( ل
 ورقم المناقصة  

رظذس اٌُلبُخ ثبٓش اُششًخ أُزؼبهذ ٓؼٜب اٝ ٖٓ رخُٞٚ اط٤ُٞب الطذاس اٌُلبُخ ٝثٔٞعت  -0
 رخ٣َٞ سع٢ٔ ٓظذم.

تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور )سري وشخصً( ٌرسل الى كٌمادٌا من قبل   -3
 المصرؾ المصدر للكفالة

 صادرة باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة ان تكون  -7
 ٌتم مراعاة العبارة التالٌة: 64.4باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً  -

)او رفض التصحٌح على اخطائه الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ 
 ة(.بحقه االجراءات القانونٌة المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العقود  الحكومٌ

64.6 

 64.7 الخاص بالشركات الرصٌنة ووفق شروط الشركات الرصٌنة

, ستقوم جهة التعاقد ( من هذه المادة0( و )6أخلَّ مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتٌن )إذا 
بؤٌة تدابٌر أخرى, سٌتم إبالغ وزارة التخطٌط إلتخاذ  اإلجحاؾومن دون  ناكالً, تبارهبإع

أو إدراج إسمه على  تقدٌم العطاءات)بما فً ذلك تعلٌق مشاركته فً  بحقه التدابٌر الالزمة
 .النافذةلقوانٌن العراقٌة بحسب االقائمة السوداء( 

 باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة التالً:
 -ءات التالٌة:إذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد تبلٌؽه باالحالة تتبع بحقه االجرا

 ٓظبدسح اُزب٤ٓ٘بد اال٤ُٝخ اُخبطخ ثبُٔ٘بهض اُ٘بًَ .    -
 اؽبُخ أُ٘بهظخ ػ٠ِ أُششؼ اُضب٢ٗ ارا ًبٕ ٛزا رؾو٤وب ُِٔظِؾخ اُؼبٓخ   -
   رؾ٤ِٔٚ كشم اُغؼش ك٢ االؽبُز٤ٖ إ ٝعذ   -
 نونى اخر.تنفٌذ العمل على حسابه دون الحاجه الى توجٌه انذار او اتخاذ اي اجراء قا   -
فً حالة نكول المرشح االول والثانً فلجهة التعاقد احالة المناقصة على المناقص الثالث    -

64.8 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 00         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

وٌتحمل كل من الناكلٌن االول والثانً فرق البدلٌن وحسب فرق المبالػ الخاصة 
 .بالترشٌح لهما ومصادرة التامٌنات االولٌة للمرشحٌن االول والثانً

الثالث ٌتم مصادرة التامٌنات االولٌة له وٌتم اعادة االعالن عن فً حالة نكول المرشح    -
المناقصة وٌتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلٌن كل بحسب سعره المقدم مع 

 مصادرة التامٌنات االولٌة للمناقصٌن الثالث الناكلٌن 
دوث ـــــعند حتطبق على المناقصٌن الناكلٌن االجراءات المنصوص علٌها فً  اعاله    -

 .النكول اثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة
 .نسخ ( ثالثة3): هو باإلضافة إلى العطاء األصلً المطلوبة العطاء نسخ عدد

 لتكون كالتالً: من تعلٌمات مقدمً العطاءات68.6وٌتم تعدٌل ما ذكر فً الفقرة 
٤ب ٤ٔٓٝضح ثٌِٔخ )ٗغخخ اط٤ِخ( اؽذٛٔب ٓغؼشح روذ٣ْ اُؼشٝع ث٘غخز٤ٖ اط٤ِز٤ٖ ٓٞهؼخ رٞه٤ؼب ؽ

ٝاالخشٟ ؿ٤ش ٓغؼشح ٝرخزْ ثخزْ اُششًخ ٝٓج٤٘ب ك٤ٜب أُٞهغ االٌُزش٢ٗٝ ٝػ٘ٞإ اُجش٣ذ االٌُزش٢ٗٝ 
ُِٔغٜض ٝاُؼ٘ٞإ اٌُبَٓ ُِششًخ أُغٜضح ٝاعْ ؽبَٓ اُؼطبء أُخٍٞ ثبُزٞه٤غ ٖٓ هجَ اُششًخ أُغٜضح 

٣ؾ١ٞ ػ٠ِ  CD)ٗغخخ ؽجن االطَ( ٓوشٝٗب ثذعي ٓشٕ اٝ هشص ٓغ روذ٣ْ صالس ٗغخ ٤ٔٓضح ثٌِٔخ 
ٝػ٘ذ ؽظٍٞ اخزالكبد عٞٛش٣خ ث٤ٖ اُؼشع اُٞسه٢ ٝاُؼشع اال٢ُ ٓؼِٞٓبد اُؼشع اُٞسه٢

ُششًز٘ب اُؾن ثبٛٔبٍ اُؼشع ٝاالػزٔبد ػ٠ِ اُؼشع اُٞسه٢ ك٢ ؽبُخ ٝعٞد اخزالكبد 
اٝ ؿ٤ش ثغ٤طخ ٖٓ هجَ ُغ٘خ دساعخ  ثغ٤طخ ػِٔب اٗٚ ٣زْ رؾذ٣ذ ٛزٙ اُخالكبد ك٤ٔب ًبٗذ ثغ٤طخ

 ٝرؾ٤َِ اُؼشٝع. 
ٝػ٘ذ االخزالف ث٤ٖ )اُشهْ ٝاٌُزبثخ( ٣ؼٍٞ ػ٠ِ ٣غت رذ٣ٖٝ االعؼبس سهٔب ًٝزبثخ ُٝغ٤ٔغ اُلوشاد 

أٌُزٞة ٣ٌٕٝٞ عؼش ًَ ٝؽذح ٝاؽذح ٛٞ اُغؼش أُؼزٔذ ُِٞؽذح )هطؼخ اٝ ع٤ذ( ٝك٢ ؽبٍ  اُغؼش
ٜب ك٢ اُؼطبء أُوذّ كل٢ ٛزٙ اُؾبُخ رؼزجش ًِلخ رِي اُلوشح  ٝسٝد كوشح اٝ كوشاد ُْ ٣ذٕٝ عؼش اصائ

ثغذٍٝ ا٤ٌُٔبد أُذٝٗخ اصاءٛب ٓشُٔٞخ ثبعؼبس اُلوشاد االخشٟ ُٔوذّ اُؼطبء ٣ٝغت إ رٌٕٞ ٛزٙ 
االعؼبس ٜٗبئ٤خ ٝؿ٤ش هبثِخ ُِزلبٝع ٣ٝزْ رٞه٤غ اُؼشع أُغؼش ٝخزٔٚ ٖٓ هجَ اُششًخ ٓوذٓخ اُؼطبء 

ٔخٍٞ ثبُزٞه٤غ ٝاُخزْ طشاؽخ ٣ٌٕٝٞ اُزٞه٤غ ؽ٢ ٝ ٣غت رٞه٤غ ٓوذّ اُؼطبء ػ٠ِ اٝ أٌُزت اُؼ٢ِٔ اُ
ًَ طلؾخ ٖٓ عذٍٝ ا٤ٌُٔبد أُغؼش ٝأُالؽن أُشكوخ ٓغ اُؼطبء إ ٝعذد ٝ ًزُي اعزٔبسح ٓوذّ 

 .اُؼطبء

68.6 

 فوٌض قانونًت بصٌؽة إما اً,مقدم العطاء تحرٌرٌ عنلتوقٌع تؤكٌد التخوٌل لٌجب أن ٌكون 
شهادة تسجٌل الشركة  بصٌؽة أو ,( أشهر3عن ثالثة ) عمرهدر عن مقدم العطاء ال ٌزٌد صا

 .(عنها لتوقٌعل التخوٌلتظهر  ,)شهادة تؤسٌس الشركة
 -٣غت إ روذّ اُؼشٝع ٓجبششح ٖٓ هجَ اُششًخ أُظ٘ؼخ ٖٓ خالٍ ٓب٢ِ٣ : -

 أُذ٣ش اُؼبّ اٝ ٓب ٣ؼبدُٚ  
 ٓؼبٕٝ أُذ٣ش اُؼبّ اٝ ٓب٣ؼبدُٚ

 ش أُج٤ؼبد )اُزغ٣ٞن(ذ٣ٓ
 أُذ٣ش اُزغبس١

 أٌُزت اُؼ٢ِٔ أُخٍٞ اط٤ُٞبً 
٣ٌٖٝٔ هجٍٞ رخ٣َٞ ا١ ٓ٘زغت ُِششًخ ؿ٤ش أُذسعخ طلبرْٜ اػالٙ ػ٠ِ إ ٣غزٞك٢ رخ٣ِٞٚ  

 اُش٤ٌِخ اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝاُزظذ٣وبد أُطِٞثخ.
 Authorization Letter  (L-Aرؼ٤ِٔبد خبطخ رزؼِن ثشعبئَ اُزخ٣َٞ ) - 

 -رٌٕٞ سعبُخ اُزخ٣َٞ ٓظذهخ سع٤ٔب ٖٓ هجَ :  -ألا    
 .ؿشكخ اُزغبسح ك٢ ثِذ أُ٘شأ -ا

 ٝصاسح اُخبسع٤خ ك٢ ثِذ أُ٘شب اٝ ًبرت اُؼذٍ. -ة
 .اُغلبسح اُؼشاه٤خ ك٢ ثِذ أُ٘شب اٝ رٔض٤ِٜب ٛ٘بى -ط
 .أأُ٘ش ٓظبدهخ ٝصاسح اُخبسع٤خ اُؼشاه٤خ ػ٠ِ خزْ اُغلبسح اُؼشاه٤خ ك٢ ثِذ  -د

ػ٠ِ ًَ ؽبٍ ارا ًبٗذ اُغلبسح اُؼشاه٤خ ُْ رزٌٖٔ ٖٓ خزْ ًبكخ أُغز٘ذاد اػالٙ آب  -ٛـ
ثغجت ػذّ   ٝعٞد علبسح ػشاه٤خ اٝ ػذّ ٝعٞد ٓؼِٞٓبد ٓؼشٝػٚ ؽٍٞ ٣ٞٛخ 
االشخبص  اُز٣ٖ ٣ٔضِٕٞ اُششًخ كبٕ علبسح ثِذ أُ٘شب ك٢ اُؼشام ٣غت إ رظذم 

 خ ٢ٌُ رٌٕٞ هب٤ٗٞٗخ ٝٓزلن ػ٤ِٜب.ٝرخزْ ػ٘ذ رُي سعبئَ اُزخ٣َٞ اُشع٤ٔ
ارا ًبٕ ال٣ٞعذ رٔض٤َ دثِٞٓبع٢ ث٤ٖ اُؼشام ٝثِذ أُ٘شأ ك٤ٌٖٔ إ ٣زْ اُزظذ٣ن ك٢   -ٝ

ثِذ صبُش ٖٓ   هجَ علبسح  ثِذ أُ٘شب ٝاُغلبسح اُؼشاه٤خ ٖٝٓ صْ رظبدم ٝصاسح 
 .اُخبسع٤خ ػ٠ِ خزْ ٝرٞه٤غ اُغلبسح اُؼشاه٤خ

 ٢ سعبُخ اُزخ٣َٞ ك٤ٔب ارا ًبٗذ ٓظ٘ؼخ اٝ ٓغٜضح )ٓغٞهخ( ٣غت إ رزًش اُششًخ ك -حبَٛبا 
 ك٢ ؽبُخ ًٜٞٗب ٓغٜضح ٣غت إ رٞػؼ ٓب٢ِ٣:_ -أ

 أعٔبء ٝاخزظبص اُششًبد أُظ٘ؼخ  -

68.0 
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 32         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

٣غت إ رٌٕٞ ُذ٣ٜب رخ٣َٞ ٓظذم ٖٓ اُششًبد أُظ٘ؼخ ًٔب ٓزًٞس اػالٙ  -
 اُلوشح )اٝالً( 

ٞؽ٤ذ )اُؾظش١( ٌُبكخ أُٞاد ك٢ ششًزٌْ أُ٘زغخ ٣غت إ رش٤ش ًٌْٞٗ أُغٜض اُ -
 اُؼشام.

 ك٢ ؽبُخ ًٌْٞٗ ٓظ٘ؼ٤ٖ ٣غت إ رزًش ٝرضجذ  اخزظبطبرٌْ )ُذ٣ٌْ ٓؼشكخ خبطخ، -ة
ٗظبّ خبص( ٣غت إ رزًش اٌْٗ اُٞؽ٤ذ٣ٖ ٝػ٠ِ اُؾظش أُٔض٤ِٖ ُِزؼبَٓ ٓغ 

ػٖ ؽش٣ن  ًبكخ ٓ٘زغبرٌْ ًزُي ٣غت إ رزًش اُششًخ اعٔبء ٓظبٗؼٜب ٝكشٝػٜب 
 .داد رأع٤ظ اط٤ِخ ٝٓظذهخ رضجذ ٓظبٗغ ٝكشٝع اُششًخروذ٣ْ شٜب

ك٢ اُلوشح   ًٝٔب ٓزًٞس ٣Authorization Letter (A.Lغت إ رظذم سعبُخ اُزخ٣َٞ) -ط
 اٝالً.

٣زؼٖٔ ٓ٘زغبد اُششًخ ا٠ُ هغْ اُؼالهبد  CDروذ٣ْ اُششًبد أُ٘زغخ ًزبًُٞبد ٓغ  -د
٣َٝ ٝال ٣غزِْ ا١ رخ٣َٞ ؿ٤ش اُؼبٓخ ٓغ رضج٤ذ ا٤ٔ٣َ اُششًبد أُ٘زغخ ػ٠ِ اُزخب

 .ٓضجذ ػ٤ِٚ اال٤ٔ٣َ
ػ٠ِ اُششًخ  رضج٤ذ اعْ أٌُزت اُؼ٢ِٔ اُؼشاه٢ ٝاعْ اُظ٤ذ٢ُ  اُز١ ُذ٣ٚ -أ:حبنخبا 

أُغؤ٤ُٝخ ٖٓ ٗوبثخ اُظ٤بدُخ اُؼشاه٤خ ُِٔزبثؼخ ٝطالؽ٤خ اعزٌٔبٍ اُج٤بٗبد اُل٤٘خ 
طبءاد ػٖ ؽش٣ن اُذساعخ ٝاُزؾ٤َِ ك٢ ؽبٍ روذ٣ْ اُؼػ٘ذ ؽِجٜب ٖٓ هجَ ُغ٘خ 

ٝػ٠ِ  أٌُزت اُؼ٢ِٔ اٝ رض٣ٝذٙ رخ٣َٞ ٝر٤ًَٞ ُـشع اُزٞه٤غ ًٝبُخ ػ٠ِ اُؼوذ
اعزٔبسح روذ٣ْ اُؼطبء ٝٝصبئوٚ  ٝإ ٣ٌٕٞ أٌُزت اُؼ٢ِٔ ٛٞ أُخٍٞ اُؾظش١ 
اُٞؽ٤ذ ٌَُ ٓ٘زغبد اُششًخ اٝ إ ٣زْ اُزؼبَٓ أُجبشش ٓغ اُششًخ ٖٓ خالٍ ٓخٍٞ 

 (.6سع٢ٔ ٝكن ٓبٓضجذ ك٢ اُلوشح )

اعزٔشاس ٓغؤ٤ُٝخ أٌُزت اُؼ٢ِٔ ؽز٠ ثؼذ اٗزٜبء رخ٣ِٞٚ ٖٓ اُششًبد االع٘ج٤خ  -ة

اُز٢ خُٞزٚ ٓب ُْ ٣ٌٖ اُزخ٣َٞ اُالؽن هذ ػبُظ اُزضآبد اُششًخ االع٘ج٤خ اُغبثوخ 

 ٝآصبسٛب

خ ـــــــــرشكن سعبُخ اُزخ٣َٞ ٓؼ٘ٞٗٚ ا٠ُ ٤ًٔبد٣ب)اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝ با:ـــساثؼ

( اُطبثن اُخبٓظ، (GRD  ٝاُؼالهبد اُؼبٓخ اُذٝائ٢ هغْ االػالّ،)زِضٓبد اُطج٤خ ٝأُغ

 ٝهجَ ربس٣خ اُـِن.

 ع٤زْ اػبكخ اعْ أٌُزت اُؼ٢ِٔ طشاؽخ ك٢ اُؼوذ. خبيغب:

٣غت إ ٣زؼٖٔ اُزخ٣َٞ اُظبدس ٖٓ اُششًخ أُ٘زغخ ا٠ُ اُششًخ أُغٜضح )ك٢ ؽبٍ  عبدعب:

ٜضح(إ رضجذ ك٤ٚ ثٞػٞػ طالؽ٤بد اُششًخ اُؼشٝسح ُِزؼبهذ ٓغ اُششًبد أُغ

 أُغٜضح  ك٤ٔب ٣زؼِن ثبالر٢:

 رٞه٤غ اُؼوذ ٝر٘ل٤ز ًبكخ اُزضآبرٚ ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ ٖٓ هجَ اُششًخ أُ٘زغخ ؽظشا".  -أ

 اُزلبٝع اُل٢٘ ٝاُغؼش١. -ة

ث٤بٕ اُغٜخ أُغزل٤ذح ثٞػٞػ ٝرلظ٤َ ٖٓ االػزٔبد أُغز٘ذ١ ٝأُغزل٤ذ ٖٓ  -ط

غ ًبكخ اُزلبط٤َ اُج٤ٌ٘خ االخشٟ ٓغ اُؼِْ إ اُز١ ٣ٞهغ اُؼوذ ٓغ اُؾغبة اُج٢ٌ٘ ٓ

 ششًز٘ب ٛٞ ٗلغٚ اُغٜخ أُغزل٤ذح.

رؾذ٣ذ أُشاعالد ٝاُظالؽ٤بد أُزؼِوخ ثبُؼطبءاد ٖٓ ؽ٤ش روذ٣ٜٔبٝخزٜٔب  -د

ٝكزؾٜب ٝرٞه٤ؼٜب ٝروذ٣ْ االعؼبس دٕٝ االًزلبء ثبطذاس رخ٣َٞ ٓطِن ٣خٍٞ ًَ 

 رِي اُظالؽ٤بد.

ب٤ًذ ػ٠ِ اعزٔشاس ر٘ل٤ز ًبكخ االُزضآبد اُزؼبهذ٣خ ٝرزؾَٔ اُششًخ أُغٜضح  اُز -ٛـ

أُغؤ٤ُٝخ اُوب٤ٗٞٗخ ػٖ ؽ٤ِخ كزشح ر٘ل٤ز اُؼوذ ؽز٠ ٝإ اٗزٜذ كزشح اُزخ٣َٞ.ٓغ 

االشبسح ا٠ُ ػشٝسح اعزٌٔبٍ ًَ االعشاءاد ٖٓ ػٜٔ٘ب رغغ٤َ اُششًخ 

ُٔ٘زغخ ٝأُغٜضح  ٝأًبٍ ٝٓ٘زغبرٜب ٝاُؼ٘ب٣ٖٝ اٌُبِٓخ ٝاُزلظ٤ِ٤خ ُِششًبد ا

 االخزبّ ٝاُزظذ٣وبد ًٝٔب ٓؼٍٔٞ ثٚ ؽب٤ُب.

ػ٠ِ اُششًبد أُزؼبهذح روذ٣ْ اُزب٤ٓ٘بد اُوب٤ٗٞٗخ أُطِٞثخ ٝكوب"ُششٝؽ أُلبرؾخ  -ٝ
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 31         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 ٔذح أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ اُزؼ٤ِٔبد.ٝخالٍ اُ

ْ اال عبثؼب: طلبٜر ٝاُؼشٝعٝ  د  ْ اُؼٞو ه٤غ ٝخز ٤ُٖ  ثٞز خٞ ْ.٣زًش اعٔبء أُ ٞاه٤ؼٜ برط ٖٓ ر  داس٣خ ٝٔٗ

تضمٌن عروضكم نسخة من كافة التخاوٌل االصلٌة والمصدقة من الشركات  -16

المنتجة الى الشركات المجهزة اضافة الى تقدٌمه نسخ اصلٌة ومصدقة كما 

السادسة الى قسم االعالم الدوائً والعالقات  اشارت الفقرة رابعا من المادة

 اعاله.ومتضمنة كافة التصدٌقات  العامة

٣غت اسعبٍ ًزبة رخ٣َٞ اط٢ِ ٖٓ أُظ٘غ ا٠ُ أُغٜض ػٖٔ ربس٣خ  اُـِن رج٤ٖ اعْ  -18

 ٤ًِْٜٝ اُٞؽ٤ذ ٝاالع٤زْ اٛٔبٍ اُؼشع.
اعزجؼبد اُؼطبء اُز١ ُْ ٣زْ اُج٤بٕ ك٤ٚ ٝك٢ ٝصبئن اُزل٣ٞغ ثبُزخب٣َٝ)اُؼالهخ اُوب٤ٗٞٗخ ث٤ٖ  -17

اُششًبد اُغذ٣ذح ػٖ ث٤غ اُششًبد ثشٌَ ٝاػؼ ٝطش٣ؼ ٓضال اُششًخ االّ ٝكشٝػٜب اٝ 

 اٝ دٓظ اُششًبد ٓغ ثؼؼٜب....اُخ(

 

 تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً: هذه الفقرة من اضافة الى ما ورد فً

  .ال٣ؾن ُِٔشبسى االػزشاع ػ٠ِ ا١ ششؽ ٖٓ ششٝؽ أُ٘بهظخ -
68.3 

 انؼطبءاد ٛىغهت .د

 جهة التعاقد هو: إن عنوان : العطاءات ٌمسللت المخصص العنوان

 :انتباه

  مقر وزارة الصحة -باب المعظم -بؽداد عنوان الشارع:

وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة ؽرفة: ال رقمالطابق / و المبنى

  لجنة استالم وفتح العطاءات–الطابق السادس –والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(

   بؽداد  :مدٌنةال

   العراق البلد: 

 )ب( 60.0

 

 :كالتالي ىي العطاءات لتقديم كتاب الدعوة ومرجع المناقصة، ومرجع إسم
 0201/78 /1 مناقصة: ال

تنظم عمى الموازنة  المستمزمات الطبيةعقود تجييز  المناقصة: مرجع
 الجارية
 [ قسطرة مستمزمات :حدد: ]العطاءات لتقديم كتاب الدعوة مرجع

البند بخصوص العطاءات التي تقدم عن طريق البريد السريع باالضافة الى ما ورد في ىذا 
يجب ان تتضمن كافة التخاويل والمستندات )االصمية والمصدقة( في ظرف منفصل كي تدقق 
ويجب ان تصل الى كيماديا قبل تاريخ الغمق وبخالفو سوف ييمل العرض عمى ان يثبت عمى 

 كذلك و ة داخل وخارج العراق الظرف الخارجي اضافة الى ما تم ذكره عنوان الشرك
 المرفقات االضافية ترسل مع العرض –
  رقم الصفحات لكل عرض -

  )ج( 60.0

 

المصادؾ ا  االربعاء ٌومؼلق المناقصة ) تارٌخهو:  العطاءاتٌم سلالموعد النهائً لت

  (  العراق -بؽداد ل التوقٌت المحلً فًظهرا  6:77الساعة   3/0/0706

 ً اول ٌوم عمل رسمً تالً للعطلة لق عطلة رسمٌة ٌكون تارٌخ الؽلق فواذا صادؾ ٌوم الؽ

07.6 
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 30         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 انؼطبءاد تمٛٛىٔ فتح .ـْ

 فتح العطاءات هو:  مكان

  / البٌئةمقر وزارة الصحة -باب المعظم -:بؽداد عنوان الشارع

وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة : الؽرفة رقمالطابق /و المبنى

 لجنة استالم وفتح العطاءات  –الطابق السادس –مستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(وال

 بؽدادالمدٌنة: 

 العراقالبلد: 

 (0706/  0 / 7) تارٌخ: ال

 صباحا 0:22   : التوقٌت

03.6 

 07 

 :فً هذه الفقرة فً حالباالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات 

م ٌدون سعر ازائها فً العطاء المقدم ففً هذه الحالة تعد اذا وردت فقرة اوفقرات ل   -

ئها مشمولة بالسعر اكلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكمٌات المدونة از

 .االجمالً للعطاء

04 

 00.7 مستلزمات الطبٌةالٌنطبق على تجهٌز ال

ً شروط كان العطاء المستجٌب الذي جرى تقٌٌمه على أنه األقل كلفة وٌستوف إذا - 

من التعلٌمات إلى مقدمً  00 لمادةا وفق أجنبٌةاألهلٌة المطلوبة, ٌتضمن سلعاً 

 للشروطجٌب سٌتم إعطاء هامش أفضلٌة إلى العطاء المستفعندها العطاءات, 

ٌتجاوز سعر السلع  ال شرط أن والمقدم من المصانع الوطنٌة العراقٌة, وذلك

 .(%67) بؤكثر من المحلٌة  سعر السلع األجنبٌة

ٌتعهد الطرؾ الثانً بان تكون االولوٌة للمواد االولٌة المصنعة داخل العراق لتجهٌز   -

 مواد العقد او لتنفٌذ المشارٌع ومن خالل شركات وزارة الصناعة والمعادن

 3/8/0764فً  61636وحسب اعمام وزارة التخطٌط ذي العدد 

37.6 

من تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم  باالضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفقرة 30.0

 مراعاة الشرط التالً:

% فاكثر من الكلفة التخمٌنٌة 07استبعاد العطاء الذي ٌقل مبلؽه او ٌزٌد بنسبة  -

المخصصة لؽرض االحالة وفً حالةورود عطاء مستجٌب واالنسب سعرا مع وجود 

بنسبة تتجاوز نسبة انحراؾ بالتحلٌل السعري ببعض الفقرات )ؼٌر المتوازنه( 

% زٌادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتً ٌشكل مجموعها بنسبة التتجاوز 07

% من مجموع الفقرات الكلٌة فباالمكان قبول االحالة وبخالؾ ذلك ٌتم استبعاد 67

 66443العطاء مع مراعاة االستثناء الوارد من قبل مكتب رئٌس الوزراء المرقم 

%(من الكلفة 07طاء الذي تقل قٌمته عن )بخصوص قبول الع67/66/0766فً 

 التخمٌنٌة.

ػ٠ِ اُجبئغ إ ٣جذأ رغغ٤َ ششًزٚ خالٍ شٜش ٝاؽذ ثؼذ ربس٣خ االؽبُخ ٝ ٣غت إ ال رزغبٝص أُذح 

 عزخ اشٜش الًٔبٍ اُزغغ٤َ .

30 
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 33         اُوغْ اُضب٢ٗ : ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 تكون :ل الى مقدمً العطاءاتتعلٌمات  تعدل هذه الفقرة  من   37.6 

البنود والخدمات كمٌة  اقد بحقها فً زٌادة او تخفٌض تحتفظ جهة التع االحالةعند -

 , قبل التعاقد. فً قائمة متطلبات التعاقد  المحددة اصال 

 ٌجوز لجهة التعاقد تجزئة احالة تجهٌز السلع والمواد او الخدمات المطلوب تجهٌزها  -

37  

ٌ حرر العقد الذي سٌوق ع مع مقدم العطاء الفائز باللؽة التً ق   م بها العطاء, ٌجب أن  دِّ

وهً اللؽة التً ستعتمد فً العالقات التعاقدٌة بٌن جهة التعاقد ومقدم العطاء الفائز. ال 

 .هقدع عنعلى نسخة مترجمة  الفائزٌوقع مقدم العطاء  أنٌجوز 

 واضافة الى ذلك تحرر نسخة عقد اصلٌة باللؽة العربٌة

 الصدد فً العراق.  ٌتوجب تصدٌق العقد وفق االجراءات المعتمدة فً هذا

34.6 

فً حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفاً لقرار جهة التعاقد التً استمرت بإجراءات 

التعاقد فلمقدم العطاء الذي طعن مراجعة المحاكم المختصة لطلب التعوٌض اذا كان 

 طعنه ألسباب صحٌحة.

ور حكم من ذات اما فً حال توقؾ اجراءات التعاقد بؤمر من المحكمة المختصة وصد

المحكمة تلزم جهة التعاقد باستكمال اجراءات التعاقد مع مقدم العطاء المعترض فلجهة 

التعاقد تحرك دعوى متقابلة تطلب فٌها الزام المعترض بالتعوٌض عن اٌة اضرار تنتج 

  فً المستقبل بسبب تنفٌذ العقد.

 )ب( 34.0

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 37 القسم الثالث. معاٌٌر التقٌٌم والتؤهٌل

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 ٔانتأْٛم انتمٛٛى يؼبٚٛش انخبنج: انمغى
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 35          اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ اُوغْ اُضبُش. ٓؼب٤٣ش

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 ٔانتأْٛم انتمٛٛى يؼبٚٛش انخبنج: ىانمغ
 ٓؼب٤٣ش اُزو٤٤ْ .1
 

لقد تم تحدٌد معاٌٌر التقٌٌم فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات فً القسم األول, وفً ورقة بٌانات العطاء 
فً القسم الثانً. إن المعلومات الخاصة بورقة بٌانات العطاء للسلع المطلوب تقدٌمها تكّمل أو تضٌؾ أو 

األحكام الواردة ت عتمد , تناقضام المحددة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. فً حال وجود تعّدل األحك
 فً ورقة بٌانات العطاء بدل تلك الواردة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاء.

