عٜٔٞه٣خ اُؼوام

وثائق مناقصة نموذجية لقطاعات تخصصية
شؽاء األظٔٚخ
جهة التعاقد :و ازرة الصحة/البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستمزمات الطبية (كيماديا)
مرجع المشروع/المناقصة:

عقود تجييز االدوية تنظم عمى الموازنة الجارية

اسم المشروع/المناقصة :

MED/16/2020
شراء ادوية

عنوان المهمة

:

التاريخ

 :صدر بتاريخ يوم

المصادف

6261/ 1 / 62
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اُغيء اال :ٍٝرؼِٔ٤بد آُ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد

ٔثبئن يُبهصخ ًَٕغخٛخ نوطبػبد رطصصٛخ

يُبهصخ ػبيخ
نشؽاء األظٔٚخ
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التارٌــــــــــــــخ

2221 / 1 / 26
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اإلعالن
المناقصـــــة :مناقصة عامة لشراء ادوٌة
مناقصة رقم:

 Med/16 /2020على الموازنة الجارٌة

رقم كتاب الدعوة 16 :

.1
.2

.3
.4

رلػٝ ٞىاهح اُٖؾخ /اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب) ٓولٓ ٢اُؼطبءاد أُؤُ ٖ٤ِٛزول ْ٣اُؼطبءاد أُقزٓٞخ ٝأُٞهؼخ ُِزؼبهل (ُزغ٤ٜي
االك٣ٝخ).
ً
ٍٞف رؼزٔل إعواءاد أُ٘بهٖخ اُؼبٓخ ك ٢ػِٔ٤خ اُؼطبء ؽ٤ش َُٔ٣ؼ ثبُْٔبهًخ ُغٔ٤غ ٓولٓ ٢اُؼطبءاد ٖٓ اُل ٍٝأُؤِٛخ هبٗ٤ٗٞب ًٔب رْ رؾل٣ل ٙكٝ ٢ص٤وخ أُ٘بهٖخ.
ُٔ ٌٖٔ٣ولٓ ٢اُؼطبءاد أُٜزٔ ٖٓٝ ٖ٤م ١ٝاأل٤ِٛخ اُوبٗ٤ٗٞخ اُؾٖ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞبد إٙبك٤خ ٖٓ ٝىاهح اُٖؾخ /اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد
اُطج٤خ(ًٔ٤بك٣ب) /هكى االػالو انعٔائٔ ٙانؼالهبد انؼبيخ -اُطبثن اُقبٌٓ ٓوو ٝىاهح اُٖؾخ اُجو٣ل االٌُزوٝ dg@kimadia.iq ٢ٗٝأُٞهغ االٌُزؤ٤ٌُ ٢ٗٝبك٣ب
ٝ www.kimadia.iqاالٛالع ػِٝ ٠صبئن أُ٘بهٖخ ػِ ٠اُؼ٘ٞإ أكٗب ٖٓ ٙاَُبػخ اُضبٓ٘خ ٝاُٖ٘ق ٕجبؽب ً اُ ٠اُضبٗ٤خ ٝاُٖ٘ق ثؼل اُظٜو ثزٞه٤ذ ثـلاك.
ػِٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد إٔ َ٣زٞكٞا ٓزطِجبد أُؤٛالد ثٔب ك ٢مُي :أُزطِجبد اُوبٗ٤ٗٞخ ٝاُل٘٤خ ٝأُبُ٤خ ًٔٝب ٓنًٞه كٝ ٢صبئن أُ٘بهٖخ ٍٞٝف ٣ؼزٔل ٛبِٓ أك٤ِٚخ َُِِغ
اُٖ٤لالٗ٤خ ٖٓ أُغٜي ٖ٣أُٖبٗغ أُؾِ .ٖ٤٤إٕ اُزلبٕ َ٤االٙبك٤خ ٣زْ رؾل٣لٛب كٝ ٢صبئن أُ٘بهٖخ (أٗظو اُلووح  /33األك٤ِٚخ أُؾِ٤خ ٖٓ رؼِٔ٤بد آُ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد)
ٝاُلووح (ٝ ٖٓ )33ههخ ث٤بٗبد اُؼطبء.
ُٔ ٌٖٔ٣ولٓ ٢اُؼطبءاد أُٜزّٔ ٖ٤واء أُغٔٞػخ اٌُبِٓخ ُٞصبئن أُ٘بهٖخ ثبُِـخ اإلٌِٗ٤ي٣خ أ ٝاُؼوث٤خ ػ٘ل رول ْ٣اٍزٔبهح رؾو٣و٣خ ػِ ٠اُؼ٘ٞإ اكٗبٝ ٙثؼل رَل٣ل اُوٍْ ؿ٤و
اُوبثَ ُالٍزوكاك ثٔجِؾ ٓوطٞع ًٝبُزبُ:٢
أ ٕٞ٤ِٓ -ك٘٣به ػواه ٢ػٖ أُ٘بهٖخ اُز ٢روَ هٔ٤زٜب ػٖ ِٓ ٕٞ٤كٝاله.
ة ٢ٗٞ٤ِٓ -ك٘٣به ػواه ٢ػٖ أُ٘بهٖخ اُز ٢ري٣ل ًِلزٜب ػِ ٕٞ٤ِٓ ٠كٝاله.
ٝثقالك ٚكبٕ اُؼوٍٞ ٗٝف ر.َٜٔ
ٛو٣وخ ككغ ٛنا اُوٍْ ٍزٌٗ ٕٞولاٍٞ .ف ٣زْ اهٍبٍ ٝصبئن أُ٘بهٖخ ًٔٝب ْٓبه اُٜ٤ب ك ٢رؼِٔ٤بد ٓولٓ ٢اُؼطبء ٝػِٓ ٠ولّ اُؼطبء اُنٍ ١جن ُ ٚاالّزواى ك ٢أُ٘بهٖخ
أُؼبك اػالٜٗب إ ٣ولّ  َٕٝاُْواء اَُبثن ُٜب ٓغ ٝصبئن اُؼطبء.
 ٌٕٞ٤ٍٝ 2321/ 1 /26ربه٣ـ اٗؼوبك أُؤرٔو اُقبٓ ثبالعبثخ ػِ ٠اٍزلَبهاد أُْبهً ٖ٤ك ٢أُ٘بهٖخ 2321 /2 /11ّٞ٣
 -6رأه٣ـ اػالٕ أُ٘بهٖخ ّٞ٣
ُ ]2321/ 2 / 11ـب٣خ ٜٗب٣خ اُلٝاّ اُؤٍٍٞ ٢ف ٣زْ هك٘ اُؼطبءاد أُزأفوح٤ٍ .زْ كزؼ اُؼطبءاد
٣زْ رَِ ْ٤اُؼطبءاد ػِ ٠اُؼ٘ٞإ اكٗب ٙػ٘ل ا ٝهجَ [

___________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْMED/16/2020 :
عٜخ اُزؼبهلٝ:ىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)
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ثؾٞٚه ٓٔضِ ٖ٤ػٖ ٓولٓ ٢اُؼطبءاد اُن ٖ٣افزبهٝا اُؾٞٚه ّقٖ٤ب ً ػِ ٠اُؼ٘ٞإ اكٗبٞٓ ٌٕٞ٣ٝ ٙػل كزؼ اُؼطبءاد اُ ّٞ٤اُزبُ ّٞ٣ ٖٓ ٢ؿِن أُ٘بهٖخ كٓ ٢وو
ًٔ٤بك٣ب ٝثٖٞه ٙػِ٘٤خ ٝكػٞح أُ٘بهُِٖ ٖ٤ؾٞٚه ك ّٞ٣ ٢اُلزؼ اُؼِ٘,٢
٣غت ػِ ٠عٔ٤غ اُؼطبءاد إ ر ُوكن ثٔٚبٕ ُِؼطبء (أُجِؾ ثبُل٘٣به اُؼواه )٢ثؤ٤خ  ٖٓ %1اٌُِلخ اُزقٔ٤٘٤خ رٌٕ ٕٞبكهح ٖٓ ٖٓوف ٓؼزٔل ك ٢اُؼوام ثٔٞعت ْٗوح
ٖ٣لهٛب اُج٘ي أُوًي ١اُؼواه ٢ػٖ اٌُلبءح أُبُ٤خ ُِٖٔوف٣ٝ .ؼزٔل ٓب:٢ِ٣
أ – الروجم انزأيُٛبد األٔنٛخ نًوعي ٙانؼطبءاد اال اغا كبَذ ػهٗ شكم ضطبة ظًبٌ إٝي ٖٓلم اٍ ٝلزغخ ٝال٣وجَ ٍ٣ٞلذ فطبة أُٚبٕ اً ٝلبُخ ٓجبّوح.
ة -رولّ اُزبٓ٘٤بد اال٤ُٝخ ٖٓ هجَ ٓولّ اُؼطبء ا( ٝا ٖٓ ١أَُب ٖ٤ٔٛك ٢اُْوًخ ا ٝاُْوًبد أُْبهًخ ثٔٞعت ػول ْٓبهًخ) ُِٖٔؾخ عٜخ اُزؼبهل ًٔٝب ك ٢اُ٘ٔٞمط
أُوكن كَٓ ٢ز٘لاد اُؼطبء/اُوَْ اُواثغ.
ط -رؼل ٠اُْوًبد اُؼبٓخ ٖٓ رول ْ٣اُزبٓ٘٤بد اال٤ُٝخ ٝفطبة ٔٙبٕ ؽَٖ اُز٘ل٤ن أُٖ٘ ٓٞػِٜ٤ب ٝؽَت رؼِٔ٤بد ر٘ل٤ن اُؼوٞك ههْ َُ٘ 2خ .2314
ك -رٖله اٌُلبُخ ثبٓو اُْوًخ أُزؼبهل ٓؼٜب ا ٖٓ ٝرق ُٚٞإ٤ُٞب الٕلاه اٌُلبُخ ٝثٔٞعت رق َ٣ٞهٍٖٔٓ ٢لم.
ٛـ -روزوٕ اٌُلبُخ ثٌزبة ٕؾخ ٕلٝه (ٍوّٝ ١قٖ٣ )٢وٍَ اُ ٠اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن األك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب) ٖٓ هجَ أُٖوف أُٖله ٌُِلبُخ.
 -ٝإ رٌ ٕٞؿ٤و ْٓوُٖٝ ٚٛٝبُؼ اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب).
ى -إ رٌٕ ٕٞبكهح ثبُِـز ٖ٤اُؼوث٤خ ٝاالٌِٗ٤ي٣خ.
حٌ -تم مصادرة التؤمٌنات األولٌة لمن ترسو علٌه المناقصة عند نكوله عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ بؤمر االحالة وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونٌة األخرى المنصوص
علٌها فً هذه التعلٌمات وٌتم مصادرة التامٌنات االولٌة لمن تحال الٌه المناقصة عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذٌته بعد ؼلق المناقصة او رفض
التصحٌح على اخطا ئه الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونٌة المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة.
ط -تكون مدة نفاذٌة التامٌنات االولٌة سارٌة الى مابعد انتهاء نفاذٌة العطاء المحدد فً وثائق المناقصة.
 .5اُؼ٘ب ٖ٣ٝأُْبه اُٜ٤ب ٍبثوب ً  ٢ٛثـلاك-ثبة أُؼظْ ٝىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)/اُطبثن اَُبكً/اُوَْ أُبُُ ٢زولْ٣
اُزأٓ٘٤بد اال٤ُٝخ اُ ٝغ٘خ اٍزالّ ٝكزؼ اُؼوُ ٗٝزول ْ٣اُؼطبءاد ٛبرق ،4154664 :ههْ ٛبرق اُ٘وبٍ ٛ ،34435410344برق اُجلاُخ 4151431 ,5 ,4 ,1 :ثلاُخ ماد اهثؼخ فط.ٛٞ
جهة التعاقد :وزارة الصحة /البٌئة  /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة (كٌمادٌا)
سلطة التعاقد :الصٌدالنً علً حسن البلداوي
المنصب :مدٌر عام الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة (كٌمادٌا)
التوقٌع [ :موقع]
التارٌخ[:

/

2221 /

[
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 اُؼطبءاد٢ٓ ٓول٠ُٔبد ا٤ِ رؼ:ٍٝاُوَْ اال

MED/16/2020
2021 لتوفٌر احتٌاج عام

 All human products must be of human recombinant origin wherever these are avialable in the markets.
 For oral solution it is preferable: Syrup then Suspension and then Elixir
 Caution To be written if the products contain metabisulphite as following (Caution: this product contain
metabisulphite may cause broncho spasm in atopic & Asthmatic subjects)
 It doesn’t matter of all tablets that approved in the national list as scored tab to be plain tab (Not scored).
 The measuring unit of medical milk powder weight is 400gm up to 1000gm (as upper limit)

.N.M.T. 10% ال تزيد نسبة الكحول الموجودة في الشرابات (بشكل عام) عن

 .N.M.T 5%  يفضل بدون كحول أو بنسبة ضئيمة..فيما يخص شرابات االطفال
)Oily prep( لمستحضراتsoft gelatin Cap يجب استخدام






.CFC ) محلHFA 134a( CFC – free يحل الغاز الدافع


٠ِؿْ ًؾل اػ1333 خ٣ؿْ ُـب433 ٢ٛ ٕىُٞكهح) ثبػزٔبك اٞ (ث٢ت اُطج٤ِبً اُؾ٤ؽلح هٝ
note:Trade name is mentioned as an Example only and not limited to the trade name mentioned beside the item.
ان الكلفة التخمٌنٌة هً للتعبئة اما االحتٌاج الكلً فهو للوحدة الواحدة:مالحظة
Note : The estimated cost is per packing size while the total need is

for unit dose
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national
code

Item

15-B00-113

palbociclib, 125mg tab
7801\ج
 قاعدة اقل االسعار معAbemaciclib 150mg
وتعطى لالستطبابات االتٌة
Initial endocrine based therapy in
postmenopauasl patient with HR+ve , HER2ve metastatic breast cancer
على ان تقوم الشركة المجهزة للعالج بتوفٌر الفحوصات االتٌة
( مجاناER,PR,HER2) اعتمادا على اعداد المرضى

15-B00-114

Abemaciclib 150mg, film coated tablet
7801\ج
 قاعدة اقل االسعار معpalbociclib, 125mg tab
وتعطى لالستطبابات االتٌة
Initial endocrine based therapy in
postmenopauasl patient with HR+ve , HER2ve metastatic breast cancer
على ان تقوم الشركة المجهزة للعالج بتوفٌر الفحوصات االتٌة
( مجاناER,PR,HER2) اعتمادا على اعداد المرضى

Total
NEED
2021
(for
unit
dose)

1

2

 اُؼطبءاد٢ٓ ٓول٠ُٔبد ا٤ِ رؼ:ٍٝاُوَْ اال

PACK
SIZE

MEAN
BRAND
Price
($) /
pack
size

GENERIC
European
70%
mean
price ($) /
pack size

GENERIC
Asian
including
Arabic
45%
mean
price($) /
pack size

GENERIC
Far East
25%
mean
price ($) /
pack size

210672

21 CAP

2960

2072

1332

740

561792

14 CAP

808.15

565.7

363.66

202
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تعلٌمات إلى مقدمً العطاءات
أ.
َ .5طبم انًُبهصخ

ػبو

تدعو جهة التعاقد المذكورة فً ورقة بٌانات العطاء )(Bid Data Sheet – BDS
7.7
وفً الشروط الخاصة للعقد ) ،(Special Conditions of Contract – SCCلتقدٌم

العطاءات للتعاقد على السلع (األدوٌة أو اللقاحات أو وسائل منع الحمل أو
المعدات/األجهزة الطبٌة) كما تم تحدٌده فً ورقة بٌانات العطاء وفً قائمة متطلبات
التعاقد.
 7.2المصطلحات التالٌة ستكون لها المعانً المحددة فً وثائق المناقصة هذه" :الكتابة"
تعنً أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما فً ذلك الكتاب/الخطاب الذي ٌتم استالمه بالٌد ،أو
إرساله بالتلكس والفاكس؛ "الٌوم" ٌعنً ٌوما ً شمسٌاً؛ صٌؽة المفرد تعنً أٌضا ً صٌؽة
الجمع.

 .2انلكبظ ٔاألػًبل
ؿٛؽ انًشؽٔػخ

تشترط سٌاسة جهة التعاقد على مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌن
2.7
والمقاولٌن الثانوٌٌن والعاملٌن لدٌهم أن ٌراعوا أعلى معاٌٌر األخالق خالل عملٌات التعاقد
وتنفٌذ العقود .فً سبٌل تحقٌق هذه السٌاسة:
(أ) تعتمد جهة التعاقد تعرٌؾ "الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة" بحسب القوانٌن العراقٌة
النافذة وذات الصلة .ولؽرض هذه المادة ،ستسترشد جهة التعاقد أٌضا ً بتعرٌفات
المصطلحات كما تم تحدٌده هنا أدناه:
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(ٔٓ" )1بهٍخ كبٍلح" (" )"corrupt practiceرؼ٘ ٢ػوٗ أ ٝرول ْ٣أ ٝاٍزالّ أٝ
اٍزلهاط أ٢ّ ١ء م ١هٔ٤خٍٞ ،اء ثٌَْ ٓجبّو أ ٝؿ٤و ٓجبّوٝ ،مُي ثٜلف
اُزأص٤و ثٌَْ ؿ٤وٍِ ْ٤ػِ ٠أكؼبٍ أ٣خ عٜخ؛
(ٔٓ" )2بهٍخ اؽز٤بُ٤خ" (" )"fraudulent practiceرؼ٘ ٢أ ١كؼَ أ ٝإؿلبٍ (ٖٓٝ
ٜ٘ٔٙب اُزْ ٚ٣ٞأٍٞ ٝء اُزٔض٣ )َ٤ؤك ١ػٖ كهاٍ ٣خ أ ٝثزٜٞه ،إُ ٠فلاع أٓ ٝؾبُٝخ
فلاع عٍ ٜخ ٓبٍٞ ،اء ُِؾٖ ٍٞػِ٘ٓ ٠لؼخ ٓبك٣خ أ٘ٓ ٝلؼخ أفو ٟأُِ ٝزِٔٔ ٖٓ
اُزياّ ٓب؛
(" )3ممارسة تواطإٌة" (" )"collusive practiceتعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن
طرفٌن أو أكثر ،وذلك لؽاٌ ٍة ؼٌر سلٌمة ،متضمنة التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على
أفعال جهة أخرى؛
(" )4ممارسة قهرٌة" (" )"coercive practiceتعنً إلحاق الضرر أو اإلٌذاء أو
التهدٌد بإلحاق الضرر أو اإلٌذاء ،بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ،بؤي جهة أو
ممتلكات تلك الجهة ،وذلك بهدؾ التؤثٌر بشكل ؼٌرسلٌم على أفعال جهة ما؛
(" )5ممارسة اإلعاقة" (" )"obstructive practiceهً:
( )5.1اإلتالؾ أو التزوٌر أو التؽٌٌر المتعمّد فً الوثائق واألدلة أو حجبها
بشكل متعمد عن التحقٌق أو اإلدالء بشهادة زور إلى المحققٌن ،وذلك
ت بشكل واضح ٌجرٌها المشتري للتحقٌق فً إدعاءات
إلعاقة أٌة إجراءا ٍ
ممارسات الفساد أو اإلحتٌال أو القهر أو التواطإ وفق القوانٌن العراقٌة
النافذة؛ و/أو تهدٌد أو مضاٌقة أو ترهٌب أي جهة ،وذلك لمنعها من كشؾ
معرفتها بؤمور تتعلق بالتحقٌق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إجراءات
التحقٌق ،أو
()5.2

الممارسات التً تهدؾ إلى إعاقة أو عرقلة بشكل واضح ممارسة الحق
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فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب المادة( 2.7د) أدناه من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات الواردة أدناه وفق القوانٌن العراقٌة النافذة.
(ب) سوؾ ترفض جهة التعاقد أي عطاء إذا قررت وفق القوانٌن العراقٌة النافذة أن
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؛
(ج)