 
 ٓؼب٤٣ش اُزأ٤َٛ .0

 ) فٌما ٌتعلق بسلع القطاع الصحً(متطلبات التؤهٌل لسلع مقدمً العطاءات هً:

 :التالٌة الوثائق ,العطاء منٌتض ان ٌجب -أ 

 :هئعطا قبول تم فً حال  العقد لتنفٌذ العطاء مقدم مإهالتلتً تثبت ا الوثائق

 خذٓبً ٗزبعٜب )ٓغزإٝ أ ث٘لغٚ ٣وّٞ ثزظ٤٘ؼٜبػ٠ِ إٔ  ،ٔطِٞثخاُ غِغاُ روذ٣ْ اُؼطبء ٓوذّ ػشع ؽبٍ ك٢ (1

 ٕ:أ ٓوذّ اُؼطبء ٠ِػكؼ٘ذٛب ٣زٞعت (، عبع٤٤ٖٖٓ أُظّ٘ؼ٤ٖ األ ز٢ ٣شزش٣ٜب اُ أٌُٞٗبد

 اُغِغ؛ رظ٤٘غ/٣ؾَٔ ع٘غ٤خ ثِذ ٓ٘شأ ( أ)

 ؛اُزظ٤٘غ ثِذ ك٢ ُٔخزظخا اُغِطخ هجَ ٖٓ اُغِغ٣ؾَٔ رشخ٤ظبً ثج٤غ   ( ة)

م طّ٘غ هذ٣ٌٕٞ   ( ط) ّٞ خالكٚ ثؾغت  اٝ( 0) ع٘ز٤ٖ ادخَُٔذح ] ؼطبءٝص٤وخ اُ ك٢أُؾذدح  ُغِغا ٝع

 .شبثٜخاألهَ ُِغِغ أُ( ع٘ٞاد ػ٠ِ 5[ ػ٠ِ األهَ، ُٝٔذح خٔظ )اُغٞمرٞكش اُغِغ ك٢ 

ood Gاُزظ٤٘غ اُغ٤ذح ) ٔٔبسعبدُ" satisfactory –"ٓوجٍٞ  شٜبدح ػ٣٠ٌِٕٞ ؽبئضاً   ( د)

Manufacturing Practice)  ٓخطؾ ٓ٘ظٔخ اُظؾخ اُؼب٤ُٔخ ُشٜبداد أُغزؾؼشاد ٝكن

، اُغِغك٢ ثِذ رظ٤٘غ  (RAأُخزظخ)ٖٓ هجَ اُغِطخ ، ٝرُي اُذ٤ُٝخ ُزغبسحاُظ٤ذال٤ٗخ أُ٘زوِخ ا٠ُ ا

 اُزلز٤ش ٓؼبٛذح ك٢ ػؼٞ ُجِذ اُزبثؼخ أُخزظخؽظَ ػ٠ِ سخظخ ٖٓ هجَ اُغِطخ  هذإٔ ٣ٌٕٞ  ٝأ

خالٍ اُؼب٤ٖٓ  ُغٞدحٝهذ آزضَ ُٔؼب٤٣ش ا ،(Pharmaceuticals Inspection Conventionاُظ٤ذ٢ُ )

 ( أُبػ٤٤ٖ هجَ روذ٣ْ اُؼطبءاد.0)

 

كؼ٘ذٛب ، ث٘لغٚ أٝ ثبٗزبعٜب بثزظ٤٘ؼٜ ٣وّٞ ال ػ٠ِ إٔ  ،ٔطِٞثخاُ غِغاُ روذ٣ْ اُؼطبءؽبٍ ػشع ٓوذّ  ك٢ (0

 ٕ:أ ٓوذّ اُؼطبء ػ٣٠ِزٞعت 

  ٣غزٞك٢ عِغ ٓظّ٘غ هجَ ٖٓ، ٝرُي اُؼشام ك٢ اُغِغ ُج٤غ  األطٍٞٝكن  خٞالً ٣ٌٕٓٞ  ( أ)

 ٝ ؛ أػالٙ ( 1أُؾذدح ك٢ اُج٘ذ )أُوب٤٣ظ 

 :اُزب٤ُخ االػبك٤خ أُؼِٞٓبد ا٣ؼبً  ٣وذّ إ اُؼطبء ٓوذّ ػ٠ِ (3

 (installed manufacturing capacity)اإلٗزبع٤خ اُوبئٔخ  وذسحبُث بً ٣ؾرظش ( أ)

 اُغبثوخ؛ اُضالس أُب٤ُخ ُِغ٘ٞاد أُذهوخ أُب٤ُخ ُشٜبداداػٖ  بً ٗغخ ( ة)

 أ جرٌت؛ التً االختبارات مجموعةو خدماتالوالمٌدانٌة  الجودةرقابة  منشآت عن)ج( تفاصٌل 

والشهادات ذات الصلة  الماضٌة الخمس السنوات خالل ةالمنفذ تقدٌم السلع  عقود بؤبرز قائمة)د( 

 .{المعنٌٌن )المشتري(العمل أصحابمن  المصدقة
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 31 القسم الثالث: معاٌٌر التقٌٌم والتؤهٌل

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 :باالضافة الى ما ورد فً اعاله فان معاٌٌر التؤهٌل   -ب
أُٞاطلبد اُل٤٘خ اُذه٤وخ اُز٢ رزؼٖٔ رؾذ٣ذ اُخظبئض اُل٤٘خ ُِغِغ ٝاُخذٓبد أُزظِخ ثٜب  -1

 .اُز٢ رطِجٜب عٜخ اُزؼبهذ
)وهً الخصائص التقنٌة ومقٌاس السلع النوعٌه التً تطلبها جهة التعاقد ومدى مطابقتها 
للمواصفات والتً تسهل عملٌة تقٌٌم العطاء وتحتوي على مإشرات لواضحة تبٌن ؼاٌة 

 رطوبة, ,وؾ بٌئة العمل لتلك السلع )حرارةالسلع من استخدامها وتتضمن تفاصٌل ظر
 .متطلبات الرزم والتعبئة والتؽلٌؾو وؼٌرها(.......ظروؾ الخزن,

 .اقرار الدواء ومدى المطابقة للمواصفات الفنٌة المقرة من قبل اللجنة الوطنٌة النتقاء االدوٌة
 اُوذسح ٝاٌُلبءح أُب٤ُخ -0

ٝخٔغخ ع٘ٞاد ثخظٞص اُششًبد اُشط٤٘خ اُؾغبثبد اُخزب٤ٓخ الخش ع٘ز٤ٖ  - أ
 .سثبػ ك٢ ؽغبثبرٚٝأُظبدم ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ ٓشاهت ؽغبثبد ٝرؾون اال

 ( ع٘ٞاد 12-5اال٣شاد اُغ١ٞ٘ : ُِغ٘ٞاد ٖٓ ) - ة
 ( ٤ِٓبس د٣٘بس12اُؼوٞد اٌُج٤شح )اُز٢ رزغبٝص ٓجبُؾ ػوٞدٛب )

 .( ٤ِٓبس د٣٘بس 12-5اُؼوٞد أُزٞعطخ )اُز٢ رزشاٝػ ٓجبُؾ ػوٞدٛب ث٤ٖ )
 ٤ِٓبس د٣٘بس  5اُؼوٞد اُظـ٤شح اُز٢ رٌٕٞ ٓجبُؾ ػوٞدٛب دٕٝ 

 ُغ١ٞ٘ )اُؼوٞد اٌُج٤شح( ثوذس اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ ُِؼوذٓؼذٍ اال٣شاد ا. 
 ( ٖ٣زشاٝػ ث٤ )( %ٖٓ اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ122-82ٓؼذٍ اال٣شاد اُغ١ٞ٘ )اُؼوٞد أُزٞعطخ 
 ( ٖ٣زشاٝػ ث٤ )( % ٖٓ اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ52-32ٓؼذٍ اال٣شاد اُغ١ٞ٘ )اُؼوٞد اُظـ٤شح 

  -السٌولة النقدٌة : - ـج
 ٞ2د اٌُج٤شح( ثوذس اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ ُِؼوذ اُغ٤ُٞخ اُ٘وذ٣خ )اُؼو 
 ( ٖ٣زشاٝػ ث٤ )( %ٖٓ اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ122-82اُغ٤ُٞخ اُ٘وذ٣خ )اُؼوٞد أُزٞعطخ 
 ( ٖ٣زشاٝػ ث٤ )( % ٖٓ اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ52-32اُغ٤ُٞخ اُ٘وذ٣خ )اُؼوٞد اُظـ٤شح 

  -اُخجشح اُزخظظ٤خ )األػٔبٍ أُٔبصِخ( : -3
 (3-1بئن أُ٘بهظخ رزشاٝػ ث٤ٖ )ػذد االػٔبٍ أُطِٞة ك٢ اُٞص 
 ( ٖع٘ٞاد ٣ٌٕٝٞ 12-5ػذد اُغ٘ٞاد اُٞاعت ؽِجٜب ُالػٔبٍ أُٔبصِخ رزشاٝػ ث٤ )

 ؽغبثٜب ًبالر٢ : 
( % ٖٓ 72-62** ٓجِؾ اُؼَٔ أُٔبصَ اُٞاؽذ )ُِؼوٞد اٌُج٤شح ٝأُزٞعطخ( ٣ـط٢ )

 اٌُِلخ اُزخ٤٘٤ٔخ 
( % ٖٓ ه٤ٔخ اُؼوذ 82-٣32ـط٢ ) ** ٓجِؾ اُؼَٔ أُٔبصَ اُٞاؽذ )ُِؼوٞد اُظـ٤شح(

  2أُطِٞة ر٘ل٤زٙ 
 ػِٔب" إ ؽِت االػٔبٍ أُٔبصِخ آشا" عٞاص٣ب" ك٢ االػٔبٍ اُظـ٤شح 

 2ٗٞع اُج٤غ اُزغبس١ ٝاعِٞة اُزغ٤ٜض )اُ٘وَ ، اُزأ٤ٖٓ ، اُزغ٤ِْ( ٌٝٓبٕ االعزالّ ُِٔٞاد -4
 (Domestic Perferenceاالكؼ٤ِخ أُؾ٤ِخ ) -5
ح ٓٔبصِخ عبثوخ ػٖٔ االخزظبص ٝٓذٟ اُزضاّ ٝٓغزٟٞ ر٘ل٤ز ٝعٞد ػوٞد ٝاػٔبٍ ٓ٘غض -6

 اُششًخ ثٜب 
 2شٜبدح رذاٍٝ ك٢ ثِذ أُ٘شأ  -8
 (GMP رظ٤٘غ اُغِغ ٣زطبثن ٓغ ٓزطِجبد ٓٔبسعبد اُزظ٤٘غ اُغ٤ذ )شٜبدح -7
(Good manufacturing practice ) 

 .هجخ اُغٞدحأُشبس ا٤ُٜب ك٢ ٝصبئن أُ٘بهظخ ٝآ٤ُبد ٓشا (2222FDA)ٝاُشٜبداد االخشٟ 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

االعزغبثخ ُِششٝؽ اُوب٤ٗٞٗخ ٝأُٞاطلبد اُل٤٘خ ٝٓؼب٤٣ش اُزأ٤َٛ أُطِٞثخ ٝرٞاكن عذٍٝ  -0
االعؼبس ٝٗٔبرط اُٞصبئن اُو٤بع٤خ ًٝٞٗٚ اٝؽأ االعؼبس ٝٓزٞاصٕ ٝٓ٘غغْ ٓغ اٌُِلخ 

 اُزخ٤٘٤ٔخ 
 ٓذح ر٘ل٤ز اُؼوذ -12
 ٓٞهق اُششًخ ٖٓ اُزغغ٤َ -11
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__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 انؼطبء يغتُذاد انشاثغ: انمغى
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 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 انؼطبء يغتُذاد انشاثغ: مغىان 
 

 مستندات العطاءحول  مالحظات

 
 

ُؼذد ه٤بع٤خ  رطبٗٔ وذّر ٛزٙ اُزخظظ٤خ ُِوطبػبد اُ٘ٔٞرع٤خ ٔ٘بهظخاُ ٝصبئنك٢ أُٞعٞدح اُؼطبء  غز٘ذادإٕ ٓ

 أُ٘بهظخ.ػ٤ِٔخ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد خالٍ ٓغ زجبدُٜب عٜخ اُزؼبهذ رٖٓ اُٞصبئن األعبع٤خ اُز٢ 

 

 طبء اُغضء اُخبص ثٚ ك٢ اُ٘ٔٞرط ؽ٤ش ُؽّذد ث٤ٖ هٞع٤ٖ أٝ _______________.٣ٔأل ٓوذّ اُؼ

٣زٞعت ػ٠ِ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد إًٔبٍ ٛزٙ أُغز٘ذاد ثؾغت ٓب ٛٞ ٓطِٞة ٝروذ٣ٜٔب ا٠ُ عٜخ اُزؼبهذ ٖٓ ػٖٔ 

 ػطبءارْٜ.

اُزلظ٤َ أُؼزبد  اُٞاسد ك٢ ٗٔبرط عذاٍٝ األعؼبس ٣زجغ ػبٓخً ( اُزج٣ٞت)عذاٍٝ األعؼبس: إٕ رلظ٤َ األعؼبس 

 اُؼطبءاد ٓوذٓٞ ٣وذّ إٔ اُؼشٝس١ ُِٖٓزؼبهذ ػ٠ِ اُغِغ ٝأُغزخذّ ُزطج٤ن إعشاءاد ٛبٓش األكؼ٤ِخ أُؾ٤ِخ. ٛزا ٝ

ُٜزٙ  اُؼطبء. إٕ ػذّ اُزو٤ذ ثزُي هذ ٣ؤد١ ا٠ُ خغبسح ٓوذّ األعؼبس عذاٍٝ ك٢ ػٜ٘ب أُ٘ظٞص ثبُطش٣وخ أعؼبسْٛ

 األكؼ٤ِخ، ؽ٤٘ٔب رطجن.

)ة( ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد، ػ٠ِ  7.1ٝكوبً ُِٔبدح اُششًخ أُظّ٘ؼخ: /ٜخغؼ ٖٓ اُٗٔٞرط رظش٣

ًغضء ٖٓ ػطبئْٜ، ثبُشٌَ أُطِٞة ك٢ ٝصبئن رظش٣ؼ ٖٓ اُششًخ أُظّ٘ؼخ ٓوذ٢ٓ اُؼطبء روذ٣ْ ٗٔٞرط )ٗٔبرط( 

 بٗبد اُؼطبء.أُ٘بهظخ اُ٘ٔٞرع٤خ ُِوطبػبد اُزخظظ٤خ، ٝرُي ٌَُ اُج٘ٞد أُؾذدح ك٢ ٝسهخ ث٤

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد، ٣زٞعت ػ٠ِ عٜخ اُزؼبهذ رؼ٤ٖٔ  18ٗٔٞرط ػٔبٕ اُؼطبء: رطج٤وبً ُِٔبدح 

ٝصبئن أُ٘بهظخ ٗٔٞرط ػٔبٕ اُؼطبء اُٞاسد ك٢ ٝصبئن أُ٘بهظخ اُ٘ٔٞرع٤خ ُِوطبػبد اُزخظظ٤خ. ًٔب ٣٘جـ٢ ػ٠ِ عٜخ 

ذ ٖٓ إٔ اُ٘ٔٞرط أُوّذّ ٣ط ًّ دسعخ اُؾٔب٣خ بثن عٞٛش٣بً خظبئض اُ٘ٔٞرط أُؼزٔذ ك٢ ٝص٤وخ اُؼطبء ٗغجخ إ٠ُ اُزؼبهذ اُزأ

 ٗبكزاً ٝكوبً ُِوٞا٤ٖٗ اُؼشاه٤خ أُؼزٔذح.ٝٝػٞػ اُششٝؽ اُز٢ ثٔٞعجٜب ٣ظجؼ اُ٘ٔٞرط 
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 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 استمارة تقدٌم العطاء .1

 

 [               :ادخل]التارٌخ: 

 {"[..../..../...]: مناقصة رقم: على جهة التعاقد إدراج}

 {"[ادخل الرقم]رقم:  كتاب الدعوة   

  

 

   :{إدراج التعاقد جهة على}الى: 

 انجشٚذ النكتشَٔٙ/

   

 

 

 حضرة السٌد/السٌدة:

 التً نقّر باستالمنا اٌاها, نحن [األرقام ادخل]بعد ان قمنا بدراسة وثائق المناقصة, بما فٌها التعدٌالت رقم 

هذا لتقدٌم وتسلٌم السلع المطلوبة بموجب العقد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بوثائق الموقعون أدناه, نتقدم بعطائنا 

 المناقصة, وذلك بمبلػ: 

القٌمة بالدٌنار العراقً باألرقام ادخل: ]( القٌمة بالدٌنار العراقً بالكلمات ادخل: ] )[   ]  

القٌمة بالدوالر االمٌركً باألرقام ادخل: ]( ة بالدوالر االمٌركً بالكلماتالقٌم ادخل: ] )[   زائد [ 

القٌمة بالٌورو باألرقام ادخل: ]( القٌمة بالٌورو بالكلمات ادخل: ] )[   زائد [ 

 

)ٌسّمى فً ما ٌلً "السعر االجمالً للعطاء"( او تلك المبالػ األخرى التً ٌجري تحدٌدها استناداً الى أحكام وشروط 

 ل األسعار المرفقة وهً جزء من هذا العطاء.العقد. المبالػ أعاله هً وفقاً لجداو
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

ادخَ "عذٍٝ أُزطِجبد ك٢ ]ك٢ ؽبٍ هجٍٞ ػطبئ٘ب، ٗزؼٜذ ثزٞط٤َ ٝرغ٤ِْ اُغِغ ٝكوبً ُغذٍٝ اُز٘ل٤ز أُؾذد ك٢  .0

)٣ٌٖٔ ُٔوذّ اُؼطبء اخز٤بس اُؼجبسح  [اُوغْ اُخبٓظ" اٝ "ثؾغت ٓب ٝسد ك٢ عذٍٝ األعؼبس ك٢ اُوغْ اُشاثغ"

 أُ٘بعجخ(.

 

كن ػ٠ِ ع٤ٔغ اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ ك٢ اُوغْ اُغبدط ٝاُز٢ اؽِؼ٘ب ػ٤ِٜب ثبُزشاثؾ ٓغ اُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ ٗٞا .3

 

ثبُشٌَ ٝاُو٤ٔخ ٝػٖٔ أُذد  األداءؽغٖ ٝػٔبٕ  اُذكؼخ أُوذٓخ ٗزؼٜذ ثزوذ٣ْ ػٔبٕك٢ ؽبٍ هجٍٞ ػطبئ٘ب،  .4

 ٔ٘بهظخ.ٝصبئن اُ أُؾذدح ك٢

 

ٖٓ ٝسهخ ث٤بٗبد اُؼطبء ك٢ اُوغْ  16.1ُٔذح ٗلبر اُؼطبء أُؾذدح ك٢ اُلوشح  ٗٞاكن ػ٠ِ االُزضاّ ثٜزا اُؼطبء، .5

  .اُضب٢ٗ؛ ٝع٤جو٠ ٛزا اُؼطبء ِٓضٓبً ُ٘ب خالٍ ٛزٙ اُلزشح ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ روجِٞٙ ك٢ أ١ ٝهذ هجَ اٗزٜبء ٛزٙ اُلزشح

 

هجٌُْٞ اُزؾش٣ش١ ُٚ ٝاشؼبسًْ  ُؾ٤ٖ إػذاد اُظ٤ـخ اُٜ٘بئ٤خ ُِؼوذ اُشع٢ٔ ٝاثشآٚ ث٤٘٘ب، ع٤ٌٕٞ ٛزا اُؼطبء، ٓغ .6

ِضّ ث٤٘٘ب. ُٔ   ثزشع٤خ اُؼوذ، ثٔضبثخ اُؼوذ اُ

 

 .خش رغزِٔٞٗٚآأٝ أ١ ػطبء  ثؼذ اُزو٤٤ْ ٝؽأاألاُؼطبء ؿ٤ش ِٓض٤ٖٓ ثوجٍٞ ٗذسى ثأٌْٗ  .8

 

 

 ػ٠ِ أُغٜض رؾَٔ ًبكخ أُظبس٣ق أٌُش٤ًخ. .7

 

 ٗٞاكن ػ٠ِ ٓؼب٤٣ش األ٤ِٛخ اُوب٤ٗٞٗخ اُزب٤ُخ: .0

 

 ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد اُوغْ األٍٝ. 6.1 لوشحاُ ٝكن ٓؤِٛخ دٍٝ ع٘غ٤بد( )ع٘غ٤خ إٗ٘ب ٗؾَٔ ( أ)

 

 )أ( ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد إ٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد اُوغْ األٍٝ. ٤ُ6.1ظ ُذ٣٘ب أ١ رؼبسة ك٢ أُظبُؼ ٝكن أُبدح   ( ة)

ورٌةة العةراق ونلبةً جهةة مملوكةة للدولةة فةً جمهإننا  /إننا لسنا جهة مملوكة للدولة فً جمهورٌة العراق )ج( 

 القسم األول. مقدمً العطاءاتإلى التعلٌمات )ب( من  1.6مادة الالمتطلبات بحسب 

من قبل قانونٌاً )د( لم ٌتم إعالننا أو أيٍ من مقاولٌنا الثانوٌٌن أو المصّنعٌن ألي قسم من هذا العقد, ؼٌر مإهلٌن 

مات الرسمٌة ذات الصلة أو التزاماً بقرار صادر عةن جهة التعاقد بموجب القوانٌن العراقٌة النافذة أو التعلٌ

 مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 

او بتعلٌةق اعمالنةا مةن قبةل وزارة التخطةٌط  أو بإعالننةا القائمةة السةوداء على  بوضعناصدر أي قرار ٌ )هـ( لم

من التعلٌمةات إلةى مقةدمً  1.3ؼٌر مإهلٌن قانونٌاً للمشاركة فً العطاءات خالل المدة المحددة فً المادة 

 العطاءات, القسم األول.
 أدخددَ: [ ٛددٞ اُجش٣ددذ١ ػ٘ٞاٗ٘ددبٝ ،]النكتشَٔووٙ انًٕلووغ ػُووٕاٌ أدخددَ: [االٌُزشٝٗدد٢ ٛددٞ  ٘ددبٞهؼٓثددإٔ ػ٘ددٞإ  ٗل٤ددذ .12

 [ االٌُزش٢ٗٝ ٝاُجش٣ذ  ]انًُظت أدخَ: [راد أُغ٠ٔ اُٞظ٤ل٢  ]العى أدخَ: [ /اُغ٤ذحُغ٤ذا ٕإ .]انؼُٕاٌ انجشٚذ٘

 .رٞػ٤ؾبد هذ رطِجٜٞٗب خالٍ أُ٘بهظخ  ثأ١ أُزؼِوخ األٓٞس ًَ ززبثغع/ع٤زبثغ ]ػُٕاٌ انجشٚذ النكتشَٔٙ أدخَ:

 

 [:السنةادخل], سنة [:الشهرادخل]من شهر  [الرقم ادخل:]بتارٌخ الٌوم 

 التوقٌع:___________________________
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 40          اُزو٤٤ْ ٝاُزأ٤َٛ اُوغْ اُضبُش. ٓؼب٤٣ش

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 التارٌخ:__________________________

 [اخر تعرٌؾ أي او منصب: خلاد]          :  بمنصب

 [العطاء مقدم اسم: ادخل]عن  وبالنٌابة لصالحتوقٌع هذا العطاء ل مخولوذلك كشخص 
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 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 جذٔل األعؼبس نهغهغ انًحهٛخ أٔ نهغهغ راد انًُشأ األجُجٙ انًٕجٕدح فٙ انؼشاق -2
1 0 3 4 5 6 

الرمز 
 الوطنً

رمز 
رقم 
 البائع

اسم 
 المادة

وصؾ موجز 
 ##للسلع 

 الكمٌة
المقدمة 
 والوحدة

بلد 
 المنشأ

 العراقٌة بالدٌنارسعر الوحدة 

السعر اإلجمالً 
DDP/  التوصٌل

المجانً الى مكان 
النهائً  مدخالمست

 )بالدٌنار العراقً(

 )هـ(5*3

 المنتج
حجم 
وحدةال
 تعبئة

تسلٌم 
المصنع/تسلٌم 

تسلٌم  المستودع/
 صالة العرض/

شراء مباشر من 
 صالة العرض

لتؽلٌؾ )تكالٌؾ ا
 والنقل ضمناً(

المبٌعات 
والضرائب 

 رسوموال
المستحقة  

فً حال 
 ترسٌة العقد

النقل الداخلً، 
تأمٌن 
 التحمٌل/
التفرٌػ 

والتكالٌؾ 
الطارئة حتى 
بلوغ مكان 

 خدمالمست
 النهائً

الخدمات 
 الثانونٌة

كما ُحددت 
فً جدول 
 المتطلبات

التوصٌل  /DDPالسعر 
المجانً الى مكان 

 نهائًال تخدمالمس

 )هـ(= )أ(+)ب( )ج(+)د( )د( )ج( )ب( )أ( )ب( )أ( )ج( )ب( )أ(

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

 

 _________)باألرقام(المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العراقً: ___________________________ (
 

 __________________________________)باألحرؾ/الكلمات(                                          
 

 .[ادخل االنكوترمز]_ الطبعة الحالٌة______ –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز(  [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]مدة التسلٌم: _____________ 
 

 تٕلٛغ يمذو انؼطبء: ___________________________  
 اإلعـــى ٔانًُظت: ____________________________

 ___________________________ختـــى يمذو انؼطبء: 
 انتبسٚـــــــــــــــــخ:____________________________
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 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 ى اعتٛشادْب يٍ خبسد انؼشاقجذٔل األعؼبس نهغهغ انتٙ عٛت -3
6 0 3 7 6 1 

الرمز 

 الوطنً

رمز رقم 

 البائع
 اسم المادة

وصؾ موجز 

 ##للسلع 

الكمٌة 

المقدمة 

 والوحدة

 بلد المنشأ

 [ٌمكن إدراج العملة المسموح بها]سعر الوحدة 
السعر اإلجمالً 

DDP  الى مكان

المستخدم النهائً 

 الخدمات مع

 الثانوٌة

 )د(5*3

 المنتج

حجم 

وحدة 

 التعبئة

 CIPالسعر 

/ٌمكن إدراج 

نقطة 

 الوصول

DDP  الى

مكان 

 مدخالمست

 النهائً

 الثانوٌةالخدمات 

كما ُحددت فً 

 جدول المتطلبات

DDP  الى مكان

 مدخالمست

 معالنهائً 

 الثانوٌة الخدمات

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

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

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

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

 
 ____)باالحرؾ(المجموع االجمالً للعطاء }ٌمكن لمدمً العطاءات ادراج العملة المسموح بها{: _________)باالرقام(__________________________________

 
 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______ –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]: ___________ مدة التسلٌم

 [٣ٌٖٔ ُٔوذّ اُؼطبء إدساعٚ، إٕ ٝعذ ]اعْ ٝػ٘ٞإ ا٤ًَُٞ: ___________________________________________________ 
 [٣ٌٖٔ ُٔوذّ اُؼطبء إدساعٚ، إٕ ٝعذ ]ُخ اًُٞبُخ: ___________________________ػٔٞ

 

 انًكبٌ :_______________________________
 انتبسٚخ:_______________________________

 

 تٕلٛغ يمذو انؼطبء: ___________________________ 
 اإلعـــى ٔانًُظت: ____________________________

 ٌ انؼًــــــــم: ____________________________ػُٕا
 ___________________________ختـــى يمذو انؼطبء: 
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 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 ةػًبٌ انؼٕٛ فتشح. جذٔل األعؼبس نؼمٕد انظٛبَخ انغُٕٚخ ثؼذ 4

 )تُطجك ػهٗ انًؼذاد/األجٓضح انطجٛخ(

 

6 0 3 7 6 1 4 8 

جدول 

 رقم

 )أ( 

بند 

 رقم

 )ب( 

وصؾ 

موجز 

 للسلع

ٌة الكم

 المقدمة

 قٌمة عقد الصٌانة السنوي بعد اكمال

كلفة العقد االجمالٌة ل"عدد"  "عدد ك ك" سنوات من فترة ضمان العٌوب ##

سنوات= 

 [)ك ك(4)ب(+.....4)أ(+4]

 الضرائب

مجموع عقد الصٌانة 

ادخل ]السنوي لمدة 

مع  [عدد السنوات

 [6+5]الضرائب 

المجموع االجمالً 

لعقد الصٌانة لمدة  

 [خل عدد السنواتاد]

 [8*3]مع الضرائب 

 السنة األخٌرة ....... السنة الثانٌة السنة االولى

 ()ك ك  )ب( )أ(

 ]ادخل[
          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 

 : ____________________________________)باألرقام([العملة المسموح بهاٌمكن لمقدمً العطاءات إدراج ]المجموع اإلجمالً للعطاء 
 __________________________________)باألحرؾ                                                                                 

 انًكبٌ :_______________________________

 _______________انتبسٚخ:________________

 تٕلٛغ يمذو انؼطبء: ___________________________ 

 اإلعـــى ٔانًُظت: ____________________________

 ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____________________________

 ___________________________ختـــى يمذو انؼطبء: 
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 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 غٛش يششٔؽخ( ػًبٌ انؼطبء. ػًبٌ حغٍ األداء انًظشفٙ )5
 

 ٌمأل المصرؾ الكفالة وفق الصٌؽة التالٌة او اٌة صٌؽة اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقً[ 

 

___________________________________ 

 [ٝػ٘ٞإ اُلشع اٝ أٌُزت أُظّذس اعى انًظشفادخَ  [

 

 [اعى ٔػُٕاٌ جٓخ انتؼبلذ ادخَ]_انًغتفٛذ: _

 _______________انتبسٚخ: _________

 ػًبٌ انؼطبء سلى: _________________

 

[ )فٌما ٌلً ٌسمى "مقدم العطاء"( قد قّدم لكم عطاءه المإرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما اسم مقدم العطاءتم إبالؼنا بؤن ]أدخل 

 .]ادخل الرقم [[ بموجب كتاب الدعوة رقم اسم المناقصة/المشروعٌلً ٌسمى "العطاء"( لتنفٌذ ]أدخل 
 

 . ضمان عطاءت دعم بأن , وفقا لشروطكم, بؤن العطاءات ٌجب ندركإضافة الى ذلك, فإننا 

 

 ندفع بؤن بشكل ال رجوع عنه الوثٌقة هذه بموجب ملتزمون[ المصرؾ اسم أدخل] نحن العطاء, مقدم من طلب بناًء علىو

[( فور تسلمنا منكم أول طلب بالكلمات المبلػ أدخل]) [باألرقامالمبلػ  أدخل] مبلػ بمجملها تتجاوز ال مبالػ أو مبلػ أي لكم

 : إذ أنه تفٌد بؤن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء تحرٌرٌةمصحوب بإفادة  تحرٌري

 

 هذ عؾت ػطبءٙ خالٍ كزشح ٗلبر٣خ اُؼطبء أُؾذدح ٖٓ ٓوذّ اُؼطبء ٗلغٚ ك٢ اعزٔبسح روذ٣ْ اُؼطبء؛ ( أ)

 أٝ

( كشَ أٝ سكغ رٞه٤غ إرلبه٤خ اُؼوذ، إٕ ًبٕ 1خالٍ ٓذح ٗلبر ػطبئٚ ثوجٍٞ ػطبئٚ ٖٓ هجَ عٜخ اُزؼبهذ، )ثؼذ رجِّـٚ  ( ة)

 ( كشَ أٝ سكغ روذ٣ْ ػٔبٕ ؽغٖ األداء ٝكن اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓوذ٢ٓ اُؼطبءاد؛ 0رُي ٓطِٞثبً، أٝ )

بؤنه قد وحٌث قررت المحكمة المختصة من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات,  31)ج( قد قّدم شكوى او طعناً وفق المادة 

 تسبب بتؤخٌر توقٌع العقد ألسباب خاطئة وؼٌرمبررة وعلٌه تعوٌض جمٌع األضرار الناتجة عن ذلك.

 

إصدار ضمان العقد و ة موقعة عننسخمنه , فور تسلمنا الفائزأ( إذا كان مقدم العطاء هو )هذا الضمان:  مدة نفاذتنتهً 

تحقق االقرب فعند على مقدم العطاء,  المناقصة ٌتم ترسٌةب( إذا لم )مقدم العطاء؛ أو  طلب بناًء علىلكم  األداء حسن

ومقدم العطاء لم ٌقدم شكوى او  العطاء علٌه ه لم ٌتم ترسٌةلمقدم العطاء بؤن إشعاركمتسلمنا لنسخة من عند ( 6)ما ٌلً: م

لم ٌقدم أي  مقدم العطاءو عطاءمدة نفاذ الٌوما من انتهاء ( بعد ثمانٌة وعشرٌن 0) أو اعتراضاً لدى جهة التعاقد فً ذلك؛

 . شكوى او اعتراض لدى جهة التعاقد

 فً ذلك التارٌخ أو قبله.مكتبنا من قبلنا فً  تم استالمهٌجب أن ٌا الضمان هذبموجب وبالتالً, فإن أي طلب دفع 

, (Uniform Rules for Demand Guaranteesتحت الطلب ) لضماناتلللقوانٌن الموحدة ا الضمان خضع هذٌ

 (.ICC Publication No. 758) 468ؼرفة التجارة الدولٌة رقم إصدارات 

 

 [اُزٞه٤غ/اُزٞاه٤غ]
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 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 

 

 انًظُّؼخ انششكخ/انجٓخ يٍ تظشٚح..6
 

 ًزبة إػذاد ٣زْ إٔ ٣غت ٛ٘ب. ا٤ُٜب أُشبس اُزؼ٤ِٔبد ٝكن اُ٘ٔٞرط ٛزا َٓء أُظ٘ؼخ اُششًخ ٖٓ اُطِت اُؼطبء ٓوذّ ػ٠ِ]

ُٔظّ٘ؼخ؛ ُِششًخ اُؼبئذح اُشع٤ٔخ اُشعبُخ ٗٔٞرط ػ٠ِ ٛزا اُزظش٣ؼ  ٓ٘بعت ثشٌَ ٓخٍٞ شخض هجَ ٖٓ ٣ُٞهّغ إٔ ٣ٝغت اُ

 ا٠ُ اُزؼ٤ِٔبد ك٢ ٓؾذد ٛٞ ًٔب ػطبئٚ ا٠ُ اٌُزبة ٛزا اُؼطبء ٓوذّ ٣ؼْ إٔ ٣غت .أُظ٘ؼخ ِغٜخُ أُِضٓخ اُٞصبئن ُزٞه٤غ

 [.اُؼطبءاد ٓوذ٢ٓ

 [اُغ٘خ( اُشٜش، )ا٤ُّٞ، انؼطبء تمذٚى بسٚخت :ادخَ] اُزبس٣خ:

 [انشلى ادخَ] سهْ: اُذػٞح ًزبة

 

 

 [ادخَ: االعْ اٌُبَٓ ُغٜخ اُزؼبهذ]٠ُ: ا

 

، ٝٓظبٗؼ٘ب [: َٕع انغهغ انًظُّؼخادخَ]، أُظّ٘ؼٕٞ اُشع٤ٕٔٞ ُـ [العى انكبيم نهششكخ انًظُّؼخادخَ: ]ٗؾٖ ٘ب ؽ٤ش اٗ

ثزوذ٣ْ ػطبء ٌُْ ٖٝٓ صْ  [العى انكبيم نًمذو انؼطبء ادخَ:]، ٗشّخض ٜٛ٘ب ُـ [نششكخانؼُٕاٌ انكبيم نًظبَغ اادخَ: ]ك٢ 

العى ٔ/أٔ ٔطف يٕجض ادخَ: ]اُزلبٝع ػ٠ِ ػوذ ٝرٞه٤ؼٚ ٓؼٌْ، ٝرُي ثٜذف روذ٣ْ اُغِغ اُزب٤ُخ ٝأُظّ٘ؼخ ٖٓ هجِ٘ب 

 .[نهغهغ

 

 

ؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ، ك٢ ٓب ٣زؼِن ثبُغِغ أُوذٓخ ٖٓ اُششًخ ٖٓ اُششٝ 15ٗوذّ ٌُْ ٜٛ٘ب ًلبُخ ًبِٓخ ٝػٔبٕ شبَٓ ٝكوبً ُِٔبدح 

 أػالٙ.

 

 

ل )انًخٕنٍٛ( نهتٕلٛغادخَ: ]اُزٞه٤غ:  ّٕ  [تٕلٛغ )تٕالٛغ( يًخم )يًخهٙ( انششكخ انًظُؼخ انًخ

 

ل )انًخٕنٍٛ( نهتٕلٛغادخَ ]االعْ:  ّٕ  [اعى )اعًبء( يًخم )يًخهٙ( انششكخ انًظُؼخ انًخ

 

 [انظفخ ادخَ:]أُ٘ظت: 

 

 [العى انكبيم نًمذو انؼطبءادخَ: ]ُٔلٞع اُشع٢ٔ ثزٞه٤غ ٛزا اُزظش٣ؼ ُظبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ: ا

 

 [تبسٚخ انتٕلٛغادخَ: ]____________، __________ ثزبس٣خ ا٤ُّٞ ______________ٖٓ شٜش 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 78 مستندات العطاء الرابع قسمال

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 أداء ؽغٖ شٜبدح ٗٔٞرط .8

 انجٓخ

 انًتؼبلذح

 ٔتبسٚخ سلى

 انششاء ايش

 شاي تبسٚخ

 انششاء

 ٔطف

 انغهغ
 انؼمذ تُفٛز تبسٚخ انكًٛخ

 اعجبة

 اٌ انتأخٛش،

 ٔجذد

 انغهغ ْم

 انًمذيخ

 يمجٕنخ؟

 ثحغت     

 انؼمذ
 با فؼهٛ

  

1 0 3 4 5 6 8 7 0 
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 70 القسم الخامس. جدول متطلبات التعاقد

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 انجضء انخبَٙ

 يتطهجبد انتؼبلذ

 

 انتؼبلذ يتطهجبد جذٔل انخبيظ. انمغى
 

 

 انتؼبلذ يتطهجبد لبئًخ ػهٗ يالحظبد
 

 ٓٞاطلبد ك٤٘خ خبطخ ثٜزا أُ٘زظ. خٝطلبً ٓٞعضاً ػٖ ًَ ٓ٘زظ ٝا٤ٌُٔخ أُطِٞثخ إػبكخ إ٠ُ أ٣ هبئٔخ ٓزطِجبد اُزؼبهذذّ رو
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 67 القسم الخامس. جدول متطلبات التعاقد

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 انتؼبلذ يتطهجبد لبئًخ

  ٝششٝؽ اُزغ٤ِْ ٝعذٍٝ اُز٘ل٤ز  ثبُغِغ هبئٔخ. 1سهْ  عذٍٝ
 

1 0 3 4 5 6 

جدول 

 رقم

 

 )أ( 

 

 بند رقم

 

 

 )ب(

 

 وصؾ موجز للسلع

ٌة، أدخل ] ٌٌس دستور األدو للمنتجات: المنتج، شكل الجرعة، مقا

ٌمكن إدراج وصؾ موجز  ٌة  حجم العلبة. للمعدات/األجهزة الطب

 [فقط

 

 

 

 

 

 

ٌة  /الكم

 الوحدة

 

ٌمة ضمان  ق

ٌنار  العطاء بالد

 العراًق

مالحظة: ]

أدخل مبلػ 

ضمان العطاء 

لكل جدول 

كواحد بالمئة 

ٌمة  من الق

 [المقدرة

ٌم  جهة التسل

حظة: أدخل مال]

عنوان المستخدم 

 [النهاًئ

ٌم  مدة التسل

المطلوبة وفق 

أدخل اإلصدار ]

ً من  الحال

 [االنكوترمز

 ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[

 ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[

 ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[ ]أدخل[

 

ٌطلب من مقدمً العطاءات أن ٌقدموا أسعارهم وفق شروط التسلٌم المنصوص عنها فً جدول األسعار  شروط التسلٌم:

 فً القسم الرابع.
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 51  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 : نطاق الخدمات الثانوٌة:0رقم  جدول
  

 وطبع اُظؾ٢ُغِغ اُ "ل شٙء" أدخَ:]

 "[أُؼذاد، إعشاءاد ٓب هجَ اُزشـ٤َ، ٝاُزذس٣ت أُطِٞة ػ٠ِ أُٞهغ رش٤ًت٣زٞعت " ، أدخَ:طج٤خاُ /األعٜضحِٔؼذادُ أٝ

 
 

 انفُٛخ انًٕاطفبد. انشاثغ انجذٔل
 

 .رطِجٜب عٜخ اُزؼبهذ اُز٢اُـشع ٖٓ أُٞاطلبد اُل٤٘خ ٛٞ رؾذ٣ذ اُخظبئض اُل٤٘خ ُِغِغ ٝاُخذٓبد أُزظِخ ثٜب 

 

 

 الفنٌة المواصفات

 
NO. 

New 
National 

Code 

Old 
National 

Code الكمٌة وحدة القٌاس  انًبدح 

الكلفة 
التخمٌنٌة 
 بالدوالر

 المنشأ

 

    
Mounted stents                                             

2 x 10-15 mm     

  

1 

CAT-DE00-001 M15-Eda-035 

Guiding catheter for PTCA                                 
 Judkin left conory soft tip    

7f/3 

 pcs 
1468 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً

2 

CAT-DE00-002 M15-EDa-036 
Judkin left conory soft tip     

7f/3.5                          

pcs  

5773 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
3 

CAT-DE00-003 M15-EDa-037 
Judkin left conory soft tip     

7f/4 

pcs  

7724 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
4 

CAT-DE00-004 M15-EDa-038 
Judkin left conory soft tip     

7f/4.5 

 Pcs 

575 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
5 

CAT-DE00-005 M15-EDa-039 
Judkin left conory soft tip     

7f/5 

 pcs 

352 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
6 

CAT-DE00-006 M15-EDa-040 
Judkin left coroany soft tip  

6f/3 

pcs 

1891 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
7 

CAT-DE00-007 M15-EDa-041 
Judkin left coroany soft tip   

6f/3.5 

 pcs 

13490 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
8 

CAT-DE00-008 M15-EDa-042 
Judkin left coroany soft tip    

6f/4 

pcs 

14901 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
9 

CAT-DE00-009 M15-EDa-043 
Judkin left coroany soft tip   

6f/4.5 

 Pcs 

1119 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

11 

CAT-DE00-010 M15-EDa-044 
Judkin left coroany soft tip   

6f/5 

 pcs 

672 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
11 

CAT-DE00-011 M15-EDa-045 
Judkin right coroany soft tip  

7f/3.5 

 Pcs 

3733 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
12 

CAT-DE00-012 M15-EDa-046 
Judkin right coroany soft tip   

7f/4 

pcs   

4060 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
13 

CAT-DE00-013 M15-EDa-048 
Judkin right coroany soft tip   

6f/3.5 

 Pcs 

12278 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
14 

CAT-DE00-014 M15-EDa-049 
Judkin right coroany soft tip   

6f/4 

pcs  

13660 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
15 

CAT-DE00-015 M15-EDa-050 
Judkin right coroany soft tip  

6f/5 

 pcs 

478 

امرٌكً ،  34
اوربً ، 

 ٌابانً
16 

CAT-DE00-016 M15-EDa-051 
Amplatz left cnary I soft tip     

7f 

 Pcs 

599 

امرٌكً ،  35
اوربً ، 

 ٌابانً
17 

CAT-DE00-017 M15-EDa-052 
Amplatz left cnary I soft tip    

6f 

 pcs 

887 

امرٌكً ،  35
اوربً ، 

 ٌابانً
18 

CAT-DE00-018 M15-EDa-053 
Amplatz left cnary II soft tip    

7f 

pcs  

374 

امرٌكً ،  35
اوربً ، 

 ٌابانً
19 

CAT-DE00-019 M15-EDa-054 
Amplatz left cnary II soft tip   

6f 

 pcs 

761 

امرٌكً ،  35
اوربً ، 

 ٌابانً
21 

CAT-DE00-020 M15-EDa-055 
Amplatz left cnary III soft tip   

7f 

 pcs 

298 

امرٌكً ،  35
اوربً ، 

 ٌابانً
21 

CAT-DE00-021 M15-EDa-056 
Amplatz left cnary III soft tip   

6f 

 Pcs 

398 

امرٌكً ،  35
اوربً ، 

 ٌابانً
22 

CAT-DE00-022 M15-EDa-057 
Modified R.co amplatz - I         

7f        

 pcs 

508 

امرٌكً ،  7.5
اوربً ، 

 ٌابانً
23 

CAT-DE00-025 M15-EDa-062 
Judkin L. co .+SH                    

7/4 

 pcs 

451 

امرٌكً ،  35.5
اوربً ، 

 ٌابانً
24 

CAT-DE00-028 M15-EDa-065 
Judkin R. co. +SH                    

7/4 

 pcs  

873 

امرٌكً ،  35.5
اوربً ، 

 ٌابانً
25 

CAT-DE00-029 M15-EDa-066 
Judkin R. co. +SHORT TIP        

7/4 

 pcs 

489 

امرٌكً ،  35.5
اوربً ، 

 ٌابانً
26 

CAT-DE00-031 M15-EDa-068 
EBU extraback left conoary 

soft tip  7f/4 

 pcs 

1283 

امرٌكً ،  32.5
اوربً ، 

 ٌابانً
27 

CAT-DE00-032 M15-EDa-069 
EBU extraback left conoary 

soft tip  7f/5 

 pcs  

320 

 امرٌكً ، 32.5
اوربً ، 

 ٌابانً



Section VII. Sample Technical Specifications 53 

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

28 

CAT-DE00-035 M15-EDa-072 
EBU extraback left conoary 

soft tip 6f/5 

 pcs  

235 

امرٌكً ،  32.5
اوربً ، 

 ٌابانً
29 

CAT-DE00-036 M15-EDa-073 
Internal mammery soft tip    

7f 

 pcs  

351 

امرٌكً ،  7
اوربً ، 

 ٌابانً
31 

CAT-DE00-037 M15-EDa-074 
Internal mammery soft tip    

6f 

 pcs 

829 

امرٌكً ،  7
اوربً ، 

 ٌابانً
31 

CAT-DE00-038 M15-EDa-075 Hocky stick soft tip              7f 

 pcs  

227 

امرٌكً ،  6
اوربً ، 

 ٌابانً
32 

CAT-DE00-039 M15-EDa-076 Hocky stick soft tip              6f 

 Pcs 

476 

امرٌكً ،  6
، اوربً 
 ٌابانً

33 

CAT-DE00-040 M15-EDa-077 
Multipurpose guiding cath. 

AI  7f 

 pcs  

847 

امرٌكً ،  6.5
اوربً ، 

 ٌابانً
34 

CAT-DE00-041 M15-EDa-078 
Multipurpose guiding cath. 

AI  6f 

 pcs  

1324 

امرٌكً ،  6.5
اوربً ، 

 ٌابانً
35 

CAT-DE00-042 M15-EDa-080 XB  3.5    7F 

 pcs 

3149 

امرٌكً ،  34.5
اوربً ، 

 ٌابانً
36 

CAT-DE00-043 M15-EDa-081 XB  3.5    6F 

 pcs 

4600 

امرٌكً ،  34.5
اوربً ، 

 ٌابانً
37 

CAT-DE00-044 M15-EDa-083 XB.   4     6F 

 pcs  

2830 

امرٌكً ،  34.5
اوربً ، 

 ٌابانً
38 

CAT-DE00-070 M15-EDb-039 

Exchaig guide wire teflon 
coated J - shaptip 0.021 , 

260cm Long  

 pcs 

4584 

امرٌكً ،  4.5
اوربً ، 

 ٌابانً
39 

CAT-DE00-076 M15-EDb-048 
Exchange guide wire Teflon 

coated Jshape    0.032 

 pcs 

4229 

امرٌكً ،  4.5
اوربً ، 

 ٌابانً
40 

CAT-DE00-080 M15-EDb-053 
Radio opaque tip guide wire-

0.014  140cm       ( soft ) 

 Pcs 

14684 

امرٌكً ،  10.5
اوربً ، 

 ٌابانً
41 

CAT-DE00-081 M15-EDb-054 
Radio opaque tip guide wire-
0.014  140cm       (standard) 

 pcs 

11553 

امرٌكً ،  10.5
اوربً ، 

 ٌابانً
42 

CAT-DE00-082 M15-EDb-055 
Exchange guide wire -J tip 

standard 0.014,300cm  

 pcs 

4079 

امرٌكً ،  4.5
اوربً ، 

 ٌابانً
43 

CAT-DE00-084 M15-EDc-001 
Catheters for diognostic cath                            

pigtail catheter     4f  

pcs  

1253 

امرٌكً ،  3.5
اوربً ، 

 ٌابانً
44 

CAT-DE00-085 M15-EDc-002 pigtail catheter     5f  

 pcs  

4650 

امرٌكً ،  3.5
اوربً ، 

 ٌابانً
45 

CAT-DE00-086 M15-EDc-003 pigtail catheter      6f 

 pcs  

10529 

امرٌكً ،  3.5
اوربً ، 

 ٌابانً
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

46 

CAT-DE00-088 M15-EDc-006 
Judkin right coronary 

catheters   6f/3.5 

 pcs 

31962 

امرٌكً ،  7
اوربً ، 

 ٌابانً
47 

CAT-DE00-089 M15-EDc-007 
Judkin right coronary 

catheters   6f/4 

 pcs 

47581 

امرٌكً ،  7
اوربً ، 

 ٌابانً
48 

CAT-DE00-090 m15-EDC-008 
Judkin right coronary 

catheters   6f/5 

 pcs  

3352 

امرٌكً ،  7
اوربً ، 

 ٌابانً
49 

CAT-DE00-094 M15-EDc-012 
Judkin left coronary 

catheters   6f/3.5 

 pcs 

23737 

امرٌكً ،  7
اوربً ، 

 ٌابانً
50 

CAT-DE00-095 M15-EDc-013 
Judkin left coronary 

catheters   6f/4 

 pcs 

47079 

امرٌكً ،  7
اوربً ، 

 ٌابانً
51 

CAT-DE00-096 M15-EDc-014 
Judkin left coronary 

catheters   6f/5 

 Pcs 

3531 

امرٌكً ،  7
اوربً ، 

 ٌابانً
52 

CAT-DE00-097 M15-EDc-015 
Judkin left coronary 

catheters   6f/6 

 Pcs 

1158 

امرٌكً ،  7
اوربً ، 

 ٌابانً
53 

CAT-DE00-108 M15-EDc-028 
Multipurpose catheter    B -3   

6f 

 Pcs 

2040 

امرٌكً ،  7.75
اوربً ، 

 ٌابانً
54 

CAT-DE00-110 M15-EDc-031 NIH catheter   5f  

 Pcs 

2810 

امرٌكً ،  7.75
اوربً ، 

 ٌابانً
55 

CAT-DE00-111 M15-EDc-032 NIH catheter   6f  

 Pcs 

1761 

امرٌكً ،  7.75
اوربً ، 

 ٌابانً
56 

CAT-DE00-118 M15-EDc-053 
Multipurpose catheter  A-I    

5f 

 Pcs 

4244 

امرٌكً ،  7.75
اوربً ، 

 ٌابانً
57 

CAT-DE00-119 M15-EDc-055 
Multipurpose catheter  A-2   

5f 

 Pcs  

3025 

امرٌكً ،  7.75
اوربً ، 

 ٌابانً
58 

CAT-DE00-120 M15-EDC-056 
Multipurpose catheter  A-2   

6f 

 Pcs 

2683 

امرٌكً ،  7.75
اوربً ، 

 ٌابانً
59 

CAT-DE00-131 M15-EDd-017 
Seldinger needle    (gauge 

18/1.5 inch ) 

 Pcs 

13509 

ً ، امرٌك 1.25
اوربً ، 

 ٌابانً
60 

CAT-DE00-133 M15-EDd-019 
Seldinger needle for 

pediatric  

 Pcs 

6234 

امرٌكً ،  1.25
اوربً ، 

 ٌابانً
61 

CAT-DE00-145 M15-EDd-033 10 c.c. syring with louer lock  

 Pcs  

94256 

امرٌكً ،  0.06
اوربً ، 

 ٌابانً
62 

CAT-DE00-149 M15-EDd-041  Tourqer (screw) 

 Pcs 

43947 

امرٌكً ،  2.75
اوربً ، 

 ٌابانً
63 

CAT-DE00-152 M15-EDd-044 

Brockenbrough adult needl 
set for interatrial 

septostomy stainless steel 

 Pcs  

861 

امرٌكً ،  150
اوربً ، 

 ٌابانً
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64 

CAT-DE00-174 M15-EDd-084 
Pressure gauge ( 0-300mm 

Hg)          

 Pcs 

570 

امرٌكً ،  3.75
اوربً ، 

 ٌابانً
65 

CAT-DE00-214 M15-EDd-147 
R. CO JUDKINI + SLID HOLES  

5F/ 4  

 Pcs 

1074 

امرٌكً ،  35.5
اوربً ، 

 ٌابانً
66 

CAT-DE00-215 M15-EDd-149 

PEEL AWAY SHEATH 9F + 
INTRODUCER ROTABLATER 
DEVICE FOR PTCA BRANCHY 

THERAPY FOR INSTENT  
RESTENOSISE ( DEVICE )  

 Pcs 

765 

امرٌكً ،  35
اوربً ، 

 ٌابانً

67 

CAT-DE00-311 M15-EDd-274 

intracoronary debulking ( 
atherectomy ) device size 

2.5  

 Pcs 

60 

امرٌكً ،  168.25
اوربً ، 

 ٌابانً
68 

CAT-DE00-312 M15-EDd-275 
intracoronary debulking ( 

atherectomy ) device size 3 

 Pcs 

80 

امرٌكً ،  168.25
اوربً ، 

 ٌابانً
69 

CAT-DE00-322 M15-EDd-287 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

4 x 1.5 cm 

 Pcs  

143 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
70 

CAT-DE00-324 M15-EDd-289 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

5 x 1.5 cm 

 Pcs 

150 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
71 

CAT-DE00-329 M15-EDd-294 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

7 x 2 cm 

 Pcs 

233 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
72 

CAT-DE00-330 M15-EDd-295 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

7 x 3 cm 

 Pcs 

241 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
73 

CAT-DE00-331 M15-EDd-296 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

7 x 4 cm 

 Pcs 

269 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
74 

CAT-DE00-332 M15-EDd-297 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

8 x 2 cm 

 Pcs 

211 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
75 

CAT-DE00-333 M15-EDd-298 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

8 x 3 cm 

 Pcs 

278 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
76 

CAT-DE00-334 M15-EDd-299 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

8 x 4 cm 

 Pcs  

208 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
77 

CAT-DE00-335 M15-EDd-300 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

10 x 2 cm 

 Pcs 

186 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
78 

CAT-DE00-336 M15-EDd-301 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

10 x 3 cm 

 Pcs 

117 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
79 

CAT-DE00-337 M15-EDd-302 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

10 x 4 cm 

 Pcs 

91 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
80 

CAT-DE00-338 M15-EDd-303 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

12 x 3 cm 

 Pcs  

141 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
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81 

CAT-DE00-339 M15-EDd-304 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

12 x 4 cm 

 Pcs 

70 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
82 

CAT-DE00-340 M15-EDd-305 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

14 x 3 cm 

 Pcs 

55 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
83 

CAT-DE00-341 M15-EDd-306 

peripheral angioplasty 
balloon ( P.T.A balloon ) size 

14x 4 cm 

 Pcs  

109 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
84 

CAT-DE00-367 M15-Edj-004 Rad pad disposable lead 

Pcs  

5174 

امرٌكً ،  5
اوربً ، 

 ٌابانً
85 

CAT-DE00-374 M15-Edh-002 

Torque guide wire Type  
Micrrovena ™ ,platinum TM 

Termo  TM, glide wirre 
(termo PLUS meical 
crop,somerset nj) 

0.018D,45cm L 

 Pcs 

313 

امرٌكً ،  17
اوربً ، 

 ٌابانً

86 

CAT-DE00-383 M15-Edh-011 

controllable or active 
)deflector wire Amplatz ™ 

controllable or 
active)deflector 

wire(cookinc, bloomingto, 
in)Tiip curve -5,10,15mm in 

diameter 0,025D, 

 Pcs 

87 

امرٌكً ،  49
اوربً ، 

 ٌابانً

87 

CAT-DE00-386 M15-Edh-015 
Flow-directed balloon 

catheter 4Fr,sheath 

 Pcs  

36 

امرٌكً ،  75.75
اوربً ، 

 ٌابانً
88 

CAT-DE00-388 M15-Edh-020 
SWANGANZ catheter5  

lumen  4Fr,sheath  

 Pcs 

96 

امرٌكً ،  39.75
اوربً ، 

 ٌابانً
89 

CAT-DE00-390 M15-Edh-022 

Multi-trak  (TM)    catheter  
Type 

(NuMED,Hopkinton4Fr,sheat
h 

 Pcs 

24 

امرٌكً ،  33.5
،  اوربً
 ٌابانً

90 

CAT-DE00-397 M15-Edh-029 
Goodale-lubin  catheter 

3Fr,sheath 

 Pcs 

25 

امرٌكً ،  38.5
اوربً ، 

 ٌابانً
91 

CAT-DE00-398 M15-Edh-030 
Goodale-lubin  catheter 

5Fr,sheath 

 Pcs  

32 

امرٌكً ،  38.5
اوربً ، 

 ٌابانً
92 

CAT-DE00-399 M15-Edh-031 
Goodale-lubin  catheter 

6Fr,sheath 

 Pcs  

50 

امرٌكً ،  38.5
اوربً ، 

 ٌابانً
93 

CAT-DE00-403 M15-Edh-039 
Bioptome catheter & 
forceps  5Fr,sheath 

 Pcs 

79 

امرٌكً ،  125
اوربً ، 

 ٌابانً
94 

CAT-DE00-404 M15-Edh-040 
Bioptome catheter & 
forceps  6Fr,sheath 

 Pcs 

40 

امرٌكً ،  125
ربً ، او

 ٌابانً
95 

CAT-DE00-405 M15-Edh-041 
Dotter - type  basket 

catheter 

 Pcs 

44 

امرٌكً ،  410
اوربً ، 

 ٌابانً
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96 

CAT-DE00-406 M15-Edh-042 
Berman wede catheter 

4Fr,sheath 

 Pcs 

40 

امرٌكً ،  49.75
اوربً ، 

 ٌابانً
97 

CAT-DE00-407 M15-Edh-043 
Berman wede catheter 

5Fr,sheath 

 Pcs 

58 

امرٌكً ،  49.75
اوربً ، 

 ٌابانً
98 

CAT-DE00-408 M15-Edh-044 

Berman angiographic 
catheter  0,018 inch D, 

4Fr,sheath 

 Pcs 

43 

امرٌكً ،  56.25
اوربً ، 

 ٌابانً
99 

CAT-DE00-409 M15-Edh-045 
Berman angiographic 
catheter  5Fr,sheath 

 Pcs 

51 

امرٌكً ،  56.25
اوربً ، 

 ٌابانً
100 

CAT-DE00-410 M15-Edh-0045 
(Berman) balloon occlusion 

catheter  4Fr,sheath 

 Pcs 

38 

امرٌكً ،  11.75
اوربً ، 

 ٌابانً
101 

CAT-DE00-437 M15-Edh-097 Dilator  4Fr sheath 

 Pcs  

81 

امرٌكً ،  3.25
اوربً ، 

 ٌابانً
102 

CAT-DE00-438 M15-Edh-098 Dilator  5Fr sheath 

 Pcs  

179 

امرٌكً ،  3.25
اوربً ، 

 ٌابانً
103 

CAT-DE00-439 M15-Edh-099 Dilator 8Fr sheath 

 Pcs  

542 

امرٌكً ،  3.25
اوربً ، 

 ٌابانً
104 

CAT-DE00-440 M15-Edh-100 Dilator  10Fr sheath 

 Pcs  

452 

امرٌكً ،  3.25
اوربً ، 

 ٌابانً
105 

CAT-DE00-441 M15-Edh-101 Dilator  12Fr sheath 

 Pcs 

377 

امرٌكً ،  3.25
اوربً ، 

 ٌابانً
106 

CAT-DE00-442 M15-Edh-102 Dilator  14Fr sheath 

 Pcs  

372 

امرٌكً ،  3.25
اوربً ، 

 ٌابانً
 

    Graft Stent 
  

  