سوؾ تعاقب جهة التعاقد أي طرؾ (شركة أو شخص) وفقا ً للقوانٌن العراقٌة
النافذة ،بما فً ذلك إعالنه ؼٌر مإهل قانونٌا ً لترسٌة العقد علٌه ،سواء كان ذلك
أجل ؼٌر محدد أو لمدة محددة من الوقت ،وذلك اذا قررت السلطات العراقٌة
إلى ٍ
المختصة أن هذا الطرؾ قد تورط بشكل مباشر أو من خالل وكٌل ،فً ممارسات
فساد أو احتٌال أو تواطإ أو قهر أو إعاقة خالل عملٌة التنافس على عقد ممول من
جهة التعاقد  ،أو خالل تنفٌذه؛

(د)

ٌحق لجهة التعاقد القٌام بمعاٌنة الحسابات والسجالت ووثائق أخرى متعلقة بتقدٌم
العطاء وتنفٌذ العقد لمقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌن والمقاولٌن الثانوٌٌن،
وبإحالة هذه المستندات إلى التدقٌق عبر السلطات المختصة وفق القوانٌن العراقٌة
النافذة.
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عٜٔٞه٣خ اُؼوام
14

اُوَْ اال :ٍٝرؼِٔ٤بد آُ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد

ةٔ .ثبئن انًُبهصخ
 3.7إن وثائق المناقصة هً المستندات الواردة أدناه وٌجب أن تقرأ بالترابط
 .3يسزٕٚبد ٔثبئن
مالحق صادرة وفق المادة  5من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات:
انًُبهصخ

مع أٌة

تعلٌمات إلى مقدمً العطاءات )(ITB
ورقة بٌانات العطاء )(BDS

القسم األول.
القسم الثانً.
معاٌٌرالتقٌٌم والتؤهٌل
القسم الثالث.
مستندات العطاء
القسم الرابع.
قائمة متطلبات التعاقد
القسم الخامس.
الشروط العامة للعقد )(GCC
القسم السادس.
الشروط الخاصة للعقد )(SCC
القسم السابع.
مستندات العقد
القسم الثامن.
ً
ً
 3.2ال ٌشكل كتاب الدعوة لتقدٌم العطاءات جزءا رسمٌا من وثٌقة العطاء.

 .4اإلقزلكبؼاد
ٔرٕظٛر ٔثبئن
انًُبهصخ

 .5رؼعٚم ٔثبئن
انًُبهصخ

ٌ 4.7مكن ألي مقدم عطاء محتمل ٌحتاج إلى أي توضٌح حول وثٌقة العطاء ،أن ٌتصل
بجهة التعاقد تحرٌرٌا ً أو بواسطة الكابل (ٌشمل مصطلح "كابل" البرٌد االلكترونً أو
التلكس أو الفاكس) على عنوان جهة التعاقد كما هو محدد فً ورقة بٌانات العطاء.
ستستجٌب جهة التعاقد تحرٌرٌا ً ألي طلب توضٌح (استفسار) فً مهلة زمنٌة ال تق ّل
عن أربعة عشر ٌوما ً ( )74تسبق الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات .سوؾ ترسل
جهة التعاقد نسخا ً عن إجاباتها (بما فً ذلك وصؾ موضوع االستفسار دون تحدٌد
مصدره) إلى جمٌع مقدمً العطاءات المحتملٌن الذٌن استلموا وثٌقة العطاء منها.
ال ٌجوز إعطاء أٌة معلومات إلى أٌة جهة ؼٌر مختصة عن أسماء وعناوٌن
4.2
مقدمً العطاءات أو وكالئهم وذلك للمحافظة على سرٌة اإلجراءات خالل فترة
االعالن.
ٌ 5.7مكن لجهة التعاقد قبل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات بمدة مناسبة  ،أن تعدل فً
مستندات وثٌقة المناقصة عبر إصدار مالحق لها.
ٌ 5.2عتبر أي ملحق قد صدر جزءاً من وثائق المناقصة وفقا ً للمادة  3.7من التعلٌمات إلى
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مقدمً العطاءات ،وٌجب تبلٌؽه تحرٌرٌا ً إلى كل من قام بشراء وثائق المناقصة،
وبالتالً ٌعتبر ملزما ً 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.
 5.3من أجل إعطاء مقدمً العطاءات المحتملٌن الوقت المناسب الخذ الملحق باالعتبار
عند إعدادهم لعطاءاتهم ،ستعمد جهة التعاقد ،وفقا ً لتقدٌرها ،إلى تؤجٌل الموعد
النهائً لتسلٌم العطاءات .وفً هذه الحالة ،على جهة التعاقد أن تبلِّػ جمٌع مقدمً
العطاءات بتؤجٌل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات وذلك عبر الكابل ملحقا ً بإشعار
تحرٌري للتؤكٌد على ذلك .كما ستقوم بنشر إعالن تؤجٌل الموعد النهائً لتسلٌم
العطاءات بالطرٌقة ذاتها التً نشرت فٌها اإلعالن عن هذه المناقصة.

ج.
 .6األْهٛخ انوبََٕٛخ

إػعاظ انؼطبءاد

 6.7إن هذه المناقصة هً مناقصة عامة لجمٌع الشركات المإهلة قانونٌا ً بحسب
القوانٌن السارٌة فً العراق ومن ضمنها تعلٌمات المكاتب العلمٌة لسنة .7111
ٌمكن منع شركات من المشاركة فً تقدٌم العطاء فً الحاالت التالٌة:
اُْوًبد اُزُ ٢لٜ٣ب رٚبهة ك ٢أُٖبُؼٍٞ .ف ٣زْ اٍزجؼبك عٔ٤غ ٓولٓ٢
اُؼطبءاد اُن٣ ٖ٣زج ّٖ٤أٗ ْٜك ٢رٚبهة ُِٖٔبُؼ ٌٖٔ٣ .اػزجبه إٔ ٓولّ اُؼطبء ٞٛ
ٛوف ٓب أ ٝأًضو فالٍ ػِٔ٤خ اُؼطبء ٛن ،ٙاما:
ك ٢رٚبهة ُِٖٔبُؼ ٓغ
ٍ
(ً )1بٕ ُلّ ْٜ٣و٣ي ْٓزوى (٤َ٣ )common controlling partnerطو ػِ٠
أػٔبُٜٔب؛ أٝ
كػْ ( )subsidyثٌَْ ٓجبّو أ ٝؿ٤و ٓجبّو ٖٓ أْٜ٘ٓ ١؛
أ١
٣زِوٕٞ
( )2رِوّٞا أٝ
ٍ
أٝ
(ً )3بٕ ُل ْٜ٣أُٔضَ اُوبٗٗ ٢ٗٞلَ ٚألؿواٗ ٛنا اُؼطبء؛ أٝ
(ً )4بٗذ ُل ْٜ٣ػالهخٓ -جبّوح أ ٝػٖ ٛو٣ن ٛوف صبُشٓ -غ ثؼ ْٜٚاُجؼ٘،
رٌٔ٘ ٖٓ ْٜاُؾٖ ٍٞػِٓ ٠ؼِٓٞبد ؽ ٍٞػطبء ٓولّ اُؼطبء ا٥فو أ ٝاُزأص٤و
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6.2
6.3

ٔ .2ثبئن إثجبد أْهٛخ
انكهغ ٔانطعيبد
ٔيطبثوزٓب نٕثبئن
انًُبهصخ.

1.7

1.2

1.3

ػِٛ ٠نا اُؼطبء أ ٝاُزأص٤و ك ٢هواهاد عٜخ اُزؼبهل ثْإٔ ػِٔ٤خ اُؼطبء
(أُ٘بهٖخ) ٛنٙ؛ أٝ
( )5هبّ ٓولّ ػطب ٍء ٓب ثزول ْ٣أًضو ٖٓ ػطبء كٛ ٢ن ٙأُ٘بهٖخٍٞ ،اء ًبٕ مُي
ٓ٘لوكاً أّ ٖٔٙ ٖٓ ٝواًخ أ ٝائزالف ّوًبدٔٓ ،ب ٍ٤ؤك ١إُ ٠اٍزجؼبك عٔ٤غ
رِي اُؼطبءادٝ .ثبُوؿْ ٖٓ مُيٛ ،نا ُٖ ٣ؾ ّل ٖٓ إٌٓبٗ٤خ ْٓبهًخ ٓولّ اُؼطبء
ًٔوب ٍٝصبٗ ١ٞك ٢ػطبء آفو أْٓ ٝبهًخ ّوًخ ٓب ًٔوب ٍٝصبٗ ١ٞك ٢أًضو ٖٓ
ػطبء؛ أٝ
( )6قد قدم مقدم العطاء خدمات استشارٌة إلعداد التصامٌم أو المواصفات أو
ؼٌرها من الوثائق التً ستسخدم فً التعاقد على السلع موضوع وثائق
المناقصة هذه ،وذلك بطلب من جهة التعاقد (أو وكٌل مشترٌات
( )purchasing agentمخول فً ذلك للعمل بالنٌابة عنها) ؛ أو
ال ٌسمح لموظفً الحكومة والقطاع العام أن ٌشاركوا بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر
فً المناقصات العامة هذه.
تعتبر أٌة شركة ٌدرج اسمها على القائمة السوداء أو تعلق مشاركتها فً
المناقصات العامة خالل فترة زمنٌة محددة من قبل السلطات المختصة ،ؼٌر
مإهلة قانونٌا ً لتقدٌم عطاء .إن قائمة الشركات المعاقبة وؼٌر المإهلة قانونٌا ً
متوفرة على الموقع االلكترونً المحدد فً ورقة بٌانات العطاء.
بحسب المادة  72من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءاتٌ ،توجب على مقدم العطاء
أن ٌقدم كجز ٍء من عطائه وبحسب موافقة جهة التعاقد ،الوثائق التً تثبت أهلٌة
السلع والمعدات/األجهزة والخدمات الطبٌة التً سٌتم تقدٌمها بموجب العقد.
إن وثائق إثبات أهلٌة السلع والخدمات هً تصرٌح بدول المنشؤ لهذه السلع
والخدمات وٌتم ذلك فً جدول األسعار ،وٌجري التؤكٌد على ذلك بشهادات منشؤ
صادرة عن الجهات المختصة فً ذلك البلد وذلك عند شحن هذه البنود؛ ٌجب أن
تصادق السلطات العراقٌة المختصة فً بلد المنشؤ على هذه الشهادات باستثناء
البنود المستوردة من بلد عربً.
قد تكون الوثائق اإلثباتٌة لمطابقة السلع والخدمات كما هومحدد فً القسم الخامس
 -قائمة متطلبات التعاقد ( )Schedule of Requirementsعلى شكل مواصفات
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تحرٌرٌة/نصوص ،مخططات ،وبٌانات وسوؾ تتؤلؾ من:
(أ) وصؾ مفصل للخصائص الفنٌة األساسٌة وخصائص األداء للسلع؛
(ب) جدول مقارنة لكل بند من بنود المتطلبات الفنٌة
)ٌ ، (item-by-item commentaryثبت استجابة السلع والمعدات والخدمات
المقترحة جوهرٌا ً للمتطلبات المحددة فً المواصفات الفنٌة ،أو ٌحدد االنحرافات
واالستثناءات ألحكام هذه المواصفات الفنٌة؛
(ج) أٌة مستندات أخرى خاصة بالمناقصة وكما هً محددة فً ورقة بٌانات
العطاء.
 1.4ما لم تحدد ورقة بٌانات العطاء خالؾ ذلكٌ ،توجب على مقدم العطاء تسجٌل
السلع التً سٌتم تقدٌمها لدى السلطات المختصة فً العراق؛ على مقدم العطاء أن
ٌرفق مع عطائه نسخة عن شهادة التسجٌل إذا كان قد سج َّل هذه السلع بحلول
موعد تسلٌم العطاءات .وإالٌ ،توجب على مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم إلى جهة
التعاقد عند توقٌع العقد إما:
(أ)  -نسخة عن شهادة تسجٌل السلع لالستخدام فً العراق.
 أو فً حال لم ٌتم الحصول بعد على شهادة التسجٌل هذه،(ب) مستندات ثبوتٌة ،بحسب موافقة جهة التعاقد ،على أن مقدم العطاء قد التزم
بجمٌع متطلبات التسجٌل كما هً محددة فً ورقة بٌانات العطاء.
(ج) جواز اإلستثناء من التسجٌل بحسب صالحٌات وزٌر الصحة.
ٌ 1.4.7جب على جهة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسهٌل عملٌة التسجٌل
فً العراق .تح ِّدد ورقة بٌانات العطاء إسم الوكالة والشخص المسإول عن
إعطاء أٌة معلومات إضافٌة حول عملٌة التسجٌل.
( 1.4.2أ) إذا لم ٌت َّم تسجٌل السلع التً سٌقدمها مقدم العطاء الفائز عند توقٌع العقد،
فسوؾ ٌصبح العقد نافذاً اعتباراً من تارٌخ استالم شهادة التسجٌل.
(ب) ٌجوز لوزٌر الصحة استثناء المناقص الفائز من تقدٌم شهادة تسجٌل الدواء
عند توقٌع العقد وفً هذه الحالة ٌكون العقد نافذاً.
1.5