  

107 

CAT-DE18-476   
graft Stent self expandable 

size 2.25 length 12 

 Pcs 

 35 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
108 

CAT-DE18-477   
graft Stent self expandable 

size 2.25 length 15 

 Pcs 

 39 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
109 

CAT-DE18-478   
graft Stent self expandable 

size 2.5 length 12 

 Pcs 

 35 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
110 

CAT-DE18-479   
graft Stent self expandable 

size 2.5 length 15 

 Pcs  

 67 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
111 

CAT-DE18-480   
graft Stent self expandable 

size 3 length12 

 Pcs 

 42 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
112 

CAT-DE18-481   
graft Stent self expandable 

size 3 length 15 

 Pcs  

 69 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
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113 

CAT-DE18-482   
graft Stent self expandable 

size 3.5 length 12 

 Pcs 

 39 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
114 

CAT-DE18-483   
graft Stent self expandable 

size 3.5 length15 

 Pcs  

 67 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

نًٌابا  
115 

CAT-DE18-484   
graft Stent self expandable 

size 4 length12 

 Pcs 

 28 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
116 

CAT-DE18-485   
graft Stent self expandable 

size 4  length 15 

 Pcs 

 50 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
117 

CAT-DE18-486   
graft Stent self expandable 

size 4.5  length 12 

 Pcs 

 19 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
118 

CAT-DE18-487   
graft Stent self expandable 

size 4.5 length15 

 Pcs 

 37 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
119 

CAT-DE18-488   
graft Stent self expandable 

size 5 length 12 

 Pcs 

 15 

امرٌكً ،  1700
،  اوربً
 ٌابانً

120 

CAT-DE18-489   
graft Stent self expandable 

size 5 length 15 

 Pcs  

 34 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
121 

CAT-DE18-490   
graft Stent self expandable 

size 5.5 length 12 

 Pcs 

 14 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
122 

CAT-DE18-491   
graft Stent self expandable 

size5.5 length 15 

 Pcs 

 14 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
123 

CAT-DE18-492   
graft Stent self expandable 

size 6 length 12 

 Pcs  

 13 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
124 

CAT-DE18-493   
graft Stent self expandable 

size 6 length 15 

 Pcs 

 32 

،  امرٌكً 1700
اوربً ، 

 ٌابانً
125 

CAT-DE18-494   
graft Stent self expandable 

size 6.5 length 12 

 Pcs 

 12 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
126 

CAT-DE18-495   
graft Stent self expandable 

size 6.5 length 15 

 Pcs 

 7 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
127 

CAT-DE18-496   
graft Stent self expandable 

size 7 length 12 

 Pcs  

 6 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
128 

CAT-DE18-497   
graft Stent self expandable 

size 7 length 15 

 Pcs  

 6 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
129 

CAT-DE18-498   
graft Stent self expandable 

size 7.5 length 12 

 Pcs 

 11 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
130 

CAT-DE18-499   
graft Stent self expandable 

size 7.5 length 15 

 Pcs 

 3 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
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131 

CAT-DE18-500   
graft Stent self expandable 

size 8 length 12 

 Pcs  

 8 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
132 

CAT-DE18-501   
graft Stent self expandable 

size 8  length 15 

 Pcs 

 22 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
133 

CAT-DE18-502   
graft Stent self expandable 

size 9 length12 

 Pcs 

 8 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
134 

CAT-DE18-503   
graft Stent self expandable 

size 9  length 15 

 Pcs 

 22 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
135 

CAT-DE18-504   
graft Stent self expandable 

size10 length12 

 Pcs 

 13 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
136 

CAT-DE18-505   
graft Stent self expandable 

size10 length 15 

 Pcs 

 26 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
137 

CAT-DE18-506   
graft Stent self expandable 

size 11 length12 

 Pcs 

 3 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
138 

CAT-DE18-507   
graft Stent self expandable 

size11 length 15 

 Pcs 

 25 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
139 

CAT-DE18-508   
graft Stent self expandable 

size 12 length 12 

 Pcs  

 23 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
140 

CAT-DE18-509   
graft Stent self expandable 

size 12 length15 

 Pcs 

 6 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
141 

CAT-DE18-510   
graft Stent self expandable 

size 13 length 12 

 Pcs 

 8 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
142 

CAT-DE18-511   
graft Stent self expandable 

size 13 length 15 

 Pcs  

 1 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
143 

CAT-DE18-512   
graft Stent self expandable 

size 14 length 12 

 Pcs 

 1 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
144 

CAT-DE18-513   
graft Stent self expandable 

size 14 length 15 

 Pcs 

 1 

امرٌكً ،  1700
اوربً ، 

 ٌابانً
145 

CAT-DE18-570   
Peripheral angioplasty 
balloon 5mm*20mm 

 Pcs 

104  

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
146 

CAT-DE18-571   
Peripheral angioplasty 
balloon 6mm*10mm 

 Pcs 

 29 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
147 

CAT-DE18-572   
Peripheral angioplasty 
balloon 6mm*20mm 

 Pcs  

 79 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
148 

CAT-DE18-573   
Peripheral angioplasty 
balloon 7mm*10mm 

 Pcs 

 12 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
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149 

CAT-DE18-574   
Peripheral angioplasty 

balloon7mm*20mm 

 Pcs 

 27 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

بانًٌا  
150 

CAT-DE18-575   
Peripheral angioplasty 
balloon 8mm*10mm 

 Pcs 

 17 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
151 

CAT-DE18-576   
Peripheral angioplasty 

balloon8mm*20mm 

 Pcs  

 42 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
152 

CAT-DE18-577   
Peripheral angioplasty 
balloon 9mm*10mm 

 Pcs  

 31 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
153 

CAT-DE18-578   
Peripheral angioplasty 
balloon 9mm*20mm 

 Pcs 

 33 

امرٌكً ،  60
اوربً ، 

 ٌابانً
154 

CAT-DE18-583   
Mullius transspetal needle 

G12 

 Pcs 

 159 

امرٌكً ،  70
اوربً ، 

 ٌابانً
155 

CAT-DE18-584   
Mullius transspetal needle 

G10 

 Pcs  

159 

امرٌكً ،  70
اوربً ، 

 ٌابانً
156 

CAT-DE00-125 M15-EDd-011 

3 way stopcock mounted 
with extension tube luer 

lock 7cm 

Pcs  

54823 

امرٌكً ،  4.25
اوربً ، 

 ٌابانً
157 

CAT-DE00-127 M15-EDd-013 
High pressure injection line 

150 cm (1200 PS) 

Pcs  

39398 

امرٌكً ،  2.25
اوربً ، 

 ٌابانً
158 

CAT-DE00-128 M15-EDd-014 Pressure line 

Pcs  

80447 

امرٌكً ،  1.25
اوربً ، 

 ٌابانً
159 

CAT-DE00-147 M15-EDd-039 

Syring with HANDI - F1L for 
injection use (libeled - 

Florshiem) 150 ml Part no. -
600269 (disposable) 

Pcs  

4146 

امرٌكً ،  4
اوربً ، 

 ٌابانً

160 

CAT-DE00-159 M15-EDd-061 
Angio Graphy - drape set (4 

parts)             

 Pcs 

96561 

امرٌكً ،  1.5
اوربً ، 

 ٌابانً
161 

CAT-DE00-170 M15-EDd-080 
Rashkind arterial septosomy 

ballon catheter 

Pcs  

582 

امرٌكً ،  101.75
،  اوربً
 ٌابانً

162 

CAT-DE00-462 M15-EDK-06 
selding needle for pediatric 

size 22 

Pcs  

1302 

83.75 
FOR 

BOX OF 
25 

امرٌكً ، 
اوربً ، 

 ٌابانً
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 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 

 

 

 مالحظة: الكلفة التخمٌنٌة كاالتً :

 مذكورة اعاله.% عن الكلفة ال42.المناشئ العربٌة القرٌبة والتركً والمالٌزي واٌران وباكستان : ناقص 1

 % عن الكلفة52.المناشئ االسٌوٌة البعٌدة)الصٌن،الهند،تاٌوان،تاٌلند،الفلبٌن،اندونٌسٌا،فٌتنام،افؽانستان( :  ناقص0

 المذكورة اعاله. 

 % من الكلفة المذكورة اعاله .32المنشأ الكوري الجنوبً: ناقص .3
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 انخبنج انجضء

  انغبدط انمغى

 انؼمذ ُذادٔيغت ششٔؽ
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 63  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 

 نهؼمذ انؼبيخ انششٔؽ انغبدط. انمغى
  

 

 نهؼمذ انؼبيخ انششٔؽ حٕل يالحظبد
 

 

األخشٟ  ٞصبئناُاُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ اُٞاسدح ك٢ اُوغْ اُغبثغ ًٔب ٝٓغ  بُزشاثؾرُوشأ اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ ك٢ ٛزا اُوغْ ث

ٌَِ ، ٝاُؼوذ اُٞاسدح ك٢ ارلبه٤خ  ؽشك٢ اُؼوذ. ٝاعجبدٝؾذد ًبكخ ؽوٞم ر خزٌبِٓٓٝص٤وخ ٛزٙ اُٞصبئن ٓغ رُش

رٔذ٣ذ أٝ إُـبء أٝ إػبكخ خبطخ  أٝ رؼذ٣َ أ١ إدساط ٣ٝزْ. رؼذ٣َ أٝ رـ٤٤ش أ١ دٕٝ ٖٓ ُِؼوذ اُؼبٓخ اُششٝؽ ػ٠ِ أُؾبكظخ ٣غت

 .............................................كوؾ اُزؼبهذ عٜخ هجَ ٖٓ ٝرُي ثٌَ ػوذ ك٢ اُوغْ اُغبثغ )اُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ(
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 64  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 انًحتٕٚبد لبئًخ
 

 65 بد    انتؼشٚف .1
 66  تطجٛمبد .2
 66  انًُشأ ثهذ .3
 66  انًمبٚٛظ .4
 66  ٔانتذلٛك انًؼبُٚخ ؛ انؼمذ ٔيؼهٕيبد ٔحبئك عتؼًبلا .5
 68  انؼشالٛخ انجًٕٓسٚخ ألَظًخ ٔفمبا  انغهغ شٓبداد .6
 Patent Rights 68 -  الختشاع ثشاءاد أٔ انظُبػٛخ انًهكٛخ حمٕق .7
 68  األداء حغٍ ػًبٌ .8
 67  ٔاإلختجبساد انًؼبُٚخ .9

 67  ٔانتٕػٛت انتؼجئخ .10
 67  ٔانًغتُذاد   انتغهٛى .11
 67  انتأيٍٛ .12
 60  انُمم .13
 60 انغُٕ٘ انظٛبَخ ٔػمذ انُخشٚخ/انؼشػٛخ انخذيبد .14
 60 انؼٕٛة ػًبٌ.15
 60  انذفؼبد .16
 82 األعؼبس .17
 82  انتؼذٚم أٔايش .18
 82  انؼمذ تؼذٚم .19
 82  انتُبصل .20
ّٓض تأخٛش .21  82  انتُفٛز فٙ انًج
 81  ٚخانتأخٛش انغشايبد .22
  81 انؼًم طبحت لجم يٍ عحت انؼًم .23
 80 اإلفالط ثغجت عحت انؼًم .24
 07                                     انمبْشح انظشٔف .25

 80 (for convenience) انؼًم طبحت لجم يٍ انؼمذ أٜٗبء .26
 80  انُضاػبد تغٕٚخ .27
 Limitation of Liability 83  - انًغؤٔنٛخ يٍ انحذ .28
 83  انؼمذ نغخ .29
 83  انحبكى انمبٌَٕ .30
 83  (انتجهٛغ يزكشاد) اإلشؼبساد .31
 83  ٔانشعٕو انؼشائت .32
طبنت ثبنًجبنغ خانًشتجط ادٔاليتٛبص بدمتطبػعال .33 ًُ  83 ثٓب ان
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 65  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 

 مة للعقدالشروط العا

المدرجة أدناه سٌكون لها المعانً المستعملة فً هذا العقد, وإن الكلمات والمصطلحات 

  التالٌة: 

 انتؼشٚفبد .5

 ٓغز٘ذرؼ٢٘ ًِٔخ "ػوذ" إرلبم ٓجشّ ث٤ٖ  عٜخ اُزؼبهذ ٝأُغّٜض، ًٔب ٛٞ ٓغغَ ك٢   ( أ)

 ُٞصبئنااُؼوذ أُٞهغ ٖٓ ًبكخ األؽشاف ثٔب ك٤ٚ ع٤ٔغ أُشكوبد ٝأُالؽن ًٝبكخ 

 أُشرجطخ ٝأُشبس ا٤ُٜب ٛ٘ب.    

 

"ه٤ٔخ اُؼوذ" أٝ"عؼش اُؼوذ" رؼ٢٘ أُجِؾ أُغزؾن ُِٔغّٜض ثٔٞعت اُؼوذ ُوبء ه٤بٓٚ  ( ة)

 ثٌبكخ ٝاعجبرٚ اُزؼبهذ٣خ ثشٌَ ًبَٓ ٝطؾ٤ؼ.

 

  الشمسً.ٌوماً كامالً وفق التقوٌم  ٌعنً"ٌوم" )ج( 

من  6.2العقد نافذاً عمالً بالفقرة  )د( "تارٌخ نفاذ العقد" ٌعنً التارٌخ حٌن ٌصبح

 الشروط العامة للعقد.

 

, كما هو محدد فً السلعحٌث سٌتم استخدام  إسسةالم)هـ( "المستخدم النهائً" ٌعنً 

 قائمة متطلبات التعاقد. )وهو إحدى الجهات المستفٌدة(. 

 

  )و( "ش.ع.ع." تعنً الشروط العامة للعقد المحددة فً هذا القسم.

تعنً جمٌع المستحضرات الصٌدالنٌة ومن ضمنها األؼذٌة الكمالٌة  "السلع")ز( 

ووسائل منع الحمل عن طرٌق الحقن أو بالفم واللقاحات والواقً الذكري 

والمعدات/األجهزة الطبٌة, والتً على المجّهز تقدٌمها إلى جهة التعاقد بموجب 

 العقد.

 

محددة التً تشتري السلع, كما هً )ح( "المشتري" وٌعنً المإسسة أو جهة التعاقد 

 .فً الشروط الخاصة للعقد

 

)ط( "شهادات التسجٌل" تعنً شهادات التسجٌل أو سواها من الوثائق البدٌلة المطلوبة, 

والتً تإكد أن السلع المقدمة بموجب العقد هً مسجلة لالستعمال فً العراق بما 

 ٌتوافق مع القوانٌن النافذة وذات الصلة. 

 

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

النقل )ك( "الخدمات" وتعنً الخدمات اإلضافٌة المطلوبة للتعاقد على السلع, ك

التركٌب واختبارات ما قبل , مثل النثرٌة/ العرضٌة الخدماتوالتؤمٌن, وسواها من 

التشؽٌل/االستخدام والتدرٌب لدى المستخدمٌن النهائٌٌن وعرض السلع وكٌفٌة 

 وؼٌرها من واجبات المجّهز وفق العقد.استخدامها علٌهم, /ؽٌلهاتش

 

)ل( "الموقع" وفق الحالة, ٌعنً المكان أو األمكنة العائدة للمستخدم النهائً وفق قائمة 

 متطلبات التعاقد.

 

السلع والخدمات بموجب هذا تقوم بتقدٌم )م( "المجهز" تعنً الفرد أو الشركة التً 

 .للعقد الخاصة الشروطحدد فً العقد وفق ما هو م
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 66  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 )ن( الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة:
ٌحدد المشتري الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة بحسب القوانٌن النافذة فً 

المصطلحات سٌسترشد المشتري أٌضاً بتعرٌفات , المادةألؼراض هذه العراق. 
  التالً:بحسب 

 
أو استالم أو  تقدٌمً عرض أو تعن( corrupt practice"ممارسة فاسدة" )( 1)

وذلك  ,استدراج أي شًء ذي قٌمة, سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر
   ؛أي جهة أخرى أفعال على سلٌم ؼٌر بشكلبهدؾ التؤثٌر 

فعل أو إؼفال )ومن أي  تعنً( fraudulent practice)"ممارسة احتٌالٌة" ( 0)
بتهور,  الى خداع أو  ٌإدي عن دراٌٍة أو (تمثٌلالسوء ضمنها التشوٌه أو 

أو خرى  أ ةو منفعأ ةمادٌ ةسواء للحصول على منفعمحاولة خداع جهة ما, 
 ؛لتملص من التزام مال

تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن ( collusive practice) ممارسة تواطإٌة""( 3) 
وذلك لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة, مثال التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على طرفٌن أو أكثر, 

  أخرى. أفعال جهة 
إٌذاء أو إلحاق الضرر أو تعنً  (coercive practice" )"ممارسات قهرٌة( 7)

أي جهة أو ٌذاء, بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر, إلحاق الضرر أو اإلالتهدٌد ب
جهة  أفعال على سلٌم ؼٌر بشكل التؤثٌر بهدؾ وذلك تلك الجهة, ممتلكات

  .ما
  : لًوتعنً ما ٌ (obstructive practice) " عاقةممارسة اإل( "6)

ها حجب وأاألدلة و د أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائقتالؾ المتعمّ اإل (أ  )أ
أٌة إلعاقة  , وذلكدالء بشهادة زور إلى المحققٌنو اإلأ عن التحقٌق

إدعاءات فً للتحقٌق  المشتريٌجرٌها إجراءات بشكل واضح, 
وفق القوانٌن  أو التواطإ أو القهر حتٌالممارسات الفساد أو اإل

جهة, وذلك تهدٌد أو مضاٌقة أو ترهٌب أي  أو/العراقٌة النافذة؛ و
من ا منعهلتتعلق بالتحقٌق أو كشؾ معرفتها بؤمور من لمنعها 
 ق, أوجراءات التحقٌأو مواصلة إمتابعة 

 بشكل واضحتهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري  الممارسات التً ب( )ب
بحسب القوانٌن العراقٌة التدقٌق و ممارسة حقه فً المعاٌنة فً

 .6.7 ةفقرالالنافذة وبموجب 

 

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

 تطجٛمبد .2

لع أو نمت ألؼراض هذه المادة, ٌقصد "بالمنشؤ" المكان حٌث استخرجت منه الس 3.6
مت فٌه الخدماتأو أنتجت فٌه أو المكان  ٌ قصد بالسلع المصنعة, . أو الذي ق دِّ

ٌّزاً معترؾ به تجارٌاً وٌختلؾ أساسٌاً )فً  السلع التً تصبح منتجاً مم
( عن مكوناته, وذلك عبر التصنٌع أو االستخدام الخصائص األساسٌة أو الؽرض

ة أو الجوهرٌة )أو عملٌات دمج المعالجة أو عملٌات التجمٌع الوازنأو 
 المكونات(. 

 ثهذ انًُشأ .3

  ٌتوجب التمٌٌز بٌن بلد منشؤ السلع والخدمات وبٌن جنسٌة المجّهز.   3.0
ٌجب أن تتطابق السلع التً تم تقدٌمها بموجب هذا العقد مع المقاٌٌس المحددة فً  

ٌّة, وفً حال عدم وجود مقاٌٌس معتمدة للسل ع, فٌجب أن تطابق المواصفات الفن
 (authoritative standardsالسلع المقدمة مقاٌٌس السلطات المختصة )
نسخة من هذه المقاٌٌس  أحدث المتناسبة مع بلد المنشؤ. كما وٌجب اعتماد 

ٌّة.   صادرة عن المإسسة المعن

 انًمبٚٛظ .4

ؾ عن ال ٌجوز للمجّهز, من دون موافقة المشتري التحرٌرٌة والمسبقة, الكش 6.6
العقد أو عن أٌة أحكام مرتبطة به أو عن أٌة مواصفات فنٌة أو خطة أو مخطط 
أو نموذج أو عٌنة أو معلومة مرتبطة بالعقد, والتً سبق وزوده بها المشتري, 

شخص آخر ؼٌر العاملٌن لدى المجّهز لتنفٌذ العقد. إن /وذلك ألي طرؾ
, ٌجب أن ٌخضع ألحكام االفصاح عن المعلومات ألي من العاملٌن لدى المجهز

 .العقد فقط ألؼراض تنفٌذ الضروري القدرأن ٌكون بوالسرٌة نفسها 

اعتؼًبل ٔحبئك  .5

ٔيؼهٕيبد انؼمذ ؛ 

 انًؼبُٚخ ٔانتذلٛك

وثٌقة  ةالتحرٌرٌة للمشتري, استعمال أٌوموافقة المسبقة الال ٌجوز للمجهز دون  6.0

لعامة للعقد إال ألؼراض تنفٌذ من الشروط ا 6.6أو معلومة  مذكورة فً الفقرة 

 العقد.
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 68  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

من الشروط العامة للعقد )باستثناء العقد  6.6تبقى أٌة وثٌقة  محددة فً الفقرة  6.3

لكٌة المشتري وٌجب أن ٌعٌد المجّهز جمٌع هذه الوثائق مع أي نسخ  نفسه(, م 

 . عنها الى المشتري بعد انتهائه من تنفٌذ العقد, وبناًء على  طلب المشتري

 

عبر السلطات المختصة بمراقبة ومعاٌنة مكاتبه  المجهز السماح للمشتري على 6.7

وملفاته و/أو حساباته وسجالته وللمقاولٌن الثانوٌٌن المرتبطٌن بتنفٌذ العقد, كما 

وعلٌه تقدٌم هذه الحسابات والسجالت للتدقٌق من قبل مدققٌن مكلفٌن, وذلك وفق 

 القوانٌن العراقٌة النافذة. 

والتً تحدد من من الشروط العامة للعقد,  03ٌ لفت انتباه المجّهز الى المادة 

تهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الجهات  الممارسات التًجملة أمور, أن 

بموجب هذه التدقٌق ممارسة حقها فً المعاٌنة و فً بشكل واضحالمختصة 

لمجهز الى أنهاء العقد  المادة, تعتبر من الممارسات المحظورة التً تعرض ا

 أ خرى أو إدراج إسمه على القائمة السوداء مناقصاتتعلٌق مشاركته فً وإلى 

 .وفق القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة

 

إذا كان ذلك مطلوباً وفق القوانٌن النافذة, ٌتوجب على المجهز تسجٌل السلع  1.6

اق. وعلى المشتري أن ٌتعاون المقدمة بموجب العقد, وذلك إلستخدامها فً العر

 مع المجّهز لتسهٌل عملٌة تسجٌل السلع إلستخدامها فً العراق.

.  شٓبداد انغهغ ٔفمبا 6

 ألَظًخ انجًٕٓسٚخ انؼشالٛخ

خالؾ ذلك, سوؾ ٌصبح العقد نافذاً فً  الشروط الخاصة للعقدإال إذا حددت  1.0

ز إشعاراً تحرٌرٌاً من الجهة التارٌخ )تارٌخ نفاذ العقد( الذي ٌتسلّم فٌه المجهّ 

المختصة صاحبة الصالحٌة فً العراق بؤن السلع قد تم تسجٌلها لالستخدام فً 

 العراق.

 

ٌة أٌحمٌه من أن و مسإولٌةمن أٌة  المشتريعلى المجهز أن ٌخلً  ٌتوجب  4.6

من قبل أي طرؾ ثالث أو نزاعات  مطالباتأو  شكاوى أٌة ناتجة عنضرار أ

أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجارٌة او حقوق مخالفة وذلك ل

 التصمٌم الصناعً والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منها فً العراق. 

 انًهكٛخ حمٕق .2

أٔ ثشاءاد  انظُبػٛخ

 Patent -  الختشاع

Rights  

فً حال  بضمنها مدة االنذار اوٌوماً  00)أو ( ٌوماً 67خالل أربعة عشرة )   8.6

, ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز وجود إعتراضات حول إجراءات التعاقد(

% من 6)المجهز( أن ٌقدم إلى المشتري ضماناً لحسن تنفٌذ العقد, بقٌمة تعادل 

ضمان والقطاع العام من موجب تقدٌم الشركات العامة للدولة  قٌمة العقد. تعفى

النافذة وذات الصلة فً جمهورٌة  تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ األداءحسن 

   .تمنح هذه االستثناءاتالعراق 

 ػًبٌ حغٍ األداء .5
 

تدفع مبالػ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعوٌض عن أٌة خسارة ناتجة    8.0

  عن إخفاق المجّهز فً إكمال واجباته التعاقدٌة. 

 

لمحددة فً العقد أو بؤٌة ٌجب أن ٌكون ضمان حسن األداء بالعملة أو العمالت ا   8.3

ضمن قائمة العمالت عملة أخرى واسعة التداول ومقبولة من المشتري وتكون 

ٌ صدر البنك المركزي العراقً أسعار صرفها الى الدٌنار العراقً . ٌجب أن التً 

ٌجب أن ٌكون ضمان حسن ٌكون الضمان ؼٌر مشروط وٌدفع عند أول طلب ؛ 

  التالً: الشكل األداء على 
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 67  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

خطبة ػٔبٕ ٓظشك٢ طبدس ػٖ ٓظشف ٓؼزٔذ ك٢ اُؼشام ٝكن رؼ٤ِٔبد  ( أ)
إرا اُج٘ي أُشًض١ ك٢ اُؼشام ٝثؾغت اُظ٤ـخ أُوذٓخ ك٢ ٝصبئن أُ٘بهظخ. 

٣زْ ؼٔبٕ ػٖ ٓظشف ٓٞعٞد خبسط اُؼشام، ك٤غت إٔ خطبة اُطذس 
ٓؼزٔذح ك٢ ٝ ٓشادكخٓظشف ٓؤعغخ ٓب٤ُخ  رظذ٣ن ٝرٞه٤غ ٛزا اُؼٔبٕ ٖٓ

 (؛back-to-back counter guarantee) زا اُؼٔبٕ هبثالً ُِز٘ل٤زاُؼشام ُغؼَ ٛ
 أٝ 

 إػزٔبد ٓغز٘ذ١ ؿ٤ش هبثَ ُِ٘وغ؛  أٝ   ( ة)
 ع٘ذ هشع طبدس ػٖ عٜٔٞس٣خ اُؼشام.   )ط( 

 

( 37ٌقوم المشتري بإعادة ضمان حسن األداء إلى المجّهز خالل مهلة ثالثٌن ) 8.7
بما فٌها أٌة التزامات مرتبطة بضمان ٌوماً بعد اكمال موجبات المجّهز التعاقدٌة, 

العٌوب. ٌتم إعادة ضمان حسن األداء بعد صدور شهادة اإلكمال من قبل 
المشتري تفٌد بؤن المجّهز اتّم واجباته التعاقدٌة بنجاح, وبعد إتمام الدفعة 

 األخٌرة.

 

 هاتمطابق من للتؤكد, السلعاختبار  أو/و معاٌنة فً الحقمثله ٌ من أو للمشتري 0.6
والمواصفات الفنٌة نوع  الشروط الخاصة للعقدٌجب أن تحدد العقد,  واصفاتلم

المعاٌنات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائها. وعلى المشتري 
 إشعار المجّهز تحرٌرٌاً, بإسم ممثله المنتدب لهذه الؽاٌة, وذلك فً وقت كاٍؾ. 

  ختجبسادٔاإل انًؼبُٚخ. 4
 
 

  .الشروط الخاصة للعقدهذه المادة وفق ما هو محدد فً  تكون  0.0

( من الشروط العامة للعقد ال تعفً المجهز بؤي شكل كان من 8إن أحكام المادة ) 0.3
 مسإولٌاته المرتبطة بضمان العٌوب أو أيٍ من التزاماته التعاقدٌة األخرى.

 

ن عدم إتالفها أو اضمل ٌنوكافٌ ٌنمناسبوتوضٌبها ٌجب أن ٌكون تؽلٌؾ السلع  67.6
 ة,النهائٌ نقطة الوصول الىإلحاق أي ضرر بها طوال فترة النقل والشحن 

الخارجً(  التؽلٌؾ) التوضٌب مواد تكون. ٌجب أن العقد فً محدد هو ما بحسب
 أثناء قاسٌةال المعاملة ,(حدود)وإلى أقصى ال لمقاومة كافٌة

 شدٌدةض لدرجات حرارة التعرو العبور, خالل )النفاض(التفرٌػ/التحمٌل
خالل  التفرٌػ/التحمٌل أثناء الرطوبة/واألمطار األمالحو اإلنخفاض,/اإلرتفاع
 ٌتمأن  ٌجبالى ذلك,  باإلضافة. المفتوحة األماكن فًالتخزٌن  أثناءالعبور و

نقطة كون تاالعتبار أن  ظربن األخذ مع الصنادٌق/الحاوٌاتتصمٌم حجم ووزن 
 كافة خالل التفرٌػ/التحمٌل أماكن كافة تفتقر وأن ةائٌالنهائً للسلع ن الوصول

 .وذلك وفق الحالة ,للمعدات الثقٌلة للتعامل مع البضائع /النقلالعبور نقاط

 انتؼجئخ ٔانتٕػٛت  .51

إن مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً( والعالمات/التؤشٌر والملصقات  67.0
تطابق بشكل صارم مع والمستندات فً داخل وخارج الؽالفات, ٌجب أن ت

المتطلبات الخاصة المنصوص عنها صراحة فً العقد, بما فٌها أٌة متطلبات 
أو فً المواصفات الفنٌة الشروط الخاصة للعقد إضافٌة إذا وجدت, والمحددة فً 

 أو فً أٌة تعلٌمات الحقة صادرة عن المشتري.