ألؼراض جدول المقارنة الواجب تقدٌمه وفقا ً للمادة ( 1.3ب) من التعلٌمات
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إلى مقدمً العطاءات الواردة أعاله ،فإن أٌة إشارة من قبل جهة التعاقد فً
المتطلبات الفنٌة إلى معاٌٌر وكذلك أسماء/عالمات تجارٌة ،هً على سبٌل
الوصؾ ولٌس الحصرٌ .جوز لمقدم العطاء استخدام معاٌٌر ،أسماء/عالمات
تجارٌة ،و/أو أرقام مودٌالت بدٌلة فً عطائه ،شرط أن ٌثبت بحسب موافقة
جهة التعاقد أن المواصفات البدٌلة التً سٌستخدمها ،تعادل جوهرٌا ً تلك
المحددة فً المواصفات الفنٌة.

 .يؤْالد يوعو
انؼطبء

0.7
(أ)

على مقدم العطاء تقدٌم الوثائق الثبوتٌة للتؤكٌد بحسب موافقة جهة التعاقد بؤن:
مقدم العطاء لدٌه القدرة المالٌة والفنٌة واإلنتاجٌة الضرورٌة لتنفٌذ العقد ،وأنه
ٌستوفً معاٌٌر التؤهٌل المحددة فً القسم الثالث – معاٌٌر التأهٌل والتقٌٌم.

(ب) فً حال لن ٌقوم بنفسه بتصنٌع أو انتاج السلع التً ٌقدمها والمحددة فً ورقة
بٌانات العطاء ،فلدٌه التخوٌل من الجهة المصنعة أو المنتجة لتقدٌم هذه السلع
فً العراق وفقا ً لصٌؽة التصرٌح من الجهة المصنعة – المستند
( )Manufacturer’s Authorization Formالمرفق فً القسم الرابع.
(ج) فً حال لم ٌكن مقدم العطاء ٌمارس األعمال التجارٌة فً العراق (أو ألسباب
أخرى لن ٌقوم بنفسه بإلتزامات الخدمات المتصلة/الصٌانة)  ،فٌكون أو سوؾ
ٌصبح (فً حال ترسٌة العقد علٌه) مم ّثالً بوكٌل محلً فً العراق للخدمات
المتصلة/الصٌانة ،مإهل وقادر على القٌام بإلتزامات الضمانات لمقدم العطاء
التً تم وصفها فً الشروط العامة والخاصة للعقد و/أو المواصفات الفنٌة.
(د) أن مقدم العطاء ٌستوفً معاٌٌر التؤهٌل المدرجة فً القسم الثالث – معاٌٌر
التأهٌل والتقٌٌم (لمراجعة المواد/الفقرات اإلضافٌة المتعلقة باألدوٌة واللقاحات
والمعدات/األجهزة الطبٌة فً القسم الثالث).
 ضرورة قٌام الشركات بتقدٌم كتاب عدم ممانعة صادر من الهٌئة العامةللضرائب عند مشاركتها بالمفاتحات المعلنة .
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 .4ػطبء ٔازع نكم
يوعو ػطبء
 .51كهلخ انؼطبء
 .55نـخ انؼطبء

.52انٕثبئن انًكَٕخ
نهؼطبء

1.7

ٌتوجب على كل شركة تقدٌم عطاء واحد فً هذه المناقصة ،وذلك كمقدم عطاء
منفرد ووفقا ً للمادة ( 6.7أ) من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

ٌ 78.7تحمل مقدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المرتبطة بإعداد وتسلٌم عطائه؛ وفً أي
حال ،لن تكون جهة التعاقد مسإولة أو ملتزمة بهذه التكالٌؾ ،بصرؾ النظر عن
سٌر المناقصة أو نتٌجتها.
 77.7يجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائق المتبادلة بين مقدم العطاء
وجهة التعاقد باللغة المشار اليها في وقة بيانات العطاء .يمكن ان يقدم مقدم
العطاء أيا من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى
على ان ترفق بترجمة دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء  ،وحينها تعتمد الترجمة
لغرض تفسير العطاء.
ٌ 72.7جب أن ٌشمل العطاء المقدم ما ٌلً :
(أ) استمارة تقدٌم العطاء وجدول األسعار كاملٌن وفق النماذج المشار إلٌها فً القسم الرابع؛
(ب) ضمان العطاء (النسخة األصلٌة) وفق المادة  71من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات (ضمان العطاء)؛
(ج) تفوٌض تحرٌري ونافذ ٌخول للتوقٌع على العطاء لٌلزم مقدم العطاء؛
(د) إثباتات موثقة وفقا ً للمادة  1من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،تإكد بحسب
موافقة جهة التعاقد ،أن السلع والخدمات هً مطابقة لمتطلبات وثائق المناقصة؛
(هـ) إثباتات موثقة وفقا ً للمادة  0من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات– مإهالت مقدم
العطاء ،تإكد بحسب موافقة جهة التعاقد ،أن مقدم العطاء مإهل لتنفٌذ العقد فً
حال تم قبول عطائه؛
(و) وصل شراء مقدم العطاء لوثٌقة العطاء؛
(ز) التصرٌح من الجهة /الشركة المصنعة ( )Manufacturer’s Authorization Formوفق
النموذج المرفق فً القسم الرابع ،إن وجد بحسب المادة ( 0.7ب) من
التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
(ح) أٌة وثٌقة أخرى مطلوبة فً ورقة بٌانات العطاء.
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 .53اقزًبؼح روعٚى
انؼطبء
 .54أقؼبؼ انؼطبء
ٔانسكٕيبد

ٌ 73.7تعٌن على مقدم العطاء تقدٌم استمارة تقدٌم العطاء ( )Bid Formوجدول
األسعار ( )Price Scheduleالمناسب وفق النماذج المرفقة فً القسم الرابع،
محدداً السلع التً سٌقوم بتقدٌمها ،مع وصؾ موجز لها ،ومحدداً دول منشئها،
كمٌاتها ،وأسعارها.
ٌ 74.7جب أن ٌتم تسعٌر جمٌع البنود المحددة فً جدول األسعار وفق نموذج جدول
األسعار ) (Price Scheduleالمرفق فً القسم الرابع .على مقدم العطاء أن ٌقوم
بتحدٌد األسعار فً جمٌع األعمدة الواردة فً جدول األسعار كما هو مطلوب.
وإذا كانت أي من األعمدة ال تنطبق على مقدم العطاء ،فعلٌه أن ٌكتب عبارة "ال
ٌنطبق".
 74.2تحدد أسعار السلع المقدمة كسلع محلٌة أو تلك الموجودة فً العراق ولكن من
منشؤ أجنبً ،فً جدول األسعار المرفق فً القسم الرابع ( .)2أمّا السلع التً
سٌتم استٌرادها من خارج العراق فٌجب أن ٌت ّم تسعٌرها فً جدول األسعار
المرفق فً القسم الرابع (.)3
ٌ 74.3جب التنبه إلى األمور التالٌة عند إكمال جدول األسعار وذلك لمتطلبات المطابقة:
ٌ 74.3.7تم إدراج أسعار السلع المحلٌة أو تلك الموجودة فً العراق ولكن من منشؤ
أجنبً ،بشكل منفصل ،وذلك فً العامود رقم  5من جدول األسعار المرفق فً
القسم الرابع ( ،)2على النحو التالً:
العامود رقم ( 5أ) :أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها عند المصنع (/)ex-factory
السلع التً ٌتم تسلٌمها فً صالة العرض ( /)ex-showroomالسلع التً ٌتم
تسلٌمها من المستودع ( /)ex-warehouseالسلع الجاهزة (،)off-the-shelf
وذلك بحسب الحالة؛ ٌجب أن تشمل هذه األسعار جمٌع الرسوم والضرائب
(مثال الضرٌبة على المبٌعات والرسوم الكمركٌة والرسوم على مواد االستهالك،
الخ )...المدفوعة أو التً ٌتم تسدٌدها على أساس مكونات السلع وعلى المواد
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
مسبقاً ،وتم تحدٌد أسعارها على أساس تسلٌمها فً صالة العرض الخ ....تشمل
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هذه األسعار أٌضا ً تكالٌؾ التوضٌب والشحن.
العامود رقم ( 5ب) :أٌة ضرائب مبٌعات وؼٌرها من الضرائب والرسوم التً
سٌقوم مقدم العطاء بتسدٌدها فً العراق فً ما ٌتعلق بالسلع ،وذلك فً حال
ترسٌة العقد علٌه (مثالً ضرٌبة االستهالك والضرٌبة على المبٌعات ،الخ.)...
العامود رقم ( 5ج) :تكالٌؾ النقل الداخلً الب ّري والتؤمٌن وتحمٌل السلع
وتفرٌؽها(النفاض )Unloading-وؼٌرها من التكالٌؾ النثرٌة/العرضٌة
( )Incidentalالضرورٌة حتى تسلٌم السلع إلى وجهتها النهائٌة كما هو محدد
فً قائمة متطلبات التعاقد.
العامود رقم ( 5د) :أسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة
التشؽٌل /االستخدام والتدرٌب فً الموقع لدى الجهات المستفٌدة (المستخدم
النهائً)  ،إن وجد ،كما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد
ٌ 74.3.2حب إدراج اسعار السلع التً سٌتم استٌرادها من خارج العراق ،بشكل منفصل
فً العامود رقم  5من جدول األسعار المرفق فً القسم الرابع ( ،)3على النحو
التالً:
العامود رقم ( 5أ) :أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها على أساس ( )CIPفً مٌناء/
مطار ونقطة الوصول.
العامود رقم ( 5ب) :أسعار السلع التً ٌتم تسلٌمها على أساس (( )DDPرسوم
التسلٌم مدفوعة) ،عند موقع المستخدم النهائً فً العراق كما هو محدد فً قائمة
متطلبات التعاقد
العامود رقم ( 5ج) :أسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة
التشؽٌل/االستخدام والتدرٌب فً الموقع لدى الجهات المستفٌدة (المستخدم
النهائً) ،إن وجد ،وكما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد.
 74.3.3للمعدات /األجهزة الطبٌةٌ ،حدد ســـــــــــــــــــــــــعر عقد الصٌانة السنوي
( )Annual Maintenance Contract - AMCفً موقع المستخدم النهائً ،وذلك
فً جدول األسعار بحسب النموذج المرفق فً القسم الرابع ( ،)4إن وجد ،وٌحدد
هذا السعر لعدد السنوات التً تلً إنتهاء فترة ضمان العٌوب ،كما تم تحدٌده فً
قائمة متطلبات التعاقدٌ .شمل هذا السعر الضرائب النافذة بتارٌخ موعد فتح
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العطاءاتٌ .توجب على مقدم العطاء تحدٌد أٌة ضرائب إضافٌة ٌتعٌن تسدٌدها.
ما لم ٌحدد خالفا ً لذلك فً وثائق المناقصة ،تعتبر األسعار شاملة لهذه الضرائب
وال ٌجوز المطالبة بها الحقاً .خالل مدة عقد الصٌانة السنوٌة ،على المجهز أن
ٌحتفظ بالكمٌة الكافٌة من قطع الؽٌار وأن ٌستجٌب فوراً ألي طلب
صٌانة/تصلٌحٌ .توجب على مقدم العطاء أن ٌضمن بقاء المعدات موضوع عقد الصٌانة
ً
عاملة بشكل سلٌم وصحٌح بنسبة " %" xسنوٌا ً ( )UPTIME warrantyوكما هو
السنوٌة
محدد فً القسم الخامس – قائمة متطلبات التعاقد ،وذلك إن وجد .وفً حال
ّ
تخطت فترات األعطال ( )downtimeخالل عقد الصٌانة السنوٌة ،ما نسبته
( ،%)100-xفٌتوجب عندها تمدٌد فترة هذا العقد بمدة تعادل ضعؾ فترات
األعطال.
 74.4سوؾ ٌتم اعتماد المصطلحات ( ،EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPالخ)...
استناداً لألحكام الدولٌة لتفسٌر المصطلحات التجارٌة بحسب ما هو محدد فً
آخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز ® INCOTERMSالذي ٌتم نشره من قبل
ؼرفة التجارة الدولٌة فً بارٌس.
 74.5إن تقدٌم األسعار وفقا ً لتفصٌل بنود األسعار بحسب المادة  74.3أعاله من
التعلٌمات إلى مقدمً العطاءاتٌ ،هدؾ فقط إلى تسهٌل عملٌة مقارنة العطاءات
من قبل جهة التعاقد ،ولن ٌحد بؤي شكل كان من حقها فً التعاقد على أٌة
مجموعة من البنود المقدمة فً العطاء.
ٌ 74.6جب ان تكون االسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء ثابته وؼٌر قابلة للتؽٌر
خالل فترة تنفٌذ العقد مهما كان السبب.
 74.1إذا ت ّم تحدٌد أكثر من جدول كمٌات واحد (أو مجموعة/وحدة  )lot -فً جدول
متطلبات التعاقد لشراء االدوٌة ،فعندها تسمح وثائق المناقصة لمقدمً العطاءات
بتقدٌم أسعاره بشكل منفصل لمادة أو أكثر من المواد المذكورة فً الجداول
وسوؾ ٌتم تقٌٌم العطاءات للمواد ولكل مادة على حدة مع العرض.
اما فً حالة االجهزة الطبٌة ،فٌتم تحدٌد اكثر من جدول كمٌات واحد (او
المجموعات/وحدات –  )lotsعلى ان ٌتم تسعٌر جمٌع بنود وكمٌات السلع الواردة فً
هذا الجدول او المجموعةٌ .توجب على مقدم العطاء ان ٌحدد الجداول (المجموعات)
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اُوَْ اال :ٍٝرؼِٔ٤بد آُ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد

 .55ػًالد انؼطبء

 .56كزؽح َلبغ
انؼطبءاد

 .52ظًبٌ انؼطبء

بوضوح وٌقوم بتسعٌر كل منها بشكل منفصل فً جداول االسعار المخصصة لكل منها.
سوؾ ٌتم تقٌٌم العطاءات لكل جدول (مجموعة) بشكل منفصل.
ٌ 75.7جب أن تقدم األسعار بالعمالت التالٌة:
(أ) على مقدم العطاء أن ٌقدم أسعار السلع التً سٌتم تقدٌمها من العراق بالدٌنار
العراقً
(ب) ٌجوزلمقدم العطاء أن ٌقدم أسعار السلع التً سٌتم تقدٌمها من خارج العراق
بالعملة المحددة فً ورقة بٌانات العطاء.
ٌ 76.7جب أن تبقى العطاءات نافذة/سارٌة على األقل للمدة المحددة فً ورقة بٌانات
العطاء بعد الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات والمحدد من قبل جهة التعاقد وفقا ً
للمادة  28من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات .سٌتم رفض العطاء الذي تكون مدة
ب للشروط.
نفاذه أقل من المطلوب باعتباره عطا ًء ؼٌر مستجٌ ٍ
 76.2فً حاالت استثنائٌة ،وقبل إنتهاء فترة نفاذ العطاء األولٌةٌ ،جوز لجهة التعاقد أن
تطلب من مقدمً العطاءات تمدٌد فترة نفاذ عطاءاتهم لمدة إضافٌة محددةٌ .جب
أن ٌتم هذا الطلب وجواب مقدمً العطاءات تحرٌرٌاًٌ .جوز لمقدم العطاء أن
ٌرفض طلب التمدٌد هذا ،وذلك دون مصادرة ضمان عطائه .أما فً حال قبول
مقدم العطاء لهذا الطلب ،فعندها لن ٌطلب منه ولن ٌسمح له أن ٌقوم بتعدٌل
عطائه؛ ولكن سٌطلب منه فً المقابل تمدٌد فترة نفاذ ضمان عطائه.
 71.7على مقدم العطاء أن ٌقدم ،كجزء من عطائه ،ضمان عطاء ؼٌر مشروط وقابل
للدفع عند أول طلب من جهة التعاقد ،وٌكون ضمان العطاء إما بصٌؽة:
(أ) خطاب ضمان وفق النموذج المرفق فً القسم الرابع،
(ب) صك مصدق؛
(ج) او اٌة صٌؽة اخرى تحددها جهة التعاقد فً ورقة البٌانات.
ٌجب أن تكون قٌمة ضمان العطاء وفق ما هو محدد فً ورقة بٌانات العطاء وفً
قائمة متطلبات التعاقد فً القسم الخامس.
ٌ 71.2جب أن ٌكون ضمان العطاء موجها ً إلى جهة التعاقد مع ذكر عنوان ورقم
مرجع كتاب الدعوة ،كما ٌجب أن ٌبقى نافذاً لمدة ال تقل عن ٌ 20وما ً بعد انتهاء
فترة نفاذ العطاء أو بعد انتهاء أي تمدٌد الحق لفترة نفاذ العطاء وفقا للمادة 76.2
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من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
ٌ 71.3جب أن ٌكون ضمان العطاء ،باختٌار مقدم العطاء ،إما على شكل(خطاب
ضمان) ضمان مصرفً ( )Bank Guaranteeبحسب النموذج المرفق بوثائق
المناقصة صادراً عن أحد المصارؾ المعتمدة فً العراق وفقا ً لتعلٌمات المصرؾ
المركزي العراقً ،أو صدك مصدق او اٌة صٌؽة تحددها جهة التعاقد فً ورقة
البٌانات .وإذا صدر الضمان المصرفً ( )Bank Guaranteeعن مصرؾ موجود
خارج العراق ،فٌجب أن ٌكون موقعا ً ومصدقا ً من المإسسة المالٌة المرادفة لهذا
المصرؾ المعتمدة فً العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتنفٌذ
((back-to-back counter guarantee
 71.4ستقوم جهة التعاقد (بناء على توصٌة لجان الدراسة والتحلٌل) برفض أي عطاء ال
ب للشروط عدا
ٌرفق معه ضمان عطاء مقبول وذلك باعتباره عطا ًء ؼٌر مستجٌ ٍ
الشركات المنتجة للدواء والمصنعة لألجهزة الطبٌة المشمولة بإستثناء وزٌر الصحة النافذ.
 71.5بحسب موافقة جهة التعاقدٌ ،حق لجهة التعاقد أن تطلق ضمانات العطاء العائدة
الى مقدمً العطاءات الذٌن ال ٌحتمل ترسٌة العقد علٌهم ،وذلك قبل انتهاء مدة نفاذ
عطاءاتهم وبعد أن تكون التوصٌة باإلحالة قد صدرت .فً هذه الحالةٌ ،تم
االحتفاظ بضمانات العطاء العائدة لمقدمً العطاءات الذٌن ٌحتلون المراتب الثالث
األولى عمالً بؤحكام المادة  30.2من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
ٌ 71.6عاد ضمان العطاء لمقدم العطاء الفائز بعد توقٌع اتفاقٌة العقد وتقدٌمه ضمان
حسن األداء المطلوب.
ٌ 71.1مكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا:
(أ) سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء مدة نفاذه وبعد ؼلق المناقصة،
باستثناء ما نصت علٌه الفقرتٌن  76.2و 22.3من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات؛ أو
(ب) فشل مقدم العطاء الفائز خالل المدة المحددة فً:
( )7التوقٌع على العقد ،أو
( )2تقدٌم ضمان حسن األداء المطلوب.
ً
(ج) إذا تقدم مقدم عطاء ؼٌر ناجح بشكوى أو اعتراض وفقا للمادة  36من
___________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْMED/16/2020 :
عٜخ اُزؼبهلٝ:ىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)
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 .55شكم ٔرٕهٛغ
انؼطبء

التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،وتبٌن عندها للسلطات المختصة أن هذه
الشكوى أو هذا االعتراض كان ألسباب خاطئة أو ؼٌر مبررة؛ إن قٌمة
األضرار الناتجة عن هذا التؤخٌر فً توقٌع العقد سوؾ ٌتم تعوٌضها من
ضمان العطاء لمقدم العطاء ؼٌر الناجح وصاحب الشكوى أعاله .على
الرؼم من ذلك ،سوؾ ٌقتصر المبلػ المصادر من الضمان على قٌمة
الؽرامات التً تحددها السلطات المختصة وفق القوانٌن العراقٌة
واإلجراءات النافذة.
 14.1إما ُْ ٣ولّ ثؼ٘ ٓولٓ ٢اُؼطبءاد ٔٙبٕ اُؼطبء ٝمُي ثَجت اإلػلبء
أُٖ٘ ٓٞػ٘ ٚك ٢اُوٞاٗ ٖ٤اُؼواه٤خ اُ٘بكنحًٔ ،ب  ٞٛاُؾبٍ ٓضالً ثبَُ٘جخ ُِْوًبد
اُؼبٓخ أ ٝؿ٤وٛب ثؾَت ٓب ٓ ٞٛؾلك كٝ ٢ههخ ثٛبَبد انؼطبء ُِٔبكح ٖٓ 14.1
اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءادٝ ،
أ .إما ٍؾت ٓولّ اُؼطبء ٛنا ػطبء ٙهجَ اٗزٜبء ٓلح ٗلبم ٙأُؾلكح ٖٓ هجِ ٚك٢
اٍزٔبهح رول ْ٣اُؼطبء ٝثؼل ؿِن أُ٘بهٖخ  ،ثبٍزض٘بء ٓب ٖٗذ ػِ ٚ٤أُبكح
 ٖٓ 16.2اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد؛ أٝ
ة .إما إٔجؼ ٓولّ اُؼطبء ٛنا ٓولّ اُؼطبء اُلبئي  ٌُٖٝكَْ ك ٢رٞه٤غ اُؼول ٝكوب ً
ُِٔبكح  ٖٓ 34اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد؛ أ ٝك ٢رولٔٙ ْ٣بٕ ؽَٖ
األكاء ٝكوب ً ُِٔبكح  ٖٓ 31اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد؛
فعندهاٌ ،مكن لجهة التعاقد -فً حال نصت ورقة بٌانات العطاء على ذلك ،-أن تعلن مقدم
العطاء ؼٌر مإهل إلرساء عقد علٌه ممول من جهة التعاقد ،وأن تمضً فً تطبٌق
اإلجراءات اإلدارٌة المنصوص عنها فً ورقة بٌانات العطاء.
ٌ 70.7جب أن ٌع ّد مقدم العطاء عطاءه وٌقدمه بنسخته األصلٌة وٌجوز أن تشمل قرصا ً
مدمجا ً ( )Compact Diskبالعرض الفنً ،أما العرض المالً فٌقدم فً نسخة
أصلٌة (ورقٌة) واحدة.
ٌ 70.2جب أن ٌتضمن العطاء األصلً وكل من النسخ كافة الوثائق المحددة فً المادة
 72.7من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،على أن تكون كل وثائق العطاء
ً
ً
وموقعة من مقدم العطاء أو الشخص أو
طبوعة أو محرر ًة بحبر ال ٌزول،
م
األشخاص المخولٌن لذلك إللزام مقدم العطاء بالعقدٌ .جب أن ٌكون هذا التفوٌض
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بحسب ما هو محدد فً ورقة بٌانات العطاء ،من قبل المخولٌن قانونٌا ً للتوقٌع
والذي بموجب المادة( 72.7ج) من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات سوؾ ٌرفق
بالعطاء .على مقدم العطاء التؤكد من توقٌع المخول للتوقٌع على استمارة تقدٌم
العطاء ( )Bid Submission Formوعلى كل صفحة من صفحات جداول
األسعار ( )Price Schedulesوعلى كافة الوثائق المرفقة بعطائه وذلك من
الشخص الموقع على العطاء .وٌجب المالحظة أن جمٌع صفحات العطاء حٌث
تمت إضافات وتصحٌحات على اإلضافات من قبل مقدم العطاء الموقع على
العطاء وسوؾ ٌقوم بالتوقٌع علٌها كامالً أو باألحرؾ األولى .على مقدم العطاء
أن ٌحدد األسعار بالحروؾ واألرقام على النحو المطلوب فً جداول األسعار.
إن أٌة شروط أخرى ٌتم تحدٌدها فً ورقة بٌانات العطاء.

ظ – ركهٛى انؼطبءاد
 .54ضزى ٔرأشٛؽ
انؼطبءاد

ٌ 71.7مكن لمقدمً العطاءات أن ٌقوموا بتسلٌم عطاءاتهم بواسطة البرٌد الداخلً أو الخارجً السرٌع
أو بالٌد مباشرة .على مقدم العطاء وضع العطاء وكل نسخة عنه فً أؼلفة منفصلة ومختومة،
وذلك مع التؤشٌر على األؼلفة بـ "أصل" أو"نسخة" .توضع األؼلفة المتضمنة األصل والنسخ
فً ؼالؾ خارجً مختوم.
ٌ 71.2تعٌن على األؼلفة الداخلٌة والخارجٌة أن:

(أ) رؾَٔ إٍْ ٝػ٘ٞإ ٓولّ اُؼطبء ٓغ فزٔ ٚػِ ٠اُيٝا٣ب األهثغ ٖٓ اُـالف؛
(ب) تكون موجهة إلى جهة التعاقد على العنوان المحدد فً ورقة بٌانات العطاء؛
(ج) تحمل اسم ورقم المناقصة وكتاب الدعوة ،كما هو محدد فً ورقة
بٌانات العطاء؛
 ،"]2827/ 2 / 70على أن
(د) وأن تحمل عبارة "ال ٌفتح قبل [تارٌخ الؽلق
تستكمل بالوقت والتارٌخ المحددٌن فً ورقة بٌانات العطاء للفقرة  28.7من التعلٌمات
إلى مقدمً العطاءات.
___________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْMED/16/2020 :
عٜخ اُزؼبهلٝ:ىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)
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نزكهٛى انؼطبءاد

28.7
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 .25انؼطبءاد
انًزأضؽح
 .22رؼعٚم ٔقست
انؼطبءاد

27.7
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إذا لم ٌكن الؽالؾ الخارجً مختوما ً ومإ ّ
شراً علٌه وفق ما هو محدد فً المادة
 71.2من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات المذكورة أعاله ووفق القوانٌن العراقٌة
النافذة ،فعندها لن تتحمل جهة التعاقد أٌة مسإولٌة لفقدان العطاء أو فتحه قبل
موعد فتح العطاءات.
ٌجب أن ٌتم تسلٌم العطاءات إلى جهة التعاقد على العنوان المحدد فً المادة
( 71.2ب) من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،وفً مهلة ال تتجاوز الوقت
والتارٌخ المحددٌن فً ورقة بٌانات العطاءٌ .تم إصدار وصل من قبل جهة
التعاقد إلى كل مقدم عطاء تم استالم عطائه ،وتحتفظ جهة التعاقد بنسخة لها كمرجع الحق.
قبل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءاتٌ ،جوز لجهة التعاقد وفق تقدٌرها تمدٌد
الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات من خالل تعدٌل وثٌقة العطاء وفقا ً للفقرة 5.3
من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،وفً هذه الحالة سوؾ تمتد كافة حقوق
وواجبات جهة التعاقد ومقدمً العطاءات الملتزمٌن بها قبل التمدٌد إلى الموعد
النهائً بحسب المهلة الجدٌدة.
سٌتم رفض أي عطاء تستلمه جهة التعاقد بعد الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات المحدد فً المادة
 28من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،وسٌتم إعادته مؽلقا ً إلى مقدم هذا العطاء.