 

ئمة متطلبات التعاقد. تحدد ٌقوم المجهز بتسلٌم السلع وفق الشروط الواردة فً قا 66.6
التفاصٌل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن وؼٌرها من  لعقدل شروط الخاصةال

 .المستندات الواجب تقدٌمها من المجّهز

 انتغهٛى   ٔانًغتُذاد .55

, EXW ,CIFألؼراض هذا العقد, ٌجري تفسٌر أي عبارة تجارٌة أو مصطلح ) 66.0
CIP ,DDPة لوصؾ واجبات األطراؾ المعنٌة استناداً الى , الخ...( والمستخدم

الذي نشرتها ؼرفة  ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 
 التجارة الدولٌة فً بارٌس. 

 

  الشروط الخاصة للعقد.تّم تحدٌد المستندات المطلوب من المجّهز تقدٌمها فً  66.3
مقبولة وواسعة لسلع, وذلك بعملة الكامل لالؽطاء التؤمٌنً  علىٌتعٌن الحصول  60.6

ٌ صدر البنك المركزي العراقً أسعار التداول  من ضمن قائمة العمالت التً 
. ٌتوجب أن ٌشمل الؽطاء التؤمٌنً, جمٌع السلع صرفها الى الدٌنار العراقً

وٌكون شامالً للخسائر أو األضرار المتصلة المطلوب تقدٌمها بموجب العقد, 
. عندما ٌحدد التسلٌم/والتوصٌل التخزٌنالشحن و/والنقللتصنٌع أو الشراء با

, فعندها ٌتوجب على المجّهز أن CIPأو  CIFالمشتري تسلٌم السلع على أساس
( CIPأو  CIFقٌمة السلع ) منبالمئة  667ٌتؤكد من تؤمٌن السلع بمبلػ ٌعادل %

ل على أن ٌشمل الؽطاء التؤمٌنً السلع من "المستودع الى المستودع" وٌشم
 "جمٌع المخاطر" بما فٌها مخاطر الحرب واإلضرابات. 

 انتأيٍٛ .52
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 60  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

, فعندها ٌتوجب على CIPأو  CIFعندما ٌحدد المشتري توصٌل السلع على أساس60.0
 cargoالمجّهز أن ٌتؤكد من الحصول على تؤمٌن البضائع أثناء الشحن )

insuranceستفٌد, وفً , وأن ٌسمً المشتري كم( وتسدٌد كلفة هذا التؤمٌن
, فعندها تقع FCAأو  FOBالحاالت التً ٌكون فٌها التوصٌل على أساس 

 مسإولٌة تؤمٌن الشحن على عاتق المشتري.

 

ٌ طلب من المجّهز بموجب العقد, توصٌل السلع على اساس 63.6 , فعندها  FOBعندما 
 السفٌنة فً/تكون مسإولٌة نقل السلع وحتى تحمٌلها ووضعها على ظهر المركب

ضمناً(, على عاتق المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولًة المؽادرة )/مرفؤ الشحن
 فً سعر العقد.

ٌ طلب من المجّهز, بموجب العقد, توصٌل السلع على اساس         , فعندها FCAعندما 
فً المكان  تكون مسإولٌة ترتٌب عملٌة نقل السلع وتوصٌلها الى شركة النقل

, على عاتق المجهز وعلى متفق علٌه أي مكان آخرالذي ٌحدده المشتري أو فً 
 نفقته وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 انُمم .53

ٌ طلب من المجهز, بموجب العقد, توصٌل السلع على أساس  63.0 , CIPأو  CIFعندما 
فعندها تكون مسإولٌة نقل السلع الى مرفؤ وجهة الوصول أو إلى أي وجهة 

د فً العقد, على عاتق المجهز وعلى نفقته وصول أخرى فً العراق كما ٌحد
 وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 

ٌ طلب من المجهز, بموجب العقد, نقل السلع الى وجهة محددة فً العراق  63.3 عندما 
على أنها نقطة الوصول النهائً, فعندها تكون مسإولٌة نقل السلع الى هذه 

ٌحدد فً العقد, على عاتق  الوجهة مع ما ٌتضمنه ذلك من تؤمٌن وتخزٌن كما
 المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 

ٌ طلب من المجهز, بموجب العقد, توصٌل السلع على أساس  63.7 , CIPأو  CIFعندما 
 ال تفرض أٌة قٌود على المجهز فً اختٌاره شركة النقل. 

 

, وفق (incidental services) النثرٌة/على المجّهز أن ٌقدم الخدمات العرضٌة67.6
 .التعاقد متطلبات قائمة فً محددةالحال, كما هً 

انخذيبد  .54
ٔػمذ  انُخشٚخ/انؼشػٛخ

 انظٛبَخ انغُٕ٘
, إن وجد, بعد إنقضاء فترة (AMCعلى المجّهز أن ٌقدم عقد صٌانة سنوي )67.0

 .التعاقد متطلبات قائمة فً المحددضمان العٌوب, وذلك  لعدد السنوات 
 

 انؼٕٛة ػًبٌ. 55 الشروط الخاصة للعقد.حددت متطلبات ضمان العٌوب فً  66.6
الشروط تحدد أحكام وشروط الدفعات المستحقة للمجّهز وفق هذا العقد, فً   61.6

 الخاصة للعقد.هٌئة العموالت 
 انذفؼبد  .56

ٌجب أن ٌقدم المجّهز طلب )طلبات( الدفع الى المشتري تحرٌرٌاً, على أن  61.0
ون كل طلب مرفقاً بفاتورة تصؾ السلع والخدمات المقدمة, كما هو مناسب, ٌك

( من الشروط العامة للعقد, 66باالضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة )
 وبعد اتمام كافة الموجبات المحددة فً العقد.

 

فً أقرب وقت ممكن وحسب سٌاقات ٌجب أن ٌصرؾ المشتري الدفعات  61.3 
الشروط  دتحدِّ لمتبعة فً وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة, والعمل ا

 دفع عنتخلّؾ المشتري  حالاالجراءات الواجب اتباعها فً  الخاصة للعقد
 المبالػ المستحقة.

, ٌتوجب أن ٌكون ضمان الدفعة المقدمة, ضماناً ؼٌر مشروط , ٌدفع وفق الحالة
عن أحد المصارؾ المعتمدة فً  صادراً عند أول طلب بالدفع, على أن ٌكون 

إذا صدر ونشرة رسمٌة صادرة عن البنك المركزي العراقً. بموجب العراق 
ضمان عن مصرؾ موجود خارج العراق, فٌجب أن ٌكون لهذا المصرؾ ال

معتمدة فً العراق لجعل هذا الضمان قابالً و مرادفةمالٌة  /مصرؾمإسسة
 .للتنفٌذ

فٌجب أن ٌقدم الضمان وفق نموذج , مصرفً ضمانفً حال تقدٌم خطاب 
صٌؽة أخرى معادلة  الضمان المرفق فً القسم الثامن  )مستندات العقد( أو وفق

, وذلك بحسب القوانٌن جهة التعاقدمن قبل  ها مسبقاً قبولبشكل جوهري وٌتم 
 العراقٌة النافذة. 

 

من قبل  سوؾ تتم الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة فً العطاء المقدم 61.7
 المجّهز. 
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 82  اُوغْ اُغبدط: اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ

 

__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

أو للتحوٌل وؼٌر مثبت  للنقض قابل ؼٌر مستندي اعتمادتح فسٌتم  61.6
(irrevocable, non-transferrable and unconfirmed من قبل ),المشتري 

القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة. وفً حال طلب المجّهز, بشكل وذلك وفق 
دها سٌتحمل المجهز التكالٌؾ اإلضافٌة خاص, أن ٌكون اإلعتماد مثبتاً, فعن

لتثبٌت اإلعتماد. كما وسٌتحمل المجهز تكالٌؾ تمدٌد نفاذ اإلعتماد أو تعدٌله فً 
حال لم ٌكن سبب هذا التمدٌد أو التعدٌل عائداً الى المشتري. ؼٌر أنه فً حال 
ة كان تعدٌل اإلعتماد ضرورٌاً لجعله مطابقاً لمتطلبات العقد, فعندها تقع كلف

  التعدٌل على عاتق المشتري.

 

ال ٌجوز تؽٌٌر األسعار المحددة من قبل المجّهز فً عطائه لقاء السلع  64.6
والخدمات المقدمة بموجب هذا العقد؛ وبالتالً ٌجب أن تبقى األسعار ثابتة ال 

 .تتؽٌر طوال فترة تنفٌذ العقد

 األعؼبس  .52

إال لألسباب المحددة أدناه من )أ( إلى  ال ٌجوز إدراج أٌة تعدٌالت على العقد 68.6
)هـ(. فً هذه الحاالت, ٌجب أن ٌقتصر التعدٌل على الحد األدنى الممكن, 

 وٌطّبق عندها لألسباب التالٌة:
 )أ( فً حال كان عدم تعدٌل العقد قد ٌإدي إلى أضرار أساسٌة, اقتصادٌاً وفنٌاً؛

 فائدة بعد اكمال التنفٌذ؛ )ب( فً حال لم ٌتم تعدٌل العقد, ستكون السلع دون
 )ج( فً حال كان التعدٌل سٌإدي إلى تحقٌق وفٍر فً قٌمة العقد؛

 )د( فً حال لم ٌإد التعدٌل الى تؽٌٌرات جذرٌة على نطاق التعاقد المحدد سابقاً؛
ي إلى اإلسراع فً إكمال التنفٌذ من دون أن ٌنتج د)هـ( فً حال كان التعدٌل سٌإ

 ت الفنٌة او نطاق التعاقد؛ عنه تدّنً فً المواصفا
ٌجوز للمشتري وبحسب القوانٌن العراقٌة النافذة, ومن خالل أمر تحرٌري 

من الشروط العامة للعقد, أن ٌدخل  36موّجه الى المجّهز بموجب المادة 
 تعدٌالت على النطاق العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالٌة: 

 أٔايش انتؼذٚم .55

ُل٤ّ٘خ، ػ٘ذٓب رٌٕٞ اُغِغ أُطِٞة روذ٣ٜٔب ك٢ اُؼوذ ٓظّ٘ؼخ ػ٠ِ أُٞاطلبد ا ( أ)
 خظ٤ظبً ُِٔشزش١؛ 

 ػ٠ِ ؽش٣وخ اُشؾٖ أٝ اُزٞػ٤ت؛  ( ة)
 أٝ/ػ٠ِ ٌٓبٕ اُزٞط٤َ؛ ٝ ( ط)

 )د( على الخدمات الواجب تقدٌمها من المجّهز. 

 

إذا أدى أي تعدٌل الى زٌادة أو انقاص فً قٌمة العقد أو فً الوقت الالزم لتنفٌذ  68.0
قد, أو إلى التؤثٌر على أي من موجبات المجّهز التعاقدٌة, فٌجب عندها الع

إدراج تسوٌة عادلة على قٌمة العقد أوعلى جدول التنفٌذ أو على االثنٌن معاً, 
 على أن ٌتم تعدٌل العقد على هذا األساس. 

مما سبق, خالل  تسوٌة/ٌتوجب على المجهز تؤكٌد أي اعتراض على أي تعدٌل        
 ( ٌوماً من تارٌخ استالم المجّهز ألمر التعدٌل. 66ة خمسة عشر )مهل

 

( من الشروط العامة للعقد, ال ٌجوز تعدٌل أو تؽٌٌر أي من 68وفقاً للمادة ) 60.6
 احكام العقد إال من خالل تعدٌل تحرٌري ٌوقعه الطرفٌن.

 تؼذٚم انؼمذ  .54

لٌة للعقد أو جزء منه ألي طرؾ اإللتزامات الما عن أن ٌتنازل لمجهزٌحق ل ال 07.6
باستثناء رهن العقد للمصارؾ المعتمدة فً العراق )المستحقات المالٌة(  آخر,

ووفقاً للتعلٌمات والضوابط النافذة الصادرة عن وزارة التخطٌط , ما لم ٌحدد 
 . الشروط الخاصة للعقدخالؾ ذلك فً 

 لانتُبص .21

نفٌذ الخدمات وفق الجدول الزمنً للتنفٌذ ٌتوجب على المجّهز تقدٌم السلع وت 06.6
 الذي حدده المشتري فً قائمة متطلبات التعاقد. 

ّٓض فٙ  .25 تأخٛش انًج
 انتُفٛز

فً أي وقت خالل تنفٌذ العقد, إذا واجه المجّهز او أي من المتعاقدٌن الثانوٌٌن  06.0
ق الجدول معه ظروفاً تعرقل )تعٌق( تقدٌم السلع وتنفٌذ الخدمات المطلوبة وف

الزمنً, فٌتعٌن على المجّهز وفور وقوع هذه الظروؾ, إشعار المشتري 
تحرٌرٌاً بواقع التؤخٌر, وبفترة التؤخٌر المتوقعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالم 
المشتري إشعار المجّهز بالتؤخٌر, وبالسرعة المعقولة, ٌتعٌن علٌه إجراء تقٌٌم 

مع أو  -ووفق تقدٌره, أن ٌمدد مدة التنفٌذللوضع, وبناًء علٌه ٌجوز للمشتري, 
على أن ٌوافق الطرفان على تمدٌد مدة   -من دون تطبٌق الؽرامات التؤخٌرٌة

 التنفٌذ هذه بتوقٌعهما على تعدٌل للعقد بهذا الخصوص. 

 

( من الشروط العامة للعقد, فإن تؤخٌر 07باستثناء ما تنص علٌه المادة ) 06.3
 اماته فً تقدٌم السلع, ٌوجب فرض ؼرامات تؤخٌرٌة علٌهالمجّهز فً تنفٌذ التز

( من الشروط العامة للعقد, إال إذا تم اإلتفاق على تمدٌد مدة 00بموجب المادة )
من الشروط العامة للعقد من دون تطبٌق أٌة  06.0التنفٌذ عمالً بالفقرة 

 ؼرامات تؤخٌرٌة.
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__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

قد, إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي من ( من الشروط العامة للع07ألؼراض المادة ) 00.6
أو كل السلع أو الخدمات فً المدة )المدد( المحددة فً العقد لذلك, ٌحق 

تعوٌضات أخرى تترتب له  أودون االجحاؾ بؤٌة حقوق ومن  ,للمشتري
وذلك تحصٌلها  أو/و من قٌمة العقد التؤخٌرٌة الؽرامات إستقطاع ,بموجب العقد

 وفق المعادلة التالٌة: 
( الكلٌة)باألٌام مدة العقد÷  قٌمة العقد الكلٌة)الؽرامة التؤخٌرٌة  للٌوم الواحد=

×67%-06)%  [ 
 -كما ٌمكن تخفٌض الؽرامة التاخٌرٌة وفقا للمعادلة ادناه:

مدة ÷ )قٌمةاألعمال المتؤخرة الؽرامة التؤخٌرٌة المخفضة للٌوم الواحد=
 ]  %(06-%67( ×)باألٌامالعقد

, )أي مجموع أسعار المتؤخرة األعمال قٌمةعادلة أعاله على ٌجري تطبٌق الم
السلع التً تم التؤخٌر فً تقدٌمها او الخدمات الؽٌر منفذة(, وذلك حتى التسلٌم 
الفعلً او تنفٌذ الخدمات, ووصوالً إلى الحد األقصى المسموح به للؽرامات, 

مشتري سحب وعند الوصول الى الحد األقصى المسموح به للؽرامات , ٌحق لل
 ( من الشروط العامة للعقد. 03العمل وفق المادة )

 انغشايبد انتأخٛشٚخ  .22
ٔانًخفؼخ حغت َغت )

 اإلَجبص(

تعوٌضات أخرى تترتب له  أودون االجحاؾ بؤٌة حقوق من  ,ٌستطٌع المشتري 03.6
( خمسة 66لمدة )تحرٌري  أنذارمن خالل سحب العمل  ,العقدب عند اإلخالل
باإلخالل موجه إلى المجهز, وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة عشر ٌوماً 

 والتً تشمل تحمٌله فرق البدلٌن وفً الحاالت التالٌة:

يٍ لجم  عحت انؼًم  .23
 طبحت انؼًم 

إرا كشَ أُغّٜض ثزوذ٣ْ أ١ ٖٓ أٝ ًبَٓ اُغِغ خالٍ أُذح أُؾذدح ُزُي ك٢  ( أ)
 ( ٖٓ اُششٝؽ اُؼبٓخ ُِؼوذ؛01ح )ٝكن أُبد اُؼوذ، أٝ أ١ رٔذ٣ذ ُٜزٙ أُذح

 

إرا ُْ رغزِٞف اُغِغ أُٞاطلبد اُل٤ّ٘خ أُؾذدح ك٢ اُؼوذ أٝأخلن ك٢  ( ة)
 أعزجذاُٜب خالٍ صالص٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ رغِٔٚ أشؼبسأ رؾش٣ش٣بً ٖٓ أُشزش١ ؛  

 

)ج(  إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي تسجٌل أو أي شهادة أخرى تتعلق بالسلع 
 محددة لذلك فً الشروط الخاصة للعقد؛ المطلوبة فً المدة ال

 

ٌّن للمشتري بحسب القوانٌن العراقٌة النافذة, بؤن المجّهز قد تورط  )د( إذا تب
بممارسات االحتٌال أو الفساد األداري أو التواطإ أو القهر أو اإلعاقة وفق 

فً تنافسه على العقد أو فً من الشروط العامة للعقد, وذلك  6.6المادة 
(  ٌوماً من أنذار المجّهز سحب 66؛ وعندها ٌجوز للمشتري وبعد ) تنفٌذه

( كما 03العمل من المجهز على هذا األساس؛ وتطّبق عندها أحكام المادة )
 (. 03.6لو كان سحب العمل قد تّم بموجب الفقرة )

 

)هـ( فً حال تم التثبت من اشتراك أي من العاملٌن لدى المجّهز أثناء تقدٌم 
ارسة االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو القهر أو اإلعاقة وفق السلع, بمم
هذا  طرد/( من الشروط العامة للعقد, فعندها ٌتوجب فصل6.6المادة )

 العامل؛ أو

 

  )و( إذا أخفق المجّهز بتؤدٌة أي من واجباته التعاقدٌة األخرى. 

باطن مع أذا تنازل المجهز كال أو جزءاً الى مجهز آخر أو  تعاقد من ال  ( ي)
 مجهز آخر. 

 

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

 

( من الشروط العامة 03.6عندما ٌقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ) 03.0
للعقد, فٌجوز للمشتري التعاقد على تجهٌز سلع وخدمات مشابهة لتلك التً 

ها, وذلك وفقاً لألحكام والوسائل التً ٌراها المشتري أخفق المجّهز فً تقدٌم
مناسبة, وعلى أن ٌكون المجّهز ملتزماً أمام المشتري بؤٌة  تكالٌؾ إضافٌة 

 التً قد تنتج عن شراء هذه السلع والخدمات. 

 

( 66الى المجهز. لمدة )تحرٌري وفً أي وقت وبعد توجٌه أنذار  ٌستطٌع المشتري
 فً الحاالت التالٌة : ٌسحب العمل دون الرجوع الى المحكمةخمسة  عشر ٌوماً أن 

أو تقدم بطلب  و تعرض لتصفٌة موجوداتهأمفلساً او معسراً  جهزالمأذا أصبح   -أ
 ألشهار أفالسه أو أعساره. 

 أذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز فً ٌد أمٌن التفلٌسة. -ب
 ه األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنه. أذا عقد المجهز صلحاً ٌقٌ -ج

 

عحت انؼًم ثغجت  .24 
 اإلفالط
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__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

أذا وافق المجهز على تنفٌذ التزامه التعاقدي تحت أشراؾ هٌئة مراقبة مإلفة من  -د
 دائنٌه. 

أذا وقع الحجز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شؤن هذا  -هـ 
 هز عن األٌفاء بالتزاماته التعاقدٌة. الحجز أن ٌإدي الى عجز المج

دون االجحاؾ وفً هذه الحالة, ٌتّم سحب العمل من دون أي تعوٌض للمجّهز, ومن  
 أو ستترتب له الحقاً. بموجب العقدلمشتري تعوٌضات تترتب ل أوبؤٌة حقوق 

 

ٌّد بؤحكام المواد ) 06.6 إن ( من الشروط العامة للعقد, ف03( و)00( و )60مع التق
 أي من التزاماته بموجب العقد نتٌجة فشله فً تنفٌذ أو تنفٌذفً الالمجهز تؤخٌر 

 مطالبة ةأٌ فًسبباً  ٌكونأو  ٌإّدي ن, لظروؾ القاهرةالحدوث ظرؾ من 
 وذلكؽرامات تؤخٌرٌة أو فً مصادرة ضمان حسن األداء أو فً أنهاء العقد, ب

 الظرؾ. ااألداء بهذ هذا ٌتؤثرالذي  بالقدر

 ظشٔف انمبْشح ان .25

خارج عن  حدثي أٌعنً مصطلح "الظروؾ القاهرة" ألؼراض هذه المادة,  06.0
تشمل  ؛ٌنجم عن خطؤ أو إهمال المجهز ال ذيوال, وؼٌر متوقع لمجهزا سٌطرة

قرارات /الظروؾ القاهرة على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً: أعمال
الحروب أو الثورات أو أو ( sovereign capacityالمشتري بسلطته السٌادٌة )
أو الحجر الصحً او الحظر على األوبئة  نتشارالحرائق أو الفٌضانات أو ا

 الشحن.

 

فً أقرب وقت ن ٌرسل أ ى المجهزعلقاهر, فإنه ٌتعٌن  ظرؾ عند حصول 06.3
وأسبابه. وما لم ٌوجه ذا الظرؾ هب فٌهٌعلمه المشتري الى  تحرٌرٌاً  اشعاراً 

لٌمات تخالؾ ذلك, فٌتوجب على المجّهز ان ٌستمر فً المشتري تحرٌرٌاً تع
تنفٌذ واجباته التعاقدٌة, وذلك فً الحدود المعقولة والعملٌة الممكنة, على أن 
ٌسعى الٌجاد وسائل معقولة بدٌلة للتنفٌذ حٌث ال ٌمنعه الظرؾ القاهر من 

 ذلك. 

 

  ,فً الحاالت التالٌة وي وقت أفً و كلٌاً او جزئٌاً,العقد  أنهاء لمشتريٌحق ل 01.6
 تحقٌقاً للمصلحة العامة.  -أ
فً حالة أستحالة تنفٌذ العقد ألي سبب أو أسباب ٌتفق علٌها على أنها  -ب

 خارجة عن أرادة الطرفٌن وأدت الى أستحالة التجهٌز.
, ٌحدد جهزبذلك الى المتحرٌرٌاً  اشعاراً  راصدوعبر إ وذلك بحسب المالئمة,
( ونطاق إنهاء تنفٌذ المجهز convenienceلعدم المالءمة )فٌه بؤن األنهاء تم 

   .األنهاءبموجب العقد, وتارٌخ نفاذ 

انؼمذ يٍ لجم  أَٓبء  .26
 طبحت انؼًم

 (for convenience) 
 

 فً ما ٌتعلّق بالسلع المتبقٌة,  فٌجوز للمشتري أن ٌختار :     01.0
ق شروط وأسعار العقد؛ )أ(  شراء أي جزء من السلع منجزاً مع التسلٌم وف

 و/أو 
ٌ ّتفق علٌه لقاء السلع التً تم  )ب( إلؽاء ما تبقى من السلع والدفع للمجّهز مبلؽاً 
تجهٌزها جزئٌاً ولقاء المواد واألجزاء التً سبق واشتراها المجّهز 

 ألؼراض العقد. 

 

فٌن, بما إذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق, فإن حقوق وواجبات والتزامات الطر   01.3
فٌها المبالػ المستحقة للمجّهز, تخضع جمٌعها لإلجراءات المحددة فً المادة 

(04.) 
 

 

إذا حصل نزاع أو خالؾ من أي نوع كان بٌن المشتري والمجهز ٌرتبط أو  04.6
بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع  إلى ٌنتج عن هذا العقد, سٌسعى الطرفان 

 اور فٌما بٌنهما. أو الخالؾ ودٌاً وذلك عبر التش

 تغٕٚخ انُضاػبد  .22

ٌوماً,  37إذا فشل الطرفان فً حل هذا الخالؾ أو النزاع بالتشاور خالل  04.0
رؼبته بشعاراً الى الطرؾ األخر ٌعلمه فٌه إٌرسل فٌمكن أليٍ من الطرفٌن أن 

وفق هذا العقد, وٌحّدد فٌه الخالؾ موضوع التحكٌم, وال  اللجوء الى التحكٌم
ن اللجوء الى التحكٌم فً هذا الشؤن ما لم ٌتم توجٌه اإلشعار وفق ما نصت ٌمك

 علٌه هذه المادة. 

 

أي خالؾ أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنٌة للجوء إلى التحكٌم وفق إن  04.0.6
. التحكٌم المنّوه عنها فً هذه المادة, سوؾ ٌتم تسوٌته عبر التحكٌم إجراءات

. وإذا لم ٌتم م قبل أو بعد تقدٌم السلع موضوع العقدٌمكن اللجوء الى التحكٌ
 اإلتفاق على التحكٌم ٌتم تطبٌق القانون العراقً لفض النزاعات.

فً إجراءات  الشروط الخاصة للعقدت عتمد أحكام اإلجراءات المحددة فً  04.0.0
 التحكٌم. 
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__________________________________________________________________________________________ 

 ) كبرٞسح  ( ٓغزِضٓبد هغطشح    78/ 1/0201ٓ٘بهظخ سهْ 

 عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب(

 :بصرؾ النظر عن إجراءات التحكٌم المنصوص عنها فً هذه المادة 04.3
. ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على ؼٌر أ 

 و ؛ذلك
 .مستحقات مالٌة لهٌة أ دفع للمجهزٌ ان المشتريعلى ب. 

  

 

أو سوء السلوك  (criminal negligence) الجرمً اإلهمالباستثناء حاالت  08.6
 , (4المتعّمد, أو فً حال وجود أي خرق بموجب المادة )

المشتري, سواء بموجب العقد أو حسب  تجاه لتزمؤم)أ( ال ٌعتبر المجّهز 
 أو ناتجةمباشرة أو  ؼٌرأضرار  أو خسارة ةأٌ عنالقانون أو خالفه, 

 فًأو  األرباح فً خسارة أوفً اإلستخدام أو خسارة فً اإلنتاج  خسارة
د الؽرامات بواجبات المجهز تسدٌهذا االستثناء ال عالقة ل تكالٌؾ؛الفوائد 

 التؤخٌرٌة الى المشتري وفق العقد؛ و
 أو العقد بموجب) المجهز التزامأو سقؾ  إجمالً)ب( ال ٌجوز ان ٌتخطى 

( تجاه المشتري قٌمة العقد كاملة, على أن ذلك بخالؾ أو القانون بموجب
ال ٌشمل هذا السقؾ كلفة تصلٌح العٌوب او استبدال المعدات المعٌوبة. 

  

  –انًغؤٔنٛخ انحذ يٍ  .25
 Limitation of 

Liability 

تصاالت المرتبطة بالعقد وجمٌع المراسالت واإلكافة وثائق العقد ٌجب أن تكتب  00.6
هذا وٌجري تفسٌر العقد استناداً الى هذه العقد.  بلؽةاألطراؾ المتبادلة بٌن و

 اللؽة. 

 نغخ انؼمذ  .24

وتحت والٌة  الصلة وذات النافذةعراقٌة ال وانٌنقالالعقد وٌفسر وفق  هذاٌحتكم  37.6
 النظام القضائً العراقً.

 انمبٌَٕ انحبكى .31

 ,العقدهذا  شؤنه من أحد األطراؾ إلى اآلخر فً موجّ  (تبلٌػإشعار ) أيإن  36.6
 المراسالت عبر الكابل " تشملعبر )"أو عبر الكابل ٌجب أن ٌكون تحرٌرٌاً 

ومرسالً ( على أن تتبع بتؤكٌد تحرٌري ,فاكسالبرٌد االلكترونً, التلكس, أو ال
 . المحدد فً شروط العقد الخاصةإلى عنوان الطرؾ اآلخر 

اإلشؼبساد )يزكشاد  .35
 انتجهٛغ(

ٌ عتبر اإلشعار أو مذكرة التبلٌػ نافذة من تارٌخ تسلٌمها أو بدءاً من أي تارٌخ  36.0
  الحق تحدده هذه المذكرة.

 

كامل المسإولٌة عندها ٌتحمل بتقدٌم سلع من الخارج, فس عندما ٌقوم المجّهز 30.6
وؼٌرها من الرسوم  التراخٌص, رسومجمٌع الضرائب والرسوم وعن 

 تسدٌدها خارج العراق وحسب التشرٌعات النافذة. المطلوب  والجباٌات

 انؼشائت ٔانشعٕو .32

كامل ا عندهٌتحمل عندما ٌقوم المجّهز بتقدٌم سلع من داخل العراق, فس 30.0
وؼٌرها من  التراخٌص, رسومجمٌع الضرائب والرسوم وعن المسإولٌة 

 الى الخدمات أو السلع تسلٌم حتىتسدٌدها المطلوب  الرسوم والجباٌات
 . المشتري

 

ٖٓ عٜٔٞس٣خ اُؼشام ا٠ُ أُغّٜض ُزغذ٣ذ ٓجبُؾ ٓب٤ُخ  ٓطبُجبد أٝ ٓطبُجخػ٘ذٓب ٣زْ روذ٣ْ 
ُِٔشزش١ اهزطبع ٝأ٣ؼبٌ اإلؽزلبظ ثأ١ ٓجِؾ أٝ ٓجبُؾ ٗبرغخ ػٖ أٝ ثٔٞعت اُؼوذ، ٣غٞص 

،ثشٌَ ًبَٓ أٝ عضئ٢، ٖٓ خطبة اُؼٔبٕ )ارا ًبٕ ٓٞعٞداً( اُز١ أٝدػٚ أُغّٜض 
ُألؿشاع أُزًٞسح عبثوب، ًٔب ٣ٝؾزلع ثؾوٚ ثئٓز٤بص إؽزغبص أُجِؾ اُ٘وذ١ أٝاُؼٔبٕ، 

 ُؾ٤ٖ رغ٣ٞخ ٛزٙ أُطبُجخ. 
ؿ٤ش ًبٍف ُزـط٤خ أُجِؾ اٝ أُجبُؾ أُطبُت ثٜب، أٝ أٓب ك٢ ؽبٍ ًبٕ اُؼٔبٕ أُظشك٢ 

ك٢ ؽبٍ ػذّ ٝعٞد خطبة ػٔبٕ ٓوذّ ٖٓ أُغّٜض، كؼ٘ذٛب ٣غٞص ُِٔشزش١ إهزطبع 
ٝاإلؽزلبظ )ًٔب ٣زٔزغ ثبالٓز٤بص الؽزغبص أُجِؾ اٝ أُجبُؾ  أُزًٞسح اػالٙ(، ٝثوذس ه٤ٔخ 

ٝ عزغزؾن ُِٔغّٜض ك٢ أ١ ٝهذ ٛزٙ أُجبُؾ أُطبُت ثٜب، أ١ ٓجِؾ أٝ ٓجبُؾ ٓغزؾوخ أ
الؽن ثٔٞعت ٛزا  اُؼوذ أٝ ٝكن أ١ ػوذ آخش)إٕ ٝعذ، ٝك٢ ؽبٍ  ػذّ ٝعٞدٙ ارخبر 
اإلعشاءاد اُوب٤ٗٞٗخ ثظذدٙ( ك٤ٔب ث٤ٖ أُغٜض ٝأُشزش١ أٝ ك٤ٔب ث٤ٖ أُغّٜض ٝعٜٔٞس٣خ 
اُؼشام، ٝرُي ا٠ُ ؽ٤ٖ رغ٣ٞخ ٌٛزا ٓطبُجخ ٖٝٓ دٕٝ أ١ ؽن ُِٔغٜض ثبُٔطبُجخ ثأ٣خ 
كٞائذ أٝ أػشاس ٗبرغخ ػٔب عجن ٜٝٓٔب ًبٗذ ؽج٤ؼزٜب ٝػ٠ِ ٛزا األعبط أٝ أ١ أعبط 
آخش ٓزؼِن ثأ١ ٓغٔٞع ٓجِؾ ٓغزوطغ أٝ ٓؾزغض ثٔٞعت ٛزٙ أُبدح، ػ٠ِ إٔ ٣زْ إشؼبس 

 أُغّٜض ثزُي ثبُشٌَ أُ٘بعت. 
 

.العمتطبػبد 33
ٔاليتٛبصاد انًشتجطخ 

ًُطبنت ثٓب  ثبنًجبنغ ان
  

 Withholding   and lien 

in respect of sums 

claimed 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 
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 نهؼمذ انخبطخ انششٔؽ انغبثغ. انمغى
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 اُوغْ اُغبثغ: اُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ

     85 

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 الشركط الخاصة لمعقد
، تسكد األحكاـ الكاردة في االثنيفإف الشركط الخاصة لمعقد التالية تُكمؿ أك تُعدِّؿ الشركط العامة لمعقد. في حاؿ كاف ىناؾ تضارب بيف 

ط الخاصة نفس أرقاـ مكاد الشركط العامة لضماف الكضكح كتظير بيف قكسيف.الشركط الخاصة. تعتمد مكاد الشرك   
 إسـ المشترم)الطرؼ االكؿ(: كزارة الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسكيؽ االدكية كالمستمزمات الطبية )كيماديا(

 مدٌر عام الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة ورئٌس مجلس االدارة اضافة الى وظٌفته 
 بؽداد – باب المعظم – وزارة الصحة –)كٌمادٌا( هـ: 4158668 رقم هاتؾ النقال:28825410284

 هاتؾ البدالة: 7 ،8 ،5، 4157421 بدالة ذات أربعة خطوط
 www.kimdia.iqالموقع على االنترنٌت  

 1.1ش.ع.ع. 
 )ح(

 1.1ش.ع.ع.  ........./      :اني()الطرؼ الثإسـ المجّيز
 )ـ(

 .......... /الشركة المصنعة -

 ........بلد المنشا /  -

 شهادة المنشأ تؤكد ان الكمٌة بالكامل للبضائع المنتجة من بلد المنشأ و تقدم مع مستندات الشحن.

 3ش.ع.ع 
 

 ا يمي :م إضافةمقدمي العطاءات يتـ  إلىما كرد في التعميمات  إلى إضافة 5-3
تزكيد المشترم بالكتب الرسمية التي ليا عالقة بتنفيذ العقد دكف اف يككف المجيز مسؤكؿ عف نتيجة تمؾ    -

 المخاطبات.
نهؼمذ ٔانًٕلؼخ يٍ انطشفٍٛ ٔانًحفٕظخ نذٖ انًشتش٘  كَٕٓب انُغخخ انًؼًٕل ثٓب فٙ   األطهٛخٚتى اػتًبد انُغخخ    -

 واالخالل. حبل الختالف

 ٌقومسوؾ وبخالفة  (  لكل شحنة) قبل شحن االرسالٌة  القسم االستٌراديلقوائم التجارٌة االصلٌة الى تقدٌم ا -
 .10.1وحسب نص المادة المذكورة فً الفقرة ش.ع.ع. البائعفرض ؼرامة  بحق ب المشتري

خوٌل من جمٌع الشركات حتى بعد انتهاء الت(    ........العنوان(  )  مكتب....... العلمًاستمرارٌة مسؤولٌة  )  -

 قد عالج التزاماته السابقة واثارها الالحقاالجنبٌة ما لم  مالم ٌكن التخوٌل 

 5ش.ع.ع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على المجهز تزوٌد الطرؾ االول بشهادة التحلٌل الصادرة من مختبرات الشركة المصنعة مختومة  -1

 بختمهم مع كل شحنة .

حد من تارٌخ االحالة فً وزارة الصحة العراقٌة جب على البائع تسجٌل شركته خالل شهر واٌ -2

على ان ال تتجاوز مدة ستة اشهر ألكمال التسجٌل وبخالفة ٌتوقؾ المشتري عن التعامل مع 

 البائع

 ً حال وجود مستحضرات ضمن مواد العقد : ف

على الطرؾ الثانً القٌام بتسجٌل المستحضرات المنتجة من قبله لدى قسم التسجٌل فً وزارة - -1

لصحة للمواد الؽٌر مسجلة وإعادة تسجٌل للمواد المسجلة سابقا والتً تحتاج إلى إعادة ا

 تسجٌل وتقدٌم المستمسكات التً تثبت ذلك الى قسم التسجٌل .

فً حال كون الماده ؼٌر مسجلة فلن ٌتم تسدٌد أي مستحقات الشركة لهذا العقد ما لم ٌتم    -2

 قسم التسجٌل او اعادة تسجٌلها.تقدٌم ما ٌثبت تقدٌم وثائق المادة الى 

 6ش.ع.ع.

 6.1ش.ع.ع.
 

6.2ش.ع.ع.  رفيفمف تاريخ تكقيع العقد مف قبؿ الط يبدأتاريخ نفاذ العقد   

 7ش.ع.ع.  اُ٘ض ػ٠ِ ػبئذ٣خ ٤ٌِٓخ اُزظب٤ْٓ ٝاُخشائؾ ٝأُٞاطلبد

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://www.kimdia.iq/
http://www.kimdia.iq/


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 اُوغْ اُغبثغ: اُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ

     86 

 

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 :األداءكفالة حسف 
على ان ٌتم تسلٌم  وقبل  توقٌع العقد اإلحالةكتاب  ارإصدبعد  واالنكلٌزٌة الضمان المصرفً باللؽة العربٌة قدم ٌ-أ

ولحٌن  نافذة طٌلة مدة العقدٌبقى و %من مبلػ العقد5وبنسبة   (ٌوم من تارٌخ االحالة14الكفالة خالل فترة التتجاوز )

وٌجوز إطالق إكمال االلتزامات التعاقدٌة وال تطلق إال بعد صدور شهادة القبول النهائٌة وتصفٌة الحسابات النهائٌة 

أجزاء من ضمان حسن التنفٌذ بعد االستالم النهائً ألجزاء العقد وصدور شهادة القبول النهائً لها بما ٌؤٌد كونها 

 من قبل كٌمادٌا  بإشعار إال ضمانلؽى الٌوال مؤهلة لالستخدام

اقً اهلً من قبل مصرؾ عراقً حكومً او مصرؾ عر  المصرفًلضمان صدراٌحسن االداء ٌجب ان  ضمان -ب

, وال ٌجوز لتلك المصارؾ الحكومٌه والمعتمدة  اصدار كفالة مصرفٌة لشركة اجنبٌة االبعد تقدٌم كفالة مقابلة 

( ذي تصنٌؾ صادر من احدى مإسسات التصنٌؾ الدولٌة Back to Backصادرة من مصرؾ اجنبً)

((Moody's standard and poor ودون توسط  ضمانعن مبلػ  ال وؼٌرها او لقاء تؤمٌنات نقدٌة بما الٌقل

 باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة وتكون اللؽة العربٌة هً المعول علٌها. ضمانكون الٌالمصرؾ العراقً للتجارة وان 

كمصدؽ الضماف كبمكجب تخكيؿ رسمي  إلصدار أصكليامف تخكلو  أكالشركة المتعاقد معيا  بأمريصدر  األداءضماف حسف -ج
 كتاب مرفؽ يصدر مف المصرؼ المصدر ليا. أكدرج عمى متف الضماف المصرؼ كي إلىيقدـ 
  

 8ش.ع.ع. 

كيماديا مف قبؿ المصرؼ المصدر لمضماف  إلىيقترف تقديـ الضماف بكتاب صحة صدكر )سرم كشخصي( يرسؿ   -د
دكف اعتراض مصادرتو  حاؿ مطالبتيا بذلؾ  أككيككف الضماف غير مشركط  كلصالح كيماديا كلكيماديا حؽ تمديده  

 مطالبو خطيو ليا. أكؿالمجيزيف كمع  أكالمراسميف 

 :األداءضماف حسف  إصدارعمى الشركات مراعاة التالي عند  -ق
 .ف باسـ الشركة المكقعة لمعقد تصدر خطابات الضما -1
 التأكد مف كجكد رقـ العقد في سند خطاب الضماف. -2
كتفسر ىذه الكفالة في كافة االمكر كفقا لقكانيف  ضركرة  ذكر الفقرة التالية في سند خطاب الضماف )تخضع -3

 جميكرية العراؽ(.
 اف يككف خطاب الضماف مغطى ماليا مف قبؿ المصرؼ. -4
ال يتـ استالـ ام خطاب ضماف مالـ يكف مصحكبا بكتاب رسمي صادر مف المصرؼ المصدر لمضماف كبتكقيع  -5

 المدير المفكض لممصرؼ اكمف ينكب عنو.
فقط اك بالممغتيف العربية كاالنكميزية عمى اف تككف المغة العربية ىي المعكؿ عمييا في  يككف بالمغة العربية -6

 نشكء ام نزاع.
 اف يككف نافذ لمدة سنة مف تاريخ االصدار. -7
 اف اليككف مشركطا اكمباشرا. -8
يز يتـ )في حالة عدـ مكافقة المجيز عمى اجراء التعديالت اك التمديدات عمى خطابات الضماف اك نككؿ المج-9

 مصادرة مبمغ الضماف كأيداعو في حساب شركتنا(
يتـ استالـ خطابات الضماف الصادرة مف المصارؼ المعتمدة بمكجب نشرة تصدر مف البنؾ المركزم   -11

 العراقي.
 .يجب اف يككف خطاب الضماف بعممة العقد -11

 

 (.8.3مة لمعقد الفقرة)يتـ اعتماد صيغة خطاب الضماف الكارد في الفقرة )أ( مف الشركط العا
 

 8.3ش.ع.ع.

 9ش.ع.ع.  كتضاؼ في رسالة االعتماد مع كل شحنةمصدقة اصلٌة ٌجب إرسال شهادة تحلٌل 

 ما يمي: إضافةمف الشركط العامة لمعقد يتـ  9.1ما كرد في  إلى إضافة
كبضاعة مجانٌة  ( لكل رقم وجبة و لكل مادة تشحن نموذج عدد ......على البائع تزوٌد المشتري ب ) - 

 ألؼراض التحلٌل وتكون خاضعة لنفس شروط العقد.

ال يعتبر استالـ المكاد اقراران بمطابقتيا لممكاصفات كالشركط الفنية كيعكؿ عمى نتائج الفحكصات المختبرية الصادرة مف  -

 9.1.ع. ش.ع
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

حص كبعد صدكر قرار الف الفحكصات السريرية اك كاالمركز الكطني لمرقابة كالبحكث الدكائية( )
 المشكمة لذلؾ كليس فقط نتيجة تحميؿ المختبر. لجنة االطالؽ المركزية كالقبكؿ مف قبؿ 

 اف يككف البائع مسؤكال عف مطابقة المكاد مع المكاصفات -
 المركز الكطني لمرقابة كالبحكث الدكائية)تخؼغ انًٕاد انذاخهخ إنٗ يخبصٌ انششكخ إنٗ انفحض ٔانتحهٛم يٍ لجم -

 يٍ لجم انهجبٌ انًختظخ ٔٚؼتجش رنك اعبط نظشف انًغتحمبد نهطشف انخبَٙ نكم ٔججخ ٔاؽالق انظشف (
تقديـ  المختبرلمتقييـ كالفحص كيعكؿ عمى نتائج  (المركز الكطني لمرقابة كالبحكث الدكائية) إلىارساؿ نماذج   -

 شيادة طريقة التحميؿ مع الطمب الى المركز الكطني لمرقابو كالبحكث الدكائيو
انتبثغ نُب ٚجت اٌ  يشكض انشلبثخ انٕؽُٛخ ٔانجحٕث انذٔائٛخكًٛخ تفشم فٙ انتحهٛم حغت تبكٛذ  أٔا٘ يبدح  -

 .تؼٕع يٍ لجم انًجٓض
على البائع تزوٌدنا بشهادة وطرٌقة التحلٌل الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة والمواصفات للمواد المذكورة فً العقد مرفقة مع  -

( ونسااخ مطبوعاة و المااواد القٌاسااٌة التااً CDاجاراء الفحوصااات علٌهااا وعلااى شاكل قاارص ) وثاائق الشااحن لؽاارض

تستخدم لمعاٌرة الجهاز و مقارنة النتائج ونسخ مطبوعة و ٌجب ان تقادم شاهادة التحلٌال الصاادرة مان قبال الساٌطرة 

 النوعٌة للشركة المصنعة و المصدقة

 .  .......لبضاعة من المنشألٌتعهد البائع أن تكون  -

 

 9.2.1 : 
لصالح المشترم. في حاؿ كاف اختبار السمع كمعاينتيا  أكالمحددة ىي لحساب  ختبارات)أ(  إف المعاينة كاال

مطمكبان قبؿ ارساليا، فال يجكز شحف السمع إال إذا جرت معاينتيا بشكؿ مقبكؿ كتـ إصدار تقرير مراقبة 
 الجكدة المتعمؽ بيذه السمع. 

 9.2ش.ع.ع. 
 

كز لممجّيز أف يقـك باختبار جكدة مستقؿ عمى مجمكعة معّينة مف السمع جاىزة لمشحف، عمى أف يتحمؿ )ب( يج
 المجيز تكاليؼ ىذه االختبارات.  

 

)ج( عند كصكؿ السمع إلى نقطة الكصكؿ النيائي، عمى ممثؿ المشترم أف يقـك بمعاينة السمع أك قسـ منيا لمتأكد 
الـ المشترم بأف السمع قد كصمت بحالة تبدك جيدة. سكؼ يصدر المشترم إلى مف مطابقتيا لشركط العقد، كإلع

المجّيز شيادة  استالـ  متعمقة بالسمع )أك بقسـ منيا(. يجب إصدار شيادة االستالـ خالؿ   "خمسة عشر  
"   مف تاريخ دخكؿ المادة المجيزة 15)  مكاف التجييز المحدد مف قبؿ الطرؼ االكؿ. إلى( يـك

 

 1.9 .في حاؿ اعتراض المجيز عمى نتائج الفحكص التي تجرييا المختبرات المشار الييا في الفقرة ش.ع.ع 9.2.2
 فيعاد الفحص في المختبر المركزم لمصحة العامة كتككف نتائج الفحص عنئذ قطعية.

 

 رٌة .الرمز الوطنً ٌجب ان ٌطبع على الصندوق الخارجً  لكامل كمٌة الطلب وكذلك فً القائمة التجا .1

 على البائع كتابة اسم الشركة المصنعه وبلد المنشأ على العبوة الداخلٌة والخارجٌة وكذلك فً القائمة التجارٌة. .0

 .كل الرقع على كل عبوة ٌجب ان تكتب باللؽة االنكلٌزٌة .3

ٌجب ان تؤشر االرسالٌة برقم الطلب وان كل ارسالٌة ٌجب ان تحتوي على نسخة من قائمة التعبئة  .4
 .(00/1فرض ؼرامة حسب الفقرة ش.ع.ع سٌتم  )الوثائق التجارٌة المطلوبة وبعكسه وكافة 

ٌجب ان تكون التعبئة بشكل ممتاز وداخل صنادٌق امٌنة لحماٌة المواد من الضرر والكسر والنقص  .5
 بالٌتباستخدام شرٌط سٌلفون لكل 

 يجب اف تككف مف كجبات حديث الصنع المستمزمات  .6

 ت من اصل نباتً  وخاصة الخشب ٌجب ان تكون خالٌة من  االفات  الزراعٌة والحشرٌة.مواد التعبئة اذا كان .8

ومضااؽوطة بإحكااام وتوضااع  علااى قواعااد خشاابٌةعلااى البااائع أن ٌاانظم التعبئااة فااً بالٌتااات وكارتونااات مربوطااة  .7
 لمقاٌٌساللصقات المتضمنة المعلومات بشكل واضح على الكارتون وحسب مواصفات المنظمة الدولٌة لتوحٌد ا

 من اجل تسهٌل نفاض وخزن الشحنات ٌجب ان تكون الربطات باالبعاد التالٌة .       

 ملم1022الطول 

 ملم 1222العرض 

 ملم وبضمنه ارتفاع قاعدة الربطة  1222االرتفاع 

 كٌلو ؼرام  722الوزن لكل بالٌت ٌجب ان الٌزٌد عن 

 11ش.ع.ع. 
التعبئة 

 كالتكضيب
1-11 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

سهْ اُطِت ،سهْ االػزٔبد ،اعْ  اُشٓض اُٞؽ٢٘ ٝ ذح ػالٓخ رج٣ٖ٤طجغ ػ٠ِ اُؼجٞح اُخبسع٤خ ٝاُذاخ٤ِخ  ٝثظٞسح ع٤ -4

( IRAQ-M0H)أُغزل٤ذ ،ا٤ٌُٔخ ،ػٔش أُبدح )ربس٣خ اُظ٘غ ٝاُ٘لبر( ،اعْ أُظ٘غ ،ثِذ أُ٘شأ ٝصاسح اُظؾخ/ اُؼدشام 

 ٝ اُز٢ ٣غت إ رطجغ ؽجغ ؽشاس١ ٝ ٤ُغذ ُٞاطن

 ايمكف كمكضكعة عمى قكاعد خشبية المكاد الطبية يجب اف تشحف في شكؿ ربطات مغطاة بالن-
 والعمر الزمنً وتارٌخ الصنع والنفاذ على قوائم المجهز( ان وجدت .Batch Noتثبٌت )رقم الوجبة  -

 الشحن والتجهٌز :. .1
   ...........تسلٌم السلع مستلزمات  .0
  مدة العقد: .3

مع اجور   المؤسسات الصحٌةاد واصل مخازن بؽد  DDPشحن جزئً  التسلٌم و الشحن : 

 .  )تحدد(الشحن 

اذا كان العقد متعدد الشحنات بعد تحدٌد فترة الشحنة االولى من تارٌخ فتح االعتماد او - .4
( اشهر من وصول او نفاض 3( او )0التبلٌػ بفتح االعتماد تكون الشحنة الثانٌة بعد )

( اشهر من وصول الشحنة الثانٌة 3( او )0الشحنة االولى والشحنة الثالثة تكون بعد )
 .وهكذا حسب عدد الشحنات

 

وجبات لكل قٌمة  3على ان التتجاوز  الوجباتٌجب شحن البضائع بأقل عدد ممكن من  -ج

 لكل شحنة. وجبة

 (اإٌصال البضاعة إلى مخازن الطرؾ األول ونقلها والتأمٌن علٌهعلى الطرؾ الثانً  -
 DDP) لتازام لحاٌن تنظاٌم محضار نفااض أصاولً فاً مكاان وال ٌتحلال مان هاذا اال

 التسلٌم المتفق علٌه.
اسااتالم المااواد المتفااق علااى تجهٌزهااا عنااد وصااولها إلااى مخااازن علااى الطاارؾ االول  -

 . كٌمادٌا ومن خالل محضر نفاض اصولً فً مكان التسلٌم المتفق علٌه
مٌناء المقصود ال إلىتوضح الشحن   األصلٌةعلى الطرؾ الثانً تقدٌم وثائق الشحن  -

والمتكاماال بااثالث مجموعااات كاال مجموعااة تحتااوي علااى جمٌااع الوثااائق والمسااتندات 
المشااار الٌهااا الحقااا علااى ان تكااون جمٌااع المسااتندات والوثااائق مصاادقة ماان وزارة 

ومصدقة من  ؼرفة التجارة ومصدقة من وزارة الخارجٌة فً بلد المنشا  أوالصناعة 
ترسل المجموعة ( ، ......)  رة العراقٌة فً بلد المنشأقبل الملحقٌة التجارٌة او السفا

قساام   إلااىالبنااك المراساال لؽاارض اسااتالم مسااتحقات الشااحنة والثانٌااة  إلااىاالولااى 
( ٌااوم ماان وصااول المااواد مااع سااتة نسااخ مصااورة .....قباال ) اسااتٌراد المسااتلزمات 

 اضافٌة والثالثة ترسل مع الشحنة وتتضمن االتً: 
 قائمة تجارٌة. .1
الجوي و البري أو البحري أو متعادد الوساائط ) وحساب   بولٌصة الشحن مل منسٌت كا .0

 طرٌقة الشحن ( 
مان الجهاات المعنٌاة باالضاافة الاى ( ......فاً )بلاد المنشاأشهادة المنشأ اصلٌة ومصدقة  .3

 المنشأ السفارة العراقٌة فً بلد
  شهادة تحلٌل اصلٌة ومصدقة لكل وجبة. .4
 شحنة صادرة ومختومة من مختبرات المجهز .تزوٌدنا بشهادة تحلٌل مع كل  .5
 قائمة التعبئة .  .6

 11ش.ع.ع. 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 بولٌصة تأمٌن. .8
شهادة صادرة من السلطات الصحٌة او الجهات الصحة فً بلد المنشاا ٌثبات فٌهاا باان  .7

 البضاعه صالحة لالستهالك البشري وتستخدم محلٌا فً بلد المنشا..

املااة و ماان ضاامنها شااهادة المنشااا علااى الطاارؾ الثااانً تقاادٌم وثااائق الشااحن االصاالٌة و المتك-

 ٌوم مع كل شحنة قبل وصول البضاعة و ٌتحمل 01االصلٌة و المصدقة من بلد المنشا خالل 

 .مسؤولٌة اي نقص ٌظهر فً الشحنة او اي تاخٌر ٌنتج بسبب عدم توفر مستندات الشحن .. 

 (: CIF/CIP/DDP}بنكد نمكذجية تنطبؽ عمى )أحكاـ 
 لمقدمة مف خارج العراؽ: لمسمع ا -

عند الشحف، يبادر المجيز الى إشعار شركة تأميف الشحف كالمشترم تحريريان بكافة تفاصيؿ عممية الشحف بما فييا 
رقـ العقد كتفاصيؿ السمع كالكمّية كتاريخ كمكاف الشحف ككسيمة النقؿ كالكقت المتكقع لكصكؿ الشحنة الى 

التي ترسؿ فييا السمع عبر الشحف الجكم، عمى المجّيز اف يعمـ المشترم نقطة الكصكؿ النيائي. في الحاالت 
( ساعة مف مكعد ارساؿ السمع، كذلؾ باالضافة الى اسـ شركة النقؿ كرقـ الرحمة 48اقمو قبؿ ثماِف كأربعكف )

.(. كما كسيبادر المجيز إلى إرساؿ waybill numberكالكقت المتكقع لمكصكؿ كرقـ أك بياف الشحنة )
ـّ بالبريد السريع، كيرسؿ نسخة عف ىذه المستندات الى ا لمستندات التالية الى المشترم بكاسطة الفاكس كمف ث

 شركة تأميف الشحف:   
( مف الفكاتير التي يبّيف فييا إسـ المشترم كزارة 2( نسخ أصمية مع نسختيف إضافيتيف )3ثالث ) (1)

لمستمزمات الطبية /قسـ االخراج الكمركي كرقـ العقد ككصؼ الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسكيؽ االدكية كا
السمع كالكمّية كأسعار الكحدات كالقيمة اإلجمالية. يجب أف يتـ تكقيع الفكاتير أك طمبات الدفع األصمية كتختـ 

 بختـ/طابع الشركة؛ 
-negotiable, clean, on( نسخ عف مستند الشحف القابؿ لمتفاكض كالمنقح )2أصؿ كاحد كاثناف ) (2)

board through bill of lading مؤّشر عميو "تكاليؼ الشحف مدفكعة سمفان"، كيبّيف إسـ المشترم كزارة ،)
الصحة/البيئة/الشركة العامة لتسكيؽ االدكية كالمستمزمات الطبية /قسـ االخراج الكمركي ، كاسـ جية التبميغ 

ـّ كصكالن حتى نقطة الكصكؿ ( عف 2النيائي بحسب قائمة المتطمبات مع نسختيف ) كفؽ العقد، كأف الشحف سيت
 railway( نسخ عف سجؿ الشحف عبر السكؾ الحديدية )3مستند الشحف غير قابؿ لمتفاكض، أك ثالث )

consignment note( أك سجؿ الشحف عبر الطرقات ،)road consignment note أك سجؿ شحف ،)
(، أك مستند الشحف بكسائط نقؿ متعددة air waybillجكم )عبر شاحنات النقؿ البرم، أك بكليصة الشحف ال

(multimodal transport ـّ كصكالن حتى (، مؤشر عمييا "تكاليؼ الشحف مدفكعة سمفان" كأف الشحف سيت
 نقطة الكصكؿ النيائي بحسب قائمة المتطمبات؛

 كؿ رزمة؛ ( التي تحدد محتكياتpacking list( نسخ عف مستند قائمة التكضيب )4أربع ) (3)
  DDPنسخة كاحدة عف شيادة أك بكليصة التأميف تبيف أف المشترم ىك المستفيد في حالة   (4)
 أصؿ كاحد عف شيادة الضمانة المصنعية مف المصّنع أك المجيز، عمى أف تشمؿ كافة البنكد مكضكع العقد؛  (5)
كد مع قائمة التداكؿ التجارم ذات الصمة، ( ثالثة نسخ مف المجيز لشيادات المنشأ لكافة البن3أصؿ كاحد ك) (6)

كالمصدقة مف قبؿ البعثات الدبمكماسية العراقية المختصة كالمكجكدة في بمد المنشأ، إال إذا كاف بمد المنشأ بمدان 
عربيان عضكان في السكؽ العربية المشتركة، فعندىا ُتَصدَّؽ شيادة المنشأ فقط مف قبؿ السمطات الرسمية 

 المنشأ؛  المختصة في بمد
( نسخ عف شيادة الفحص المتخبرم كالمعاينة المقدمة لممجّيز مف ككالة المعاينة المكّمفة 6أصؿ كاحد كستة ) (7)

 بذلؾ )في الحاالت التي تككف فييا المعاينة مطمكبة(؛
 يجب تثبيت رقـ الطمب كاالعتماد عمى كافة المستندات كالقكائـ كالمراسالت الخاصة بالعقد (8)
 ادة النكعية كنكعية التعبئةشي (9)
 AWB/لمشحف الجكم  CMR( سيت كامؿ مف اشعار ارسالية الشاحنة/ ثالثة نسخ اصمية مف كصؿ تأييد المادة 11)
 21(عمى المجيز تقديـ كثائؽ الشحف االصمية كالمتكاممة كمف ضمنيا شيادة المنشأ االصمية كالمصدقة خالؿ 11)