ٌ 22.7جوز لمقدم العطاء تعدٌل أو سحب عطائه بعد تقدٌمه إلى جهة التعاقد وذلك
قبل الموعد النهائً المحدد مسبقا ً لتسلٌم العطاءات ،على أن ٌقدم لجهة التعاقد
إشعاراً تحرٌرٌا ً بتعدٌل أو سحب العطاء ،موقعا ً من المخول للتوقٌع بذلك مع
تفوٌض نافذ بالتوقٌع.
ٌ 22.2توجب على مقدم العطاء إعداد أي تعدٌل أو إستبدال لعطائه ووضعه فً
ؼالؾ مختوم وٌتم التؤشٌر علٌه وفق األصول ،وٌرسله الى جهة التعاقد قبل
الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات بحسب ما ٌلً:
(أ) على مقدم العطاء تقدٌم نسخة أصلٌة مع عدد النسخ المحدد فً ورقة
بٌانات العطاء للمادة  71.7من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،ألي
تعدٌل على عطائه ،وذلك فً ؼالفٌن ٌتم التؤشٌر علٌهما بشكل واضح
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بـ" :تعدٌل العطاء – األصل" أو "تعدٌل العطاء – النسخ" ،أو "استبدال
العطاء – األصل" و "استبدال العطاء – النسخ" بحسب الحالةٌ .وضع
الؽالفٌن ضمن ؼالؾ خارجً مختوم ٌتم التؤشٌر علٌه بذلك بشكل
واضح بـ" :تعدٌل العطاء" أو "إستبدال العطاء".
(ب) األحكام األخرى المتعلقة بالتؤشٌر على تعدٌالت العطاءٌ ،جب أن تتم
وفقا ً للفقرتٌن  71.2و 71.3من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
ٌ 22.3توجب على مقدم العطاء الراؼب فً سحب عطائه إشعار جهة التعاقد
تحرٌرٌا ً قبل الموعد النهائً المحدد مسبقا ً لتسلٌم العطاءاتٌ .جب أن ٌتم استالم
إشعار سحب العطاء قبل الموعد النهائً المحدد لتسلٌم العطاءات كما ٌجب أن:
(أ) ٌكون موجها ً إلى جهة التعاقد على العنوان المحدد فً المادة 71.2
(ب) من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات؛
(ب) ٌحمل االسم والمرجع فً كتاب الدعوة والمحدد فً المادة ( 71.2ج) من التعلٌمات إلى
مقدمً العطاءات ،وأن ٌتم التؤشٌر علٌه بـ "إشعار بسحب العطاء"؛ و
(ج) أن ٌتضمن تفوٌضا ً نافذاً ٌخول للتوقٌع على اإلشعار بسحب العطاء.
 22.4إن العطاءات المطلوب سحبها وفقا ً للمادة  22.3من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات ،سوؾ تعاد إلى مقدمً العطاءات دون فتحها.
 22.5ال ٌجوز سحب أو استبدال أو تعدٌل أي عطاء خالل الفترة التً تلً الموعد
النهائً لتسلٌم العطاءات وحتى انتهاء فترة نفاذ العطاء المحددة فً المادة 76
من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات .إن سحب العطاء خالل هذه الفترة قد
ٌإدي إلى مصادرة ضمان العطاء ،وفقا ً للمادة  71.1من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات.

ْـ – كزر ٔروٛٛى انؼطبءاد
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 23.7ستقوم لجنة فتح العطاءات لدى جهة التعاقد بفتح جمٌع العطاءات بما فً ذلك
اشعارات اإلنسحابات والتعدٌالت ،وذلك فً جلسة عامة بحضورالراؼبٌن من
مقدمً العطاءات او ممثلً مقدمً العطاءات (المخولٌن) ،فً الوقت والتارٌخ
والمكان كما هو محدد فً ورقة بٌانات العطاء .على مقدمً العطاءات او ممثلً
مقدمً العطاءات التوقٌع على سجل الحضور كإثبات عل حضورهم.
ٌ 23.2تم أوالً فتح األؼلفة المإ ّ
شر علٌها بـاالنسحابات وقراءة محتوٌاتها ،وال تفتح بعدها
أؼلفة العطاءات التً تم سحبها بل تعاد كما هً إلى مقدم العطاء .ال ٌسمح بؤي
إشعار لسحب العطاء إال إذا تم قراءة إشعار اإلنسحاب مع التفوٌض النافذ علنا ً
خالل جلسة فتح العطاءات .وثم ٌتم فتح األؼلفة التً جرى التؤشٌر علٌها
بـاإلستبداالت وقراءة محتوٌاتها وٌتم استبدالها وال تفتح بعدها أؼلفة العطاءات التً
تم استبدالها ،بل تعاد كما هً إلى مقدم العطاء مؽلقة .ال ٌسمح بؤي إشعار الستبدال
العطاء إال إذا تم قراءة إشعار اإلستبدال مع التفوٌض النافذ بهذا االستبدال علنا ً
خالل جلسة فتح العطاءات .األؼلفة المإ ّ
شر علٌها بـتعدٌالت مع التفوٌض النافذ
ٌجب أن تفتح وتقرأ محتوٌاتها علنا ً مع العطاء العائد لها المقدم أصالً والذي تم تعدٌله.
ٌ 23.3تم فتح العطاءات فً وقت واحد ،وٌقرأ علناً :اسم مقدم العطاء وسعر العطاء لكل
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
أي عطاء خالل جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتؤخرة عمالً بالفقرة
 27.7من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
ٌتم التؤشٌرعلى جمٌع صفحات كل من العطاءات األصلٌة بختم لجنة فتح العطاءات مع
توقٌع أعضائها على جمٌع صفحات جداول األسعار األصلٌة الخاصة بكل عطاء.
 23.4إن العطاءات (والتعدٌالت التً ترسل وفقا ً للفقرة  22.2من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات) والتً لم ٌتم فتحها وقراءتها خالل جلسة فتح العطاءات ،ال تخضع
للتقٌٌم مهما كانت الظروؾ.
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 23.5تعد جهة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاءات فً نهاٌة الجلسة متضمنا ً المعلومات
المذكورة فً الفقرات  23.7و 23.2و 23.4و 23.6من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات المذكورة أعاله ،باإلضافة إلى ما ٌلً وبالحد األدنى:
 إؼالق األؼلفة بإحكام وختمها أو تشمٌعها؛ سعر العطاء (لكل وحدة ( )lotإن وجد) ،بما فً ذلك أٌة تخفٌضات أو أٌة أسعارمشروطة أو أٌة تخفٌضات على أساس عطاءات أخرى؛
 التؤشٌر بعالمة واضحة حول كل تعدٌل أو محو أو تصحٌح لمقدم العطاء علىجداول األسعار ،وذلك مع توقٌع رئٌس وأعضاء لجنة فتح العطاءات؛
 وضع خط أفقً بجانب كل فقرة(بند) ؼٌر مسعرة ،وذلك مع توقٌع رئٌس وأعضاءلجنة فتح العطاءات؛
 توقٌع مقدم العطاء على استمارة تقدٌم العطاء وعلى مستندات العطاء األخرىالمرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛
 عدد األوراق المكون منها كل عطاء؛ أٌة مالحظات أو تحفظات ذات صلة مدونة فً العطاء من مقدم العطاء؛ أٌة مالحظات أو تحفظات أخرى قد تبدٌها اللجنة على أي من مرفقات العطاء.ٌتم التوقٌع باألحرؾ األولى على جمٌع محتوٌات العطاء والمرفقات بختم اللجنة.
ٌ 23.6طلب من ممثلً مقدمً العطاءات الحاضرٌن التوقٌع على محضر جلسة فتح
العطاءات مع الحق بإضافة أٌة مالحظة على أداء اللجنة .إن عدم توقٌع أي مقدم
عطاء على محضر الجلسة ال ٌبطل مضمون ونفاذ المحضرٌ .جب توزٌع نسخ عن
المحضر إلى كل مقدمً العطاء الذٌن ٌرؼبون بالحصول على نسخة منه.
 23.1سٌتم إعالن جمٌع أسعار العطاءات والمواصفات الفنٌة ومدد التنفٌذ رسمٌا ً على لوحة
إعالنات جهة التعاقد مع التؤكٌد على أن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة
لمزٌد من التدقٌق والتحلٌل.
 23.1سٌتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات بموافقة رئٌس جهة التعاقد.
ٌ 24.7مكن لجهة التعاقد (لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات)  ،ووفقا ً لتقدٌرها ،طلب
توضٌحات من مقدم العطاء حول عطائه أثناء عملٌة تقٌٌم العطاءاتٌ .جب أن
ٌكون طلب التوضٌح واإلجابة علٌه تحرٌرٌاً؛ وٌمنع طلب أو تقدٌم أو السماح
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 .25قؽٚخ اإلخؽاءاد

 .26انزعهٛن األٔنٙ
نهؼطبءاد ٔرسعٚع
اقزدبثزٓب

31

بتؽٌٌر السعر أو مضمون العطاء ،إال إذا كان ذلك لتصحٌح أخطاء حسابٌة تكتشفها
جهة التعاقد خالل عملٌة تقٌٌم العطاءات وفقا ً للفقرة  21.7من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات.
إذا لم ٌقم مقدم العطاء بتقدٌم التوضٌحات بشؤن عطائه فً الموعد والوقت المحددٌن لذلك
فً طلب جهة التعاقد ،فقد ٌإدي ذلك إلى رفض عطائه.
 25.7ال ٌجوز الكشؾ عن أٌة معلومات تتعلق بفحص ،توضٌح ،وتقٌٌم ومقارنة
العطاءات والتوصٌة بإرساء العقد ،إلى مقدمً العطاءات أو أي شخص آخر ؼٌر
معنً رسمٌا ً بعملٌة العطاء ،وذلك إلى أن ٌتم تبلٌػ جمٌع مقدمً العطاءات بإشعار
إرساء العقد.
 25.2إذا حاول مقدم العطاء التؤثٌر على جهة التعاقد (لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات) فً
عملٌة تقٌٌمها للعطاء ومقارنة العطاء ،أو فً قرارها بترسٌة العقد ،فقد ٌإدي ذلك
إلى رفض عطائه.
 25.3إذا رؼب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة التعاقد بشؤن مسؤلة تتعلق بعطائه خالل
الفترة الممتدة من تارٌخ فتح العطاءات إلى تارٌخ ترسٌة العقد ،فعلٌه أن ٌقوم بذلك تحرٌرٌاً.
 26.7ستقوم جهة التعاقد (لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات) تقٌٌم وتحلٌل العطاءات لتتؤكد من
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.
ٌ 26.2مكن لجهة التعاقد (لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات) قبول أٌة شكلٌات ثانوٌة أو عدم
مطابقة أو انحرافات بسٌطة فً العطاء ،إذا كان ذلك ال ٌشكل انحرافا ً جوهرٌاً،
على أن ال ٌجحؾ هذا القبول أو ٌإثر على ترتٌب أي مقدم عطاء فً التقٌٌم.
صل ،وعمالً بالمادة  21من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،تحدد
 26.3قبل التحلٌل المف ّ
جهة التعاقد (لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات) ما إذا كان العطاء بجودة مقبولة ،
مكتمالً ،ومستجٌبا ً جوهرٌا ً لمتطلبات وثٌقة العطاء .ألؼراض هذا التؤكد ،فإن
العطاء الذي ٌستجٌب جوهرٌا ً هو العطاء المتطابق مع جمٌع أحكام وشروط
ومواصفات وثائق المناقصة دون أٌة انحرافات جوهرٌة أو استثناءات أو
اعتراضات أو شروط أو تحفظات .إن االنحراؾ أو االستثناء أو االعتراض أو
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الشرط أو التحفظ الجوهري هو ذلك:
( )1اُن٣ ١ؤصو ثٌَْ عٛٞو ١ػِٗ ٠طبم أ ٝعٞكح أ ٝأكاء اَُِغ ٝاُقلٓبد أُزِٖخ ثٜب؛ أٝ
( )2اُن٣ ١ؾل ثأ ٌَّ ١عٛٞوٝ ١ثٔب ال ٣زٞاكن ٓغ ٝص٤وخ اُؼطبء ٖٓ ،ؽوٞم عٜخ
اُزؼبهل أ ٖٓ ٝاُٞاعجبد اُزؼبهل٣خ ُٔولّ اُؼطبء اُلبئي؛ أٝ
( )3اُن٣ ١ؤصو ثٌَْ ؿ٤و ػبكٍ ،ك ٢ؽبُخ هج ٍٞعٜخ اُزؼبهل ُٜنا اُزؾلع (اٝ
اُزـ٤٤و )...اُغٛٞو ،١ػِ ٠أُٞهق اُز٘بكَُٔ ٢ولٓ ٢اُؼطبءاد ا٥فو ٖ٣اُنٖ٣
هلٓٞا ػطبءاد َٓزغ٤جخ عٛٞو٣ب ً.
سترفض جهة التعاقد (لجنة تقٌٌم و تحلٌل العطاءات) العطاء الذي ال ٌستجٌب
جوهرٌاً ،وال ٌجوز لمقدم العطاء الحقا ً تصحٌح عدم المطابقة لٌصبح عطاإه
مستوفٌا ً الشروط .تستند جهة التعاقد فً قرارها ما اذا كان العطاء مستجٌبا ً للشروط
أم ال على محتوٌات العطاء نفسه.
سٌتم تصحٌح األخطاء الحسابٌة على الشكل التالً :إذا كان هناك من تعارض بٌن
سعر الوحدة ( )unit priceوبٌن المجموع (المبلػ) اإلجمالً ( ،)total priceالذي
ٌنتج عن ضرب سعر الوحدة بالكمٌة ،أو بٌن المجموع الفرعً ()subtotal
والمجموع اإلجمالً ( ،)total priceتعتمد سعر الوحدة ومن ثم المجموع الفرعً
( )subtotalوٌصحح المجموع اإلجمالً .إذا كان هناك تعارض بٌن
الكلمات(األحرؾ) واألرقام ،تعتمد المبالػ المذكورة بالكلمات(األحرؾ) .إذا رفض
مقدم العطاء تصحٌح األخطاء الحسابٌة ،سوؾ ٌتم رفض عطائه .أما إذا رفض
ً
كلفة قٌمة عطائه المصححة ستصادر قٌمة ضمان
مقدم العطاء ذي التقٌٌم األقل
عطائه.
بهدؾ تسهٌل إجراءات التحلٌل والمقارنةٌ ،تعٌن على جهة التعاقد (لجنة تقٌٌم و
تحلٌل العطاءات) تحوٌل جمٌع أسعار العطاءات المقدمة بعمالت مختلفة إلى الدٌنار
العراقً ،وذلك باستخدام سعر الصرؾ المعتمد فً عملٌات البٌع المماثلة والصادر
عن المصرؾ المركزي أو مصرؾ تجاري فً العراق.
إن سعر الصرؾ الذي سٌعتمد لتحوٌل جمٌع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى
الدٌنار العراقً ،هو سعر الصرؾ الصادر بتارٌخ تقدٌم العطاءات.
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عٜٔٞه٣خ اُؼوام
اُوَْ اال :ٍٝرؼِٔ٤بد آُ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد

 .24روٛٛى ٔيوبؼَخ
انؼطبءاد

33

 21.7سوؾ تقوم جهة التعاقد (لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات) بتقٌٌم ومقارنة العطاءات
التً حققت اإلستجابة الجوهرٌة ٝكوب ً ُِٔبكح  ٖٓ 26اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد.
21.2

21.3






21.4

21.5

بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات وتحدٌد ترتٌب المرشحٌن ،سوؾ تتم مقارنة
العطاءات المستجٌبة على أساس تسلٌم السلع  - DDP -إلى موقع المستخدم النهائً
أو على أساس التوصٌل المجانً إلى موقع المستخدم النهائً .وفً حال نصت
قائمة متطلبات التعاقد والمادة  74.3.3من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات على
ضرورة تقدٌم صٌانة للسنوات التً تلً فترة ضمان العٌوب ،فسوؾ ٌتم أٌضا ً
احتساب سعر عقد الصٌانة السنوٌة ()Annual Maintenance Contract - AMC
عند مقارنة أسعار العطاءات وتحدٌد ترتٌب المرشحٌن.
بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات وتحدٌد ترتٌب المرشحٌن ،سوؾ ٌتم احتساب:
أٍؼبه اَُِغ أُؾِ٤خ أ ٝاَُِغ األع٘ج٤خ أُزٞكوح ك ٢اُؼوام ًٔب ٝهكد ك ٢علٍٝ
األٍؼبه أُوكن ك ٢انوكى انؽاثغ ( )2ثٔٞعت اُلووح  ٖٓ 14.3.1اُزؼِٔ٤بد إُ٠
ٓولٓ ٢اُؼطبءاد؛
أٍؼبه اَُِغ اُز٤ٍ ٢زْ اٍز٤واكٛب ٖٓ فبهط اُؼوام ًٔب ٝهكد ك ٢عل ٍٝاألٍؼبه
أُوكن ك ٢انوكى انؽاثغ ( )3ثٔٞعت اُلووح  ٖٓ 14.3.2اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ٢
اُؼطبءاد؛
ٍؼو ػول اُٖ٤بٗخ اَُ٘٣ٞخ (ًٔ ،)Annual Maintenance Contract - AMCب ٝهك
ك ٢عل ٍٝاألٍؼبه أُوكن ك ٢انوكى انؽاثغ (ٔ )4ك ٢ؽبٍ ٖٗذ هبئٔخ ٓزطِجبد
اُزؼبهل ٝاُلووح  ٖٓ 14.3.3اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد ػِٙ ٠وٝهح رأٖٓ٤
ٕ٤بٗخ َُِ٘ٞاد اُز ٢رِ ٢كزوح ٔٙبٕ اُؼٞ٤ة.
بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات وتحدٌد ترتٌب المرشحٌن ،سوؾ ٌتم احتساب
صافً القٌمة الحالٌة ( )Net Present Value - NPVلعقد الصٌانة السنوٌة
( )AMCفً حال نص القسم الخامس  -قائمة متطلبات التعاقد على ضرورة تؤمٌن
هذه الصٌانة ،مع األخذ بعٌن االعتبار معدل التخفٌض كما هو محدد فً ورقة
بٌانات العطاء.
فً حال حددت قائمة متطلبات التعاقد (القسم الخامس) إمكانٌة تقدٌم عطاءات ألكثر
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 .31األكعهٛخ انًسهٛخ
 .35زن خٓخ انزؼبهع
ك ٙهجٕل أٔ ؼكط
أ٘ أٔ كم انؼطبءاد

 .32األْهٛخ انوبََٕٛخ
ٔيؤْالد يوعو
انؼطبء

34

من جدول (أو مجموعة) ،فعندها ٌتوجب على مقدمً العطاءات أن ٌحددوا أسعار كل
جدول (أو مجموعة) وفقا ً للفقرة  74.1من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات .سوؾ
ٌتم تقٌٌم العطاءات المقدمة لكل جدول (أو مجموعة) بشكل منفصل.
 ٌٖٔ٣ 20.6إٔ ٣زْ روٍ٤خ اُؼوٞك ٌَُ عل( ٍٝأٓ ٝغٔٞػخ) ثٌَْ ٓ٘لَٖٝ ،مُي ػِٓ ٠ولّ
اُؼطبء اُن ١هلّ اُؼطبء أَُزغ٤ت ٝماد اُزو ْ٤٤األهَ ًِلخً ( Lowest Evaluated
 ، )Bidثؾَت أُبكح  ٖٓ 1اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءادٝ ،ثؼل رطج٤ن األك٤ِٚخ
أُؾِ٤خ ٝكن أُبكح  ٖٓ 33اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد.
 38.7ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاءٌ ,تم اعتماد هامش لألفضلٌة
للعطاءات المقدمة من مقدمً العطاءات المحلٌٌن.
 37.7تحتفظ جهة التعاقد بحقها فً قبول أو رفض أي عطاء أو فً إلؽاء عملٌة المناقصة
ورفض جمٌع العطاءات فً أي وقت قبل إصدار كتاب اإلحالة والتبلػ به رسمٌا ً،
وذلك من دون أن تتحمل أٌة مسإولٌة/التزامات قانونٌة تجاه مقدم(ي) العطاء(ات)
الذي(ن) تؤثر(وا) بذلك.
فً حال ت َّم اإللؽاء ،ستقوم