ش.ع.ع. 
11.1 

 11.3ك 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

المؤسسات ة كبعكسو ال يتـ استالـ  كنفاض البضاعة في مخازف يكما  مع كؿ شحنة قبؿ كصكؿ البضاع
 كيتحممكف مسؤكلية ام نقص يظير في الشحنة اك ام تاخير ينتج بسبب عدـ تكفر مستندات الشحفالصحية 

المستمزمات التي تحتاج الى شحنيا بشكؿ سيت  يجب عمى المجيز شحف مكاد السيتات متكاممة عمى كامؿ  عدة 
 كاف تككف بعده كاممة التغميؼ لمسيت الكاحد لمجمؿ الشحنة كالكاصمةالسيت الكاحد 

 للسلع المقدمة من داخل العراق:

 عند توصٌل السلع أو قبله, ٌتعٌن على المجّهز إشعار المشتري تحرٌرٌاً بذلك وتقدٌم المستندات التالٌة له:

ٝسهْ اُؼوذ ٝٝطق  ٜب إعْ أُشزش٣١ج٤ّٖ ك٤اُلٞار٤ش اُز٢  ٖٓ( أط٤ِزبٕ ٓغ ٗغخز٤ٖ إػبك٤ز٤ٖ 0ٗغخزبٕ ) (1)

اُغِغ ٝا٤ٌُّٔخ ٝأعؼبس اُٞؽذاد ٝاُو٤ٔخ اإلعٔب٤ُخ. ٣غت إٔ ٣زْ رٞه٤غ اُلٞار٤ش أٝ ؽِجبد اُذكغ األط٤ِخ 

 ٝرخزْ ثخزْ/ؽبثغ اُششًخ؛ 

 railwayأٝ عغَ اُشؾٖ ػجش اُغٌي اُؾذ٣ذ٣خ )، ( noteDelivery) ُزغ٤ِْٓزًشح ا ػٖ زبٕ( أط0٤ِ) ٗغخزبٕ (0)

ent noteconsignm)( أٝ عغَ اُشؾٖ ػجش اُطشهبد ،road consignment note) أٝ عغَ شؾٖ ػجش ،

، أٝ ٓغز٘ذ اُشؾٖ ثٞعبئؾ ٗوَ ٓزؼذدح (air waybillشبؽ٘بد اُ٘وَ اُجش١، أٝ ث٤ُٞظخ اُشؾٖ اُغ١ٞ )

(multimodal transport ،) ْأُشزش١ ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ/اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخٝرج٤ّٖ إع 

ّْ ٝطٞالً ؽز٠ ٗوطخ اُٞطٍٞ اُٜ٘بئ٢ ثؾغت ٓب ٝسد  ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ ، ٝٓؤشش ػ٤ِٜب إٔ اُشؾٖ ع٤ز

 ك٢ اُؼوذ؛

 ػٖ شٜبدح أٝ ث٤ُٞظخ اُزأ٤ٖٓ رج٤ٖ إٔ أُشزش١ ٛٞ أُغزل٤ذ؛ٝاؽذح ٗغخخ  (3)

  سصٓخ؛اُز٢ رؾذد ٓؾز٣ٞبد ًَ  (packing list( ٗغخ ػٖ ٓغز٘ذ هبئٔخ اُزٞػ٤ت )4أسثغ ) (4)

ػٖ شٜبدح ػٔبٕ أُظ٘ؼ٤خ اٝ اُؼ٤ٞة ٖٓ أُظّ٘غ أٝ أُغٜض، ػ٠ِ إٔ رشَٔ ًبكخ اُج٘ٞد  أطَ ٝاؽذ (5)

  ؛ٓٞػٞع اُؼوذ

أُظذهخ ٝ ٓغ هبئٔخ اُزذاٍٝ اُزغبس١ راد اُظِخ، ٌُبكخ اُج٘ٞد أُ٘شأ بدادشٜأطَ ٝاؽذ ٖٓ أُغٜض ػٖ  (6)

 ػشث٤بً  ثِذاً  أُ٘شأ ثِذ ًبٕ إراإال  أُ٘شأ، ثِذ ك٢ ٝأُٞعٞدحٖٓ هجَ اُجؼضبد اُذثِٞٓبع٤خ اُؼشاه٤خ أُخزظخ 

أُخزظخ  اُشع٤ٔخ اُغِطبدشٜبدح أُ٘شأ كوؾ ٖٓ هجَ  َظذَّمكؼ٘ذٛب رُ  ،ػؼٞاً ك٢ اُغٞم اُؼشث٤خ أُشزشًخ

 ؛أُ٘شأ ثِذ ك٢

( ٗغخ ػٖ شٜبدح أُؼب٣٘خ أُوذٓخ ُِٔغّٜض ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٣٘خ أٌُِّلخ ثزُي )ك٢ اُؾبالد 6أطَ ٝاؽذ ٝعزخ ) (8)

 ٕٞ ك٤ٜب أُؼب٣٘خ ٓطِٞثخ(؛اُز٢ رٌ

 أ١ ٓغز٘ذ رؼبهذ آخش ٓؼ٤ٖ ٝٓطِٞة ألؿشاع االعزالّ/ أٝ اُذكغ. (7)

مالحظة: إذا كانت المستندات التً ٌقدمها المجّهز ؼٌر مطابقة للعقد, فعندها ستتم المدفوعات المستحقة بعد 

  أعاله من ش.خ.ع. و ش.ع.ع.. 0إصدار شهادة االستالم وفق المادة 
 ما يمي: إضافةيتـ  أعالهما كرد  ىإل باإلضافة

 المصدقة األصميةكافة الشحنات يجب اف ترفؽ بقكائـ الشحف التجارية كقكائـ التعبئة كشيادة المنشأ   -
 ممكف كضمف فترة صالحية االعتماد كجدكلة الشحف تككف حسب احتياج)طمب( كيماديا. يككف التسميـ باسرع كقت  -
كدة لمكجبات ككمية كؿ كجبة يجب اف تذكر في قائمة الشحف مع تاريخ الصنع يجب تجييز العقد باعداد محد -

 كالنفاذ.
ٌجب ان ٌكون التامٌن مؽطٌا لجمٌع المخاطر فٌتم اجراء التامٌن الشامل على السلعة المجهزة وٌكون التامٌن ضد --

 التخزٌن أو التسلٌم او الحروب وكافة المخاطر االخرى الضٌاع أو التلؾ الناتج عن التصنٌع أو الشراء أو النقل أو
 

 12ش. ع. ع.
 
 
 

 ( DDPٔاطم ثغذاد )ؽشٚمخ انُمم:   

 تحدد عدد الشحنات((مع اجور الشحن والتامٌن  المؤسسات الصحٌةبؽداد واصل مخازن  DDPشحن :   -

شكٙ  ػٍ تفبطٛم ا٘ شحُخ يتؼًٍ ػتًبداد ٔلغى الخشاد انكًعتٛشاد ، لغى اإلػالو لغى اإلئٔٚمٕو انًجٓض ث

ػٍ حالحٍٛ ٕٚو يٍ ٔطٕنٓب إنٗ انًُفز نٛتغُٗ نمغى )انكًٛخ ، انُٕع ، انًجهغ ، يُفز انذخٕل( ٔ ثًب ل ٚمم 

الخشاد انكًشكٙ ٔلغى الػتًبداد اػذاد تغٓٛم يًٓخ انكًشكٛخ ٔانؼشٚجٛخ ٔلتتحًم كًٛبدٚب ا٘ 

 خ فٙ انًُفز انحذٔد٘ يغؤٔنٛخ ػٍ انتبخٛشانحبطم فٙ ادخبل انشحُ

 13ش. ع. ع. 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

لى البائع تزوٌد المشتري بالتفاصٌل المذكورة ادناه وبنفس الوقت اعالمنا بشأن اكمال ع -
 الشحن :

 .حنات مع تفاصيؿ كاممو بالحمكلةاعدد الش -1

 الكمٌة الكلٌة المحملة  . -0
 على األقل أن أمكن .( اسبوع واحد)التارٌخ المتوقع لوصول الشحنة و ٌجب إن ٌعطى قبل  -3
رقام خطااب خطااب االعتمااد ورقام  –مانٌفست لكل سٌارة )شاحنة( ٌجب ان ٌاذكر فٌهاا رقام الطلاب  -4

 التسلسل وتتضمن اٌضا ان البضاعه مستوردة حسب شرط الدفع .
رقام  –ٌجب إن ٌذكر فٌهاا رقام الطلاب   او البحري او البري او متعدد الوسائط قائمة الشحن الجوي -5

تتضمن أٌضا  إن البضاعة مستوردة حساب شارط الادفع الماذكور خطاب االعتماد و رقم التسلسل و 
 أعاله.

 .نظٌفة ومؽطاة بصورة جٌدة  شاحنةٌجب ان تكون ال -6

 بغداديتحمؿ المجيز مصاريؼ التفريغ كتحميؿ البضاعة مف خالؿ ممثمو في  -7
لاة وٌشامل ( ٌكاون بواساطة وساائل مباردة ولكافاة وساائط النقال ومراح للماواد التاً تحتااج للتبرٌادلشحن ) ا -8

شحن البضاعة من بلد المنشأ ولحٌن وصولها الى مخازن المشتري وتجهٌز جمٌع هذه الشاحنات بجهااز مراقاب سلسالة 
وسوؾ ٌكون البائع  مسؤوالً عن تعاوٌض أي ماادة تفشال فاً التحلٌال بسابب كاون التبرٌد مع نظام تشؽٌل هذه االجهزه 

 .درجة الحرارة ؼٌر المالئمة خالل النقل 
جبئغ شؾٖ اُجؼبػخ ػ٠ِ ٓزٖ علٖ ؽذ٣ضخ رؾز١ٞ ػ٠ِ ساكؼبد ش٤ًٞخ راد آٌب٤ٗخ رؾ٤َٔ ٝرلش٣ؾ خظٞطبً ٠ِ اُػ-

 (رؼبف ك٢ ؽبٍ اُشؾٖ ثؾش١  )ُِؾب٣ٝبد

٣غت إ  ٣ٌٕٞ شؾٖ ٝ رلش٣ؾ اُجؼبئغ ٝ ٓؼذارٜب اُوبدٓخ ٖٓ اُخبسط ػجش أُٞاٗئ اُؼشاه٤خ ٓغ ٓشاػبح اُششٝؽ اُل٤٘خ ٝ -

بٍ ٝ اػزٔبد ػوٞد اُ٘وَ اُجؾش١ اُز٢ رؼٖٔ ٝطٍٞ اُجؼبئغ ا٠ُ أُٞاٗئ اُؼشاه٤خ ٝ رغ٘ت االهزظبد٣خ ك٢ ٛزا أُغ

 ا٣ظبُٜب ا٠ُ ٓٞاٗئ ٓغبٝسح

ػ٠ِ أُغٜض رؾذ٣ذ ٤ًٔخ ًَ ٓبدح ك٢ اُؼوذ ٌَُٝ شؾ٘خ ٝػذد اُٞعجبد ٝاسهبّ ًَ ٝعجخ ٝاالعؼبس ٝٓجِـٜب ٓغ رًش ربس٣خ -

 اُزغبس٣خ اُظ٘غ ٝاُ٘لبر ٌَُ ٓبدح ًَٝ ٝعجخ ك٢ اُوبئٔخ

 ٌَُ شؾ٘خٝ ٌَُ ٓبدح ٣غت إ ٣زْ رؾذ٣ذ ػذد اُٞعجبد ٌَُ شؾ٘خ ٖٓ شؾ٘بد اُؼوذ ػ٠ِ إ الرزغبٝص اُضالس ٝعجبد-

 ٌتحمل المجهز كافة الرسوم الكمركٌة-
 على المجهز ارسال :-

 (تحذؾ الفقرة الخاصة بالنماذج )المواد ؼٌر المعقمة بدون نماذج.

 مجانً تشحن لكل رقم وجبة لؽرض  التحلٌل والتقٌٌم نموذج  .....المواد المعقمة .

 

 .......التدرٌب: 
 -مبلػ التدرٌب :

البائع مسؤول عن تقدٌم المنهاج التدرٌبً للكوادر الطبٌة والفنٌة واعضاء كٌمادٌا  وحسب نوع المواد داخل وخارج 
 .ى ان ٌتم اعطاء دورات داخلٌة لمنتسبٌنا عند الحاجة البلد مجانا وتكون فترة التدرٌب على المواد  كافٌة عل

 وانه من ضمن مبلػ العقد الكلً . وٌجب تحدٌد مبلػ التدرٌب مع العرض المقدم من قبل المجهز

 رٌخ تبلٌؽه باالمر الوزاري الخاصٌوم( من تا 172ٌجب ان ٌقوم الطرؾ الثانً بتنفٌذ فقرة التدرٌب وخالل فترة )

ٌب وبخالفه تفرض ؼرامة تأخٌرٌة عن كل ٌوم تأخٌر ومن المبلػ المخصص للتدرٌب على ان ال بتنفٌذ فقرة التدر

% = الؽرامة التأخٌرٌة للٌوم x 12% من قٌمة التدرٌب حسب المعادلة )مبلػ التدرٌب/مدة التدرٌب 12ٌتجاوز 

اتخاذ كافة االجراءات القانونٌة الواحد و عند بلوغ الؽرامة التاخٌرٌة الحد االعلى المشار الٌه ٌحق للطرؾ االول 

 وٌكون التدرٌب الداخلً خاضع لذات الؽرامة. بحق الطرؾ الثانً وتحمٌله كافة التبعات القانونٌة

 
 )مجانا(  الضمان والصٌانه

صاٌانة خاالل فتارة ال( علاى ان ٌقاوم الطارؾ الثاانً ب.....ٌجب ان ٌقدم الطرؾ )الثانً( فترة ضمان مجانا لمدة )

تارٌخ تبلٌؽه بعطل الجهاز وفً حاله تاخره عن صٌانه الجهاز وخالل تلك المدة تفرض علٌه ؼرامة ٌوم من  15

 %= الؽرامة للٌوم الواحد(X12تاخٌرٌة عن كل ٌوم بنسبة )مبلػ الصٌانة والضمان/ مدة الصٌانة والضمان 

ة بالنسبة للضمان والصاٌانة % من قٌمة مبلػ الضمان والصٌانة عند بلوغ الؽرامة التاخٌر12ٌعلى ان التتجاوز

 الحد االعلى المشار الٌه ٌحق للطرؾ االول بتنفٌذ العمل على نفقة الطرؾ الثانً وتحمل كافة التبعات القانونٌة.

 مالحظة: ٌجب ان ٌكون توفٌر المواد االحتٌاطٌة خالل فترة الضمان مجانا وتكون جدٌدة ومن منشا اصلً

 14ش.ع.ع.
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

ع مصنعة حدٌثاً، وأن تحمل تارٌخ الصنع وتارٌخ انتهاء الصالحٌة. وعلى المجّهز ان ٌكفل ٌجب أن تكون السل 15.1 

 وٌتعهد بما ٌلً: 

  نذٚٓبثأٌ كبفخ انغهغ انًمذيخ ثًٕجت ْزا انؼمذ ٔيب نى ٚحذد انؼمذ خالف رنك، ٔثتبسٚخ ٔطٕنٓب إنٗ يخبصٌ كًٛبدٚب -

(، ٔرنك نهغهغ راد فتشح shelf lifeانظالحٛخ األعبعٛخ ) فتشح (5/6) أعذاط خًغخ ل تمّم ػٍ يتجمٛخ فتشح َفبر

ػُذ  .كحذ ألظٗ أشٓش( 3لذ يش ػهٗ تظُٛؼٓب حالحخ ) كٌٕفٙ انحبنخ انغُتٍٛ أ الم  ٚٔ،انظالحٛخ انتٙ تفٕق انغُتٍٛ؛

 كبعكسو تفرض غرامة مالية تحدد مف قبؿ الطرؼ االكؿ حسب المنصكص ٔطٕنٓب  انٗ يخبصٌ انًؤعغبد انظحٛخ  ،
 . 19.1ش.ع.ع عمييا في الفقرة 

ٝرُي ػٖٔ اُ٘طبم أُؾذد ك٢ (، overagesثإٔ ٌُبكخ اُغِغ ٝٝكن اُؾبُخ، "كبئغ ك٢ ا٤ٌُٔخ" ) -

 أُٞاطلبد اُل٤ّ٘خ؛ ٝ

٘بظٔخ أُخزظخ اُ اُغِطبد ٖٓ( recall)ٖٓ اُزذاٍٝ أٝ االعزشداد  ُِغؾتثإٔ اُغِغ ٤ُغذ ُػشػخً -

ثإٔ اُغِغ ؛ ٝاُذٝاء ٗز٤غخ اعزخذاّعِج٤خ  ػٞاسعأٝ ثغجت ٝعٞد  اُغٞدحؿ٤ش ٓوجُٞخ  ٌٜٞٗبٝرُي ُ

 ك٢ اُؼوذ. أُؾذدحٝاُششٝؽ  اُل٤ّ٘خ أُٞاطلبد ثبٌُبَٓرؾون 
 )يحدد(عمر الماده - 

15ش.ع.ع.   

كفؽ الضمانة المحددة أعاله، يحؽ لممشترم االعتراض عمى أٍم مف السمع مكضكع العقد عمى اف  15.2
اجراء معاممة صرؼ المستحقات عند عدـ كجكد اعتراض  إلىخ صدكر نتائج التقييـ يتـ تقييد ذلؾ مف تاري

 خالؿ ىذه الفترة. 
عمى المجّيز كلدل استالمو اشعاران تحريريان باالعتراض مف المشترم، أف يقـك كبالسرعة الممكنة باستبداؿ السمع - 

عمى المشترم. ىذا كيككف المجّيز مسؤكالن عف المتضمنة عيكبان مصنعية، كمف دكف أف يرتب ذلؾ أية كمفة إضافية 
خالء السمع المتضمنة عيكبان مصنعية كيتحمؿ كافة المخاطر كعمى نفقتو الخاصة، كذلؾ فكر تسمـ السمع  إزالة كا 

 البديمة. 

 

 في حاؿ النزاع أك الخالؼ فيـ بيف المجّيز كالمشترم، فعندىا يتـ اجراء تحاليؿ إضافية عمى العينات التي15.3
يحتفظ بيا الُمصّنع، كذلؾ في مختبر مستقؿ كمحايد يتفؽ عميو المجّيز كالمشترم. في حاؿ أكدت التحاليؿ 

كمفة االستبداؿ كالتخّمص  إلىىذه كجكد عيكب في السمع، فيتحمؿ عندىا المجيز كمفة التحاليؿ باإلضافة 
ع، فيتحمؿ عندىا المشترم كمفة مف السمع المتضمنة عيكبان. أما في حاؿ اكدت التحاليؿ عمى جكدة السم

 ىذه التحاليؿ. 

 
 ال ينطبؽ 

إذا فشؿ المجيز في استبداؿ السمع المتضمنة عيكبان ضمف الميمة المحددة لذلؾ )أم كما منصكص    15.4
أعاله، فعندىا يجكز  15.2بالعقد(، بعد استالمو إشعار المشترم بتأكيد كجكد عيكب في السمع كفؽ المادة 

اذ الخطكات الالزمة كالضركرية، بما فييا إخالء السمع مف المكقع كالتخمص منيا، كذلؾ عمى لممشترم اتخ
بأية حقكؽ أك تعكيضات أخرل تترتب لممشترم بمكجب  اإلجحاؼمسؤكلية كنفقة المجّيز، كذلؾ مف دكف 

تي تمي اإلشعار العقد. يحؽ لممشترم أيضَا أف يطالب بتكاليؼ تخزيف/حفظ السمع المتضمنة عيكبان كلممدة ال
  المنكه عنو أعاله، كأف يستقطع ىذه التكاليؼ  مف أية مدفكعات مستحقة لممجّيز بمكجب العقد.

 

: في حاؿ تـ سحب/استرداد أم مف السمع مف (recallsسحب السمع مف التداكؿ / استرداد السمع ) 15.5
( يكمان، مرفقان بكافة 14ؿ أربعة عشر )خال  التداكؿ، يتكجب عمى المجّيز أف يقدـ إشعاران بذلؾ إلى المشترم

االسترداد، فكران /تفاصيؿ كاسباب السحب /االسترداد؛ يتكجب عمى المجيز أف يستبدؿ السمع مكضكع السحب
كعمى نفقتو الخاصة، بسمع أخرل تطابؽ المكاصفات الفنية بشكؿ تاـ، كاف يقـك بالترتيبات الالزمة لجمع 

إتالفيا. إذا فشؿ المجّيز بالقياـ بمتكجبات السحب/االسترداد بالسرعة ىذه السمع المتضمنة عيكبان أك 
 المطمكبة، فعندىا سيقـك المشترم باتخاذ التدابير الالزمة لسحب/السترداد السمع عمى نفقة المجّيز. 

 

 باالضافة الى ماتقدم اعاله:  15.6 

اك  مباعة بعد انتياء مفعكليا  كالبضاعة الغير يجب عمى البائع  تعكيض المكاد الفاشمة بالتحميؿ -
المنتيية المفعكؿ السباب فنية تعكد الى المجيز اك المكاد الفاشمة بالتحميؿ بسبب ككف درجة 

% مصاريؼ ادارية مف كامؿ الكمية 21% مع 111الحرارة غير مالئمة خالؿ النقؿ ، كبنسبة 
 . ات الصحية ككيمياديافي المؤسسلمفعكؿ لالحاالت المذككرة انفا االفاشمة اك المنتيية 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

تعكيض المشترم عف ام نقص اك فقداف مادة اك المكاد التي ال تككف مطابقة مع المكاصفات  -
 % مصاريؼ ادارية . 21% مع نسبة 111المتفؽ عمييا كبنسبة 

)كيماديا ك المؤسسات الصحة / يقـك المجيز بتعكيض الكميات منتيية المفعكؿ في مخازف كزارة  -
 % . 111بنسة  الصحية(

كبالنسبة المنصكص عمييا في العقد   )....( خالؿ مدةكالمنتيي المفعكؿ يككف التعكيض لمفاشؿ  -
 التبميغ بذلؾ  .  كمف تاريخ

عمى الطرؼ الثاني ضماف العيكب الخفية التي تظير في البيع كأم فشؿ يظير في المادة بمدة  -
التي ليس فييا عمر زمني تضمف تمؾ  تكازم عمر المادة بالنسبة لممكاد الخاضعة لمعمر كلممكاد

 العيكب لمدة خمس سنكات عمى اف يبدأ احتساب تمؾ المدد مف تاريخ ظيكر نتائج الفحكصات ليا 
تعكيض المكاد المتضررة الفاشمة بالتحميؿ كالمكاد الناقصة كالمخالفة لممكاصفات كالمفقكدة خالؿ  -

اما الشحنات االخرل يجب اف  التعكيضو بعمى اف يبدا احتسابيا مف تاريخ تبميغ ).....( مدة 
تشحف خالؿ نفس جدكلة الشحف مف تاريخ شحف الكمية التعكيضية كبخالفة يحؽ لكيماديا فرض 
الغرامو التاخيرية بنفس النسبة المنصكص عمييا في بند الغرامات كشراء المادة مف مجيز اخر 

يؼ االدارية كتحميمو فرؽ السعر عمى حساب البائع ) الطرؼ الثاني ( اضافة الى فرض المصار 
 كمصادرة كافة التامينات كتقديـ البائع الى المحاكـ المختصو لتحصيؿ حقكقيا . 

ػ٘ذ االعزالّ اٝ ػ٘ذ االعزخذاّ  رؼ٣ٞغ أُٞاد أُؼ٤ٞثخ ٝ اُلبشِخ  ثبُزو٤٤ْ ٝأُٞاد اُ٘بهظخ ٝأُلوٞدح  ٝأُخبُلخ ُِٔٞاطلبد  -

رشؾٖ ك٢ ٗلظ عذُٝخ  ّ( ٖٓ ربس٣خ رج٤ِؾ أُغٜض ثبُزؼ٣ٞغ ٝثو٤خ اُشؾ٘بد ٣غت إ ا٣ب 8ٓذح )خالٍ  ك٢ أُغزشل٤بد 

اُشؾٖ ٖٓ ربس٣خ شؾٖ اُزؼ٣ٞغ ٓغ ٓشاػبح إ رٌٕٞ رِي أُذح ػٖٔ ٓذح ر٘ل٤ز اُؼوذ ٝثخالكٚ ٣ؾن ٤ٌُٔبد٣ب كشع ؿشآخ 

٠ِ ؽغبة اُجبئغ اُطشف اُضب٢ٗ رأخ٤ش٣خ ث٘لظ اُ٘غجخ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ ث٘ذ اُـشآبد ٝششاء أُبدح ٖٓ ٓغٜض اخش ػ

اػبكخ ا٠ُ رؾِٔٚ كشم اُغؼش ٝٓظبدسح ًبكخ اُزأ٤ٓ٘بد ٝك٢ ؽبُخ رؼزس رُي ٣زْ اُِغٞء ا٠ُ أُؾبًْ ُِٔطبُجخ ثؾوٞم 

 ششًز٘ب . 

ٌوم  (4)واي ضرر ناشئ عن ذلك وخالل فترة ا من محل التسلٌم او تلفها ٌرفع المجهز اي مواد ٌثبت فشلها    -

لٌػ بقرار رفض المواد واذا تخلؾ عن رفعها خالل المدة انفؤ ٌعتبر متنازآل عن كافة حقوقه المتعلقة من تارٌخ التب

(على الكمٌة الفاشلة  KIM-MOH)  بتلك المواد وٌتحمل المجهز تكالٌؾ وضع عالمة  فاشل ؼٌر صالح لالستعمال

( وتعوٌض 6لعوٌض المشار الٌه فً الفقرة )الجهة المستفٌدة مع االلتزام بااو ؼٌر المطابقة للمواصفات فً مخازن 

أي كمٌة تنتهً صالحٌتها فً المإسسة الصحٌة على ان تراعً المإسسة الصحٌة الدقة فً تحدٌد احتٌاجها 

 .المطلوب.

 الدفعات لمسمع المقدمة مف خارج العراؽ .  -ب
 دفع اقٌام المواد المتفق علٌها وفق شرط الدفع التالً :  -1

ٌبدأ سرٌان مفعولة من تارٌخ تبلٌػ المراسل )بنك  ( مثبتؼٌر   عتماد  ؼٌر قابلة للنقض)من خالل رسالة ا - أ

 الطرؾ الثانً(باالعتماد من قبل الطرؾ االول.

ٌوم ( على ان .......ٌمة المبلػ المستحق بعد  انتهاء )الدفع ٌكون لقاء تقدٌم فاتورة من قبل المجهز بق - ب

 و ال تدفع اال باٌعاز من قبل كٌمادٌا. %( من قٌمة الفاتورة122ٌكون الدفع )

 المستندات المطلوبة :

فاتورة صادرة من الجهة المستفٌدة ) المؤسسة الصحٌة( موقعة و مصادق علٌها من قبل مخولٌن  - أ

 فً تلك الجهة تتضمن مجموعة المواد المستلمة و مبالؽها ) و تعتبر هذه الفاتورة ثانوٌة(

خ و موقع من الجهة المستفٌدة ) المؤسسة الصحٌة( ٌتضمن ان شهادة انجاز او مستند ادخال مؤر - ب

 البضاعة مستلمة و مقبولة من وزارة الصحة .

فاد مان هاذه الخدماة ان ٌاتم تمع مراعاة ان ٌتم االتفاق مع الجهات المستفٌدة المتمثلة بدوائر الصحة التً ستس

تشافى او المراكاز التخصصاً تالفٌااً للتاأخٌر تشكٌل لجنة تقوم باالستالم و عمل هذه الخدمة اضاافة لمادٌر المس

 بعملٌة انجاز العقد.

استالم الماواد المتفاق علاى تجهٌزهاا عناد وصاولها الاى مخاازن المؤسساات الصاحٌة و مان خاالل محضار نفااض -1

 اصولً فً مكان التسلٌم المتفق علٌه.

و ٌعول علاى نتاائج الفحوصاات المختبرٌاة او ال ٌعتبر استالم المواد اقراراً بمطابقتها للمواصفات و الشروط الفنٌة -0

 السرٌرٌة او التقٌٌم من الجهات المختصة 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

تتزوٌد الطرؾ الثانً بالكتب الرسمٌة التً لها عالقة بتفٌذ العقد دون ان ٌكون الطارؾ االول مساؤول عان نتٌجاة -3

 تلك المخاطبات .

 ًبد يٍ انجُك.يٍ تبسٚخ اعتالو سعبنخ الػت ٕٚو ( تحذد الػتًبد: ) طالحٛخ -

فٌما ٌتعلاق بفاعلٌاة االعتمااد فٌاتم اعتباارا مان تاارٌخ تبلٌؽاه للمجهاز وٌكاون المجهاز مساؤوال عان  -
االلتزام بمدة التجهٌز مان تاارٌخ التبلٌاػ اال اذا لام ٌبلاػ المجهاز الساباب خارجاة عان ارادتاه وارادة 

علاى  تطارأاو التعادٌالت التاً  البنك المراسل للمجهز ففً هذه الحالة ٌكاون تاارٌخ تبلٌؽاه باالعتمااد
برقٌة فتح االعتماد بموجب الكتاب الصاادر مان شاركتنا الاى المصارؾ الفااتح لالعتمااد هاو التاارٌخ 

 المعتمد لؽرض الشحن .

ش .ع.ع 
16.5 

 : إضافةما كرد في الشركط العامة لمعقد يتـ  إلى باإلضافة 18.2
تعػػديؿ مكاصػػفاتيا الفنيػػة  أكالخػػدمات غيػػر االستشػػارية  أكالمػػكاد  أكيجػػكز لجيػػة التعاقػػد زيػػادة كميػػة السػػمع  -

 %مف مبمغ العقد. 21المتعاقد عمييا  بما اليزيد عف  

 18ش.ع.ع.

 يتـ اعتماد مايمي :ما كرد في الشركط العامة لمعقد  إلى باإلضافة 19.1
الطرؼ الثاني مخال  بمكافقة الطرفيف كبخالفو يعتبر إالعدـ اجراء ام تغيير في العقد مف قبؿ المجيز  -

% كال تزيد 1فرض غرامة بنسبة ال تقؿ عف  أكالقانكنية  اإلجراءاتبالتزاماتو التعاقدية كيحؽ لكيماديا اتخاذ 
 % لمكمية المشحكنة لممادة الكاصمة كالمخالفة لشركطنا التعاقدية.5عف 

سٌة العالمٌة والشروط المعلنه تجهٌز الطرؾ االول بالمستلزمات المبٌنة ضمن العقد وفق المواصفات القٌا -

 والمتفق علٌها وبالكمٌات المثبته واالسعار المبٌنه ازاءها

 19ش.ع.ع.

 ]المتبع في العراؽ: "ال يجكز التنازؿ عف العقد أك جزء منو" 
 اليحؽ لمطرؼ الثاني النزكؿ عمى العقد اكتحكيمو إلى شخص اخر ميما كانت االسباب-

ش.ع.ع. 
21.1 

 
على المتعاقد تنفٌذ بنود العقد خالل المدة المتفاق علٌهاا و ما كرد في الشركط العامة لمعقد  إلى ةباإلضاف  21.2 .1

 ::فً حالة تمدٌد العقد ٌتم مراعاة ما ٌأتً

نكعان ككاف مف شأف ذلؾ  أكمكميات المطمكب تجييزىا كمان ل تغيير في االعماؿ بالنسبة أكطرأت ايو زيادة  إذا -أ -اكال:
نفيذ المنياج المتفؽ عميو بحيث اليمكف اكماليا ضمف المدة المتفؽ عمييا بمكجب العقد اف يؤثر في ت

 االصمي.
ألم  أكام جية مخكلة قانكنا  أكاجراءات تعكد لمجية المتعاقدة  أككاف تأخير تنفيذ العقد يعكد السباب  إذا -ب

 سبب يعكد لمتعاقديف اخريف تستخدميـ جية التعاقد )صاحب العمؿ(.
تفادييا عند  أكاستجدت بعد التعاقد ظركؼ استثنائية اليد لممتعاقديف فييا كلـ يكف بالكسع تكقعيا  ذاإ -ج 

 .تجييز المكاد المطمكبة بمكجب العقد أكاالعماؿ  إكماؿالتعاقد كترتب عمييا تاخير في 
مف تخكلو خالؿ مدة  أكاقد جية التع إلىيشترط تطبيؽ احكاـ ىذه المادة باف يتقدـ المتعاقد بطمب تحريرم  -ثانيا:

( يكما لعقكد التجييز ك تبدا مف تاريخ نشكء السبب الذم مف اجمو يطالب بالتمديد مبينا فيو التفاصيؿ 15)
الكاممة كالدقيقة عف ام طمب لتمديد المدة كالتقبؿ اية طمبات تقدـ بعد صدكر  شيادة االستالـ االكلي 

 المذككرة في شركط العقد.

 21ش.ع.ع.

 الفقرة الخاصة بفرض الغرامات التأخيرية  تككف :  22.1
 -غرامات تاخيرية : -أ  .1

كفؽ جدكلة الشحف ك التسميـ المذككرة في فقرة التسميـ ك الشحف كبخالفو تفرض غرامة تاخيرية عف كؿ  المكاد تسميـ
 ام تعديؿ في  +يـك تاخير كدكف اشعار مسبؽ ككفؽ المعادلة التالية مبمغ العقد )مبمغ العقد االصمي 

%(= الغرامة لميكـ الكاحد . كعمى اف 11)  Xام تغيير في المدة(  +المبمغ (/مدة العقد الكمية )مدة العقد األصمية  
% مف مبمغ العقد ك بعد بمكغ الغرامة التاخيرية حدىا االعمى يصار إلى اتخاذ اإلجراءات القانكنية كحسب 11التتتجاكز 

 .2114لسنة  2مات تنفيذ العقكد الحككمية رقـ ( مف تعمي3( ك)11نص المادة )
٣زْ رخل٤غ اُـشآبد اُزبخ٤ش٣خ ؽغت ٗغت االٗغبص االُزضآبد اُزؼبهذ٣خ أُؾذدح ك٢ ٜٓ٘بط ر٘ل٤ز   -ة

اُؼوٞد ٝاُز٢ طذسد ك٤ٜب شٜبدح رغ٤ِْ ا٢ُٝ ُِؼَٔ أُ٘غض اٝ اُغِؼخ أُغٜضح اٝ اُخذٓخ أُطِٞثخ 

 22ش.ع.ع. 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 ٝؽ اُزؼبهذ ٝرطج٤ن أُؼبدُخ ًبالر٢: ٓطبثوخ ٤ٜٓٝبح االعزخذاّ ؽغت شش

 % = ؿشآخ ا٤ُّٞ اُٞاؽذ.X12ه٤ٔخ االُزضآبد ؿ٤ش أُ٘لزح /ٓذح اُؼوذ ا٤ٌُِخ 

يـك  15يحؽ لمطرؼ االكؿ اتخاذ االجراءت القانكنية بحؽ الطرؼ الثاني بعد انذاره رسميا كعدـ األستجابة كخالؿ مدة -ج
 كفي الحالت التالية  تاخيرية حدىا االعمىمف تاريخ االنذار كقبؿ بمكغ الغرامات ال

 ارا تبخش انًجٓضفٙ تُفٛز انتضايّ فٙ تجٓٛض انًٕاد ٔحغت انجذٔنخ انًُظٕص ػهٛٓب فٙ انؼمذ أ يهحمخ. - 5

 فٙ حبنخ انتبخشفٙ تمذٚى ًَبرد تحهٛم ٔحغت انًؼبدنخ اػالِ. – 2

 ُبء فتشح انتغهٛى ٔيذح تُفٛزانؼمذفٙ حبنخ انتبخش فٙ شحٍ انكًٛخ انتؼٕٚؼٛخ انًتفك ػهٛٓب اح – 3

ػُذ اخفبء انششكخ انتٙ ٚتى انتؼبلذ يؼٓب يؼهٕيبد ػشٔسٚخ ٚتى كشفٓب فًٛب ثؼذ ٚتى اتخبر الجشاءاد  -4

% نهكًٛخ انًشحَٕخ انٕاطهخ ٔانًخبنفخ 5% ٔلتضٚذ ػٍ 5انمبََٕٛخ أ فشع غشايخ ثُغجخ لتمم ػٍ 

 نششٔؽُب انتؼبلذٚخ.

ٖ  ٓٞاد ٓغب٤ٗخ رشؾٖ ٓغ ٓٞاد اُؼوذ ٝ رغش١ ػ٤ِٜب ٗلظ ششٝؽ اُؼوذ ) اُؼوذ اُز١  ٣زؼٔ -5

 .اُزؼ٣ٞغ ٝ اُـشآبد اُزبخ٤ش٣خ ، االعز٤شاد٣خ(

ٚتى اعتمطبع انغشايخ انتبخٛشٚخ ػُذ اَتٓبء يذح انؼمذ األطهٛخ يغ ا٘ يذح أػبفٛخ أٔ ػُذ اعتحمبلٓب فٙ  - د

 حبنخ انشحٍ انًجضء. 

الَجبص نألنتضايبد انتؼبلذٚخ انًحذدح فٙ انؼمذ ٔ نهشحُبد انتٙ  ٚتى تخفٛغ يجهغ انغشايخ ٔحغت َغت - د

طذسد فٛٓب لشاس ثأؽالق انظشف ٔحغت انًؼبدنخ انتبنٛخ )لًٛخ النتضايبد غٛش انًُفزِ/يذح انؼمذ انكهٛخ 

 )X  51انغشايخ نهٕٛو انٕاحذ= % 

 انًبدح انًشحَٕخ فٙ حبل اجشاء : % يٍ كًٛخ5%  ٔل تضٚذ ػٍ  5بدٚب فشع غشايخ ثُغجخ ل تمم  ػٍ ٛٚحك نكً -2

 .54.5ا٘ تغٛٛش فٙ انؼمذ يٍ لجم انًجٓض ثذٌٔ يٕافمخ انطشف الٔنٗ ٔ كًب َظٕص ػهّٛ فٙ انفمشح ػ.ع.ع.  - أ

 فٙ حبل ٔجٕد ا٘ َمض فٙ انًغتُذاد ٔ انٕحبئك انًطهٕة تمذًٚٓب يٍ لجم انًجٓض. - ة

 انخبطخ ثؼًش انًبدح .55.5فٙ حبل يخبنفخ يب ٔسد فٙ انفمشح  - د

 فٙ حبل يخبنفخ يب ٔسد فٙ انفمشح ػ.ػ.ع  انخبطخ ثبنتؼجئخ ٔ انتٕػٛت . - ث

 انخبَٙ( تغتٕجت فشع انغشايخ يٍ لجم انًشتش٘  فٙ حبل استكبة ا٘ يخبنفخ يٍ لجم انًجٓض ) انطشف - د

 ) انطشف الٔل(

 ما كرد في ىذه الفقرة مف الشركط العامة   : إلى باإلضافة 23.1
( 15)جابة المجيز خالؿ فترة االنذارفي حاؿ عدـ است القانكنية كحسب نص المادة  اإلجراءاتيتـ اتخاذ  يـك

االحتفاظ بالتأمينات  أكفيما يخص مصادرة  2114لسنة  2مف تعميمات تنفيذ العقكد الحككمية  رقـ  11
ككفؽ اساليب  هأعالمف التعميمات  3القانكنية عمى اف يتـ تنفيذ العقد عمى حسابو استنادا لنص المادة 

 التنفيذ. 

 23ش.ع.ع. 

 ش.ع.ع24 فً حالة افالس الشركة ٌتم سحب العمل واتخاذ االجراءات القانونٌة وحسب ماورد فً الشروط العامة04

 26ش.ع.ع. فً حالة عدم التزام المجهز بجدولة الشحن المتفق علٌها فلكٌمادٌا الحق بعدم االلتزام بأي تعهد ٌخص هذا العقد .

 الفقرة مف الشركط العامة لمعقد  تككف كالتالي: ىذه 
الجية التي تنظر ام نزاع قد ينشأ بيف البائع كالمشترم كالقكانيف العراقية ىي القكانيف الكاجبة  في بغداد ىيالمحاكـ العراقية  -

 التطبيؽ عند حصكؿ خالؼ بشأف تطبيؽ احكاـ العقد.

ش.ع.ع. 
27.2. 

 
 

الثاني ناجـ عف اإلخالؿ بأم التزاـ تعاقدم فممطرؼ األكؿ الحؽ بالمطالبة  أم مبمغ يترتب بذمة الطرؼ -
 بذلؾ أماـ المحكمة المختصة ككذلؾ الفسخ اذا تحقؽ مقتضاه

 .القانكنية بحقو اإلجراءاتفي حالة عدـ التزاـ مقدـ العطاء بتنفيذ العقد كحسب الشركط المتفؽ عمييا سيتـ اتخاذ  -
 

ش.ع.ع. 
27.3 
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 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

28ع.ع.ش. التنطبق  

ٌتم تنظٌم العقد باللؽتٌن العربٌة واإلنكلٌزٌة وتكون اللؽة العربٌة هاً المعاول علٌهاا عناد حصاول خاالؾ 
 بٌن الطرفٌن باستثناء بعض المصطلحات الفنٌة التً ٌتعذر ترجمتها إلى اللؽة العربٌة .

 29ش.ع.ع. 

 ؾ بشان تطبٌق أحكام هذا العقد ٌعتبر القانون العراقً هو القانون الواجب التطبٌق عند حصول خال -

( لسنة 56يتـ  اإلستحصاؿ عمى الديكف الحككمية بمكجػب قانكف تحصيػؿ الديكف الحككمية رقػـ ) -
1977. 

 1982لسنة  113القكانيف العراقية بما فييا القكانيف المتعمقة بالضريبة رقـ  إلىخضكع العقد   -
 2118لسنة  2يف جيات التعاقد العراقية كاالجنبية رقـ كتعميمات التحاسب الضريبي لمعقكد المبرمة ب

 كالرسكـ العدلية كاجكر االعالف  2112لسنة  71كرسـ الطابع رقـ 

 31ش.ع.ع. 

  .((dg@kimadia.iqلكٌمادٌا هو )) االلكترونً البرٌد 

 ( بؽداد   –العراق  .......العنوان(  عنوانهالعلمً و  ....ٌكون:مكتب  ]

ٌكون المكتب العلمً الممثل للشركات هو المحل المختار للتبلٌؽات القضائٌة وكذلك المخول المباشر للشركة )كؤن  -

 ٌكون مدٌر تجاري او مدٌر تسوٌق...... الخ(.

ٌه بموجب هذا العقد ٌتم توجٌه انذار بأزالة عند أخالل الطرؾ الثانً بألتزاماته التعاقدٌة المفروضة عل

 ٌوم من تارٌخ صدوره 15المخالفة ومن خالل البرٌد االلكترونً المعتمد والمثبت فً العقد خالل مدة 

 .ٌعتبر البرٌد االلكترونً احد الطرق المعتمدة فً توجٌه االنذار.فً حال عدم االستجابة-

ش.ع.ع. 
31.1 

 

 لطرؼ الثاني الذم تعاقد مع شركتنا ( جميع الرسـك الكمركية تتحمؿ الشركة الممنكحة ) ا
 خضكع العقد لكافة الرسكـ المفركضة مف قبؿ المشترم-1
 الؼ دينار عراقي. ( مائتيف211يتـ استيفاء مبمغ مقابؿ طمب استبداؿ منفذ حدكدم بمبمغ قدره )...،-2
 إلىف كؿ محضر نفاض كتفريغ كتحميؿ لكؿ شحنة تصؿ كف الؼ دينار عراقي ع(خمس51...،يتـ استيفاء مبمغ قدره ) -3

 .أصكلياالمخزف المعني 
االؼ  دينار عف كقكؼ كمبيت الشاحنات الخاصة بنقؿ االدكية كالمستمزمات   كف( عشر 21...،يتـ استيفاء مبمغ قدره )-4

 مخازف كزارة الصحة /كيماديا. إلىالطبية 
ينار عراقي عف كؿ طمب اعتراض يقدـ مف قبؿ المكتب العممي اك الشركة الؼ د خمسمائة( 511...،استيفاء مبمغ ) يتـ-5

 عف أم احالة استيرادية.
االعتماد كاجكر التعديؿ.....الخ( داخؿ كخارج العراؽ يتحمميا البائع  إصداركافة الرسـك المصرفية )فتح ،-

 مخازف الشركة. إلىحتى كصكؿ المكاد 
 حّ ثبلنف يٍ لًٛخ انؼمذ.حال 1،113تمذٚى سعى انطبثغ ٔانجبنغ --

   
ش.ع.ع

 .32 
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 78     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 

 

 القسم الثامن : مستندات العقد

 حول إعداد مستندات العقد مالحظات

 جنماذ قدمتخصصٌة هذه تالقطاعات لنموذجٌة لال مناقصةالالعقد النموذجٌة المزودة فً وثائق  مستنداتإن 

 العقد وتنفٌذه. ترسٌةالمشتري والمجهز خالل عملٌة  لعدد من المستندات الرئٌسٌة التً ٌتبادلها قٌاسٌة موحدة

 

: باستثناء ما ٌحدد فً الفراؼات و/أو التعلٌمات إلدراج المعلومات فٌها, ٌجب أن ٌبقى نص العقد اتفاقٌة نموذج

قطاعات لنموذجٌة لال المناقصةوثائق اتفاقٌة العقد دون تؽٌٌر فً وثائق المناقصة )أي كما هو وارد فً 

عند ترسٌة العقد, ٌمكن للسطة المتعاقدة إضافة التفاصٌل النهائٌة الالزمة فً نموذج اتفاقٌة  هذه(. تخصصٌةال

 .0العقد, وذلك عبر إدراج اٌة تؽٌٌرات ضرورٌة على المقطع 

من الشروط العامة للعقد, على مقدم العطاء الفائز تقدٌم ضمان  8.6األداء: عمالً بالفقرة  ضمان حسن نموذج

( ٌوماً فً 00( من تارٌخ ابالؼه بترسٌة العقد, أو تسعة وعشرٌن )67اء خالل أربعة عشرة ٌوماً )حسن األد

 .31.6حال وجود شكاوى او اعتراضات وفقاً للتعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 

 

قدٌم من الشروط العامة للعقد, على مقدم العطاء الفائز ت 61.6: عمالً بالفقرة المقدمة للدفعة المصرفً الضمان

من الشروط  61.6ضمان مصرفً لتؤمٌن الدفعة المقدمة, اذا كانت الشروط الخاصة للعقد المتصلة بالفقرة 

 العامة للعقد تسمح بذلك.
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 77     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 

 

 

 مستندات العقد

 

 77 اُؼوذ ارلبه٤خ ٗٔٞرط .1

 01 ءاألدا ُؾغٖ أُظشك٢ اُؼٔبٕ .0

 00 أُوذٓخ ُِذكؼخ أُظشك٢ اُؼٔبٕ ٗٔٞرط .3
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 70     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 

 انؼمذ اتفبلٛخ ًَٕرد .5

 

 ٛزٙ اُؼوذ ارلبه٤خ أُثشٓذ

 [ع٘خ :ادخَ] ع٘خ ،[شٜش :ادخَ] ٖٓ ]اُشهْ :ادخَ]  ٣ّٞ

 ث٤ٖ

 أُضبٍ، عج٤َ ػ٠ِ ،انمبََٕٛخ انجٓخ نُٕع ٔطف :ادخَ] ٢ٛٝ ،[انًشتش٘ اعى :ادخَ] (1

 اُؼشام هٞا٤ٖٗ رؾذ ٓ٘ذسعخ خػبٓ ششًخ اٝ ، اُؼشاه٤خ اُؾٌٞٓخ ٞصاسح...ك٢ُ ربثؼخ .....إداسح

 ٝ ٢ِ٣(، ٓب ك٢ "أُشزش١" ٣ذػ٠ )اُز١ [انًشتش٘ ػُٕاٌ :ادخَ] ك٢ اُشئ٤غ٢ ػِٜٔب ٕاٝػ٘ٞ

 ػِٜٔب ٝػ٘ٞإ [أُغٜض ثِذ :خَاد] هٞا٤ٖٗ رؾذ ٓ٘ذسعخ ششًخ ٢ٛٝ ،[ًجٓضان اعى :ادخَ] (0

 (٢ِ٣ ٓب ك٢ "أُغٜض" ٣ذػ٠ )اُز١ [أُغٜض ػ٘ٞإ :ادخَ] اُشئ٤غ٢

 

ب ّٔ  يٕجض ٔطف :ادخَ] أ١، /اُؼشػ٤خ،٘ضش٣خاُ ٝاُخذٓبد اُغِغ ثؼغ ثخظٞص ُٔ٘بهظخ دػب هذ أُشزش١ ًبٕ ُ

 انؼمذ لًٛخ :ادخَ] ثو٤ٔخ ٝاُخذٓبد غاُغِ ٛزٙ ُزوذ٣ْ أُغٜض هجَ ٖٓ أُوذّ اُؼطبء ػ٠ِ ٝاكن ٝهذ [ٔانخذيبد نهغهغ

  ٢ِ٣( ٓب ك٢ اُؼوذ ه٤ٔخ ٣ذػ٠ )اُز١ [ٔاألسلبو ثبنكهًبد

 ٢ِ٣: ٓب ػ٠ِ ارلوب اُطشكبٕ إٔ اإلرلبه٤خ ٛزٙ ٝرؤًذ

وردت ازاءهةةا فةةً  التةةً المعةةانً نفةةس لهةةا االتفاقٌةةة هةةذه فةةً  الةةواردة والعبةةارات الكلمةةات معةةانًإن  .6
 لعقد.العامة ل شروطال

ٌَ  شلغّ ٣ُ  ٝ وشأ٣ُ  ٝأُغٜض؛ أُشزش١ ث٤ٖ اُؼوذ رشٌَ أدٗبٙ أُذسعخ ناُٞصبئ إٕ .0   ٛزا ٖٓ ٣زغضأ ال ًغضء ٜٓ٘ب ً

 :اُؼوذ

 ٛزٙ اُؼوذ ارلبه٤خ ( أ)

 ُِؼوذ اُخبطخ اُششٝؽ ( ة)

 

 للعقد العامة الشروط)ج( 

 

 )بما فً ذلك المواصفات الفنٌة( الفنٌة)د( المتطلبات 

 

 ةساسٌوجداول األسعار األ هزجالم( عطاء ـ)ه

 

  قائمة متطلبات التعاقد)و( 

 

 المشتري من القبول خطاب)س( 

 

 [أخرى وثائق ةأٌ: هنا ٌضاؾ)ح( ]
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 02     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 

ومعالجةة اي خلةل فٌهةا مةن النةواحً كافةة بتقةدٌم السةلع والخةدمات  جهةزالم ٌتعهد. باإلتفاق مع المشتري, 3

 اتفاقٌةة فةً محةددهةو كمةا  المبةالػ التةً سةتدفع لةه مةن قبةل المشةتريمقابةل وذلك العقد  شروطبموجب 

 .العقد

 

  لمجهةزالةى ا ,بموجةب احكةام العقةدأو سٌستحق  او اي مبلػ اخر مستحق قٌمة العقد بدفع المشتري ٌتعهد. 7

 .ت والطرق المحددة فً العقدفً االوقاوذلك ومعالجته اي خلل فٌها, تقدٌمه السلع والخدمات مقابل 

 

 

 ُظبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُشزش١

 ________________________________________________اُزٞه٤غ: _____

 [ٓ٘ظت اٝ أ١ رؼش٣ق اخشادخَ: ]          

 

 ثؾؼٞس _____________________________________________________

 

 ُظبُؼ ٝثب٤ُ٘بثخ ػٖ أُغٜض

  اُزٞه٤غ:_______________________________________________________

 [ٓ٘ظت اٝ أ١ رؼش٣ق اخش: ادخَ]          

 

 ثؾؼٞس _____________________________________________________
 

 

 اتفاقٌة العقد

 [ع٘خ :ادخَ] ع٘خ ،[شٜش :ادخَ] ٖٓ ]اُشهْ :ادخَ] ٣ّٞ ك٢ ثزبس٣خ

 بٌن

 

 , "المشتري"[اسم المشتري ادخل:]

 

 "المجهز" ,[المجهزاسم  ادخل:]و
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اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 01     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 

 ألداءا نحغٍ انًظشفٙ انؼًبٌ   .2

وٌفضل استخدام نموذج البنك  الصلة ذاتوفقاً لشروط العقد  هذا المصرؾ نموذج الضمان المصرفً ٌمأل[

 [المركزي العراقً

 

 : اسم المصرؾ وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________________________________  

 [الُمصِدر

 [المشتري: اسم وعنوان ادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 __________________:رقم ألداءا حسن ضمان
 

 ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العقد"( الموّقع فٌما بٌنكم وبٌن ٌسمى فٌما ٌلً نفٌد بؤنه تم إبالؼنا بإتفاقٌة العقد )

)ٌسمى فٌما ٌلً [ سلع: وصؾ الأدخل] قدٌملت ,[______________ بتارٌخ، ("جهز"الم ٌلً فٌما

 .("العقد"

 

 مطلوب.  األداء نعً, حسب شروط العقد, بؤن ضمان حسن  فإننا وعلٌه,

 

 تتجاوز ال مبالػ أو مبلػ أي بدفع للنقض قابل ؼٌر بشكل نلتزم[ اسم المصرؾ :أدخل] نحن ,جهزالممن  بطلب

فور تسلمنا منكم أول طلب وذلك  ,(ماتالمبلػ بالكل :أدخل]_____( ) [باألرقام المبلػ :أدخل] مبلػ بمجملها

وذلك  ,العقدالتعاقدٌة بحسب هذا )بالتزاماته(  قد أخل بالتزامه المجهزتحرٌري مصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن 

  او المبلػ المحدد لذلك. طلبكمأو أسباب دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا أساس 

 

؛ 0الٌوم ________, من شهر _________, ______فً مهلة اقصاها  هذا الضمان نفاذٌةتنتهً 

 .قبله أو التارٌخ ذلك فً المصرؾ هذا فً نستلمه أن ٌجب الضمان هذا تحت للدفع طلب أي فإن وبالتالً,

 

عدا المادة  ,768هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رقم  ٌخضع

 )أ( التً تم حذفها هنا.  07الفرعٌة ( من المادة 0الفرعٌة )

 

 

 

 

__________________  

 )تواقٌع([ توقٌع[

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Flag_of_Iraq.svg


 
اُؼشام عٜٔٞس٣خ

  

 00     اُوغْ ااُضبٖٓ: ٓغز٘ذاد اُؼوذ

  
 )كبرٞسح  (  ٓغزِضٓبد هغطشح   78/ 0201/  1ٓ٘بهظخ سهْ 

 /اُششًخ اُؼبٓخ ُزغ٣ٞن االد٣ٝخ ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ )٤ًٔبد٣ب( عٜخ اُزؼبهذ:ٝصاسح اُظؾخ/اُج٤ئخ
    

 

 انًمذيخ نهذفؼخ انًظشفٙ انؼًبٌ  .3
 

ٌمأل المصرؾ نموذج الضمان المصرؾ هذا ي وفقاً لشروط العقد ذات الصلة وٌفضل استخدام نموذج البنك [

 [المركزي العراقً

 

 [الُمصِدر : اسم المصرؾ وعنوان الفرع او المكتبادخل] ___________ ____________________

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 : ____________________رقم المقدمة الدفعة ضمان

 

 ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]موّقع فٌما بٌنكم وبٌن "العقد"( الٌسمى فٌما ٌلً نفٌد بؤنه تم إبالؼنا بإتفاقٌة العقد )

 ()ٌسمى فٌما ٌلً "العقد"[ : وصؾ السلعأدخل] قدٌملت ,[______________ بتارٌخ، ("جهز"الم ٌلً فٌما

 

 :أدخل]_____( ) المبلػ باألرقام[ :أدخل]بقٌمة  مقدمة دفعة تقدٌم ٌجب أنه العقد, شروط بحسب ,دركن إننا

 مقابل ضمان الدفعة المقدمة.  (,المبلػ بالكلمات

 

[ نلتزم بشكل ؼٌر قابل للنقض بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز اسم المصرؾ :أدخل, نحن ]جهزبطلب من الم

(, فور تسلمنا منكم أول طلب المبلػ بالكلمات :أدخل]_____( ) المبلػ باألرقام[ :أدخلبمجملها مبلػ ]

قام  جهزمال ألن ,العقد جاه)بالتزاماته( ت قد أخل بالتزامه المجهزؤن تحرٌري مصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد ب

 .تقدٌم السلعباستخدام الدفعة المقدمة ألؼراض ؼٌر تكالٌؾ 

 

قد استلم الدفعة  جهزالم ٌكون أن ضرورة ,الضمان هذا تحت دفعة أو مطالبة أٌة لدفع الضمان هذا ٌشترط

 [. : اسم وعنوان المصرؾأدخل] فً________ ___على رقم حسابه  أعالهالمقدمة المذكورة 

 

, او فً الٌوم 6فً مهلة اقصاها, بعد استالمنا النسخة )النسخ( من ______ ٌة هذا الضماننفاذتنتهً 

وبالتالً, فإن أي طلب للدفع تحت هذا , أٌهما أسبق. 00________, من شهر _________, ______

 ذلك التارٌخ أو قبله.الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا المصرؾ فً 

 

 ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات,  فً العراق. 

 [توقٌع]

                                                           
اُخبطخ ٝأُؾذدح )ساعغ  (INCOTERMSادخَ اُٞصبئن اُخبطخ ثــ"رٞط٤َ/رغ٤ِْ" اُغِغ ٝكوبً ُِٔظطِؾبد اُزغبس٣خ اُذ٤ُٝخ )  1

 (11اُششٝؽ اُخبطخ ُِؼوذ 
0

اُؼوذ، ع٤ؾزبط  ر٘ل٤زإٔ ٣ؼِْ ثأٗٚ ك٢ ؽبٍ رٔذ٣ذ ٓذح  أُشزش١ ػ٠ِاألعبع٢.  ٘ل٤زعذٍٝ اُز ك٢أُؾذد  /اُزغ٤ِْاُزٞط٤َ ربس٣خ أدخَ 

ك٢  بأُ٘ظٞص ػ٤ِٜ اُ٘لبر٣خ اٗزٜبء ربس٣خ ٝهجَ ٣بً رؾش٣ش٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٛزا اُطِت  ٔظشف.إ٠ُ ؽِت رٔذ٣ذ ٛزا اُؼٔبٕ ٖٓ اُ أُشزش١

: "٣ٞاكن األخ٤شح هجَ ٓبإ٠ُ اُ٘ٔٞرط، ك٢ ٜٗب٣خ اُلوشح  زب٢ُإػبكخ اُ٘ض اُ ػشٝسح ش١أُشزإػذاد ٛزا اُؼٔبٕ، هذ ٣شٟ  ػ٘ذاُؼٔبٕ. 

ُٔضَ ٛزا  زؾش٣ش١اُ أُشزش١ٝاؽذح[، سدا ػ٠ِ ؽِت  ع٘خ | أشٜش]عزخ  رزؼذٟ ال ُٝلزشح ٝاؽذح ُٔشح اُؼٔبٕ ٛزا رٔذ٣ذ ػ٠ِ ٔظشفاُ

 ٛزا اُؼٔبٕ." ح ٗلبرإٗوؼبء كزشهجَ  ٔظشفاُزٔذ٣ذ، ػ٠ِ إٔ ٣وذّ ٓضَ ٛزا اُطِت إ٠ُ اُ
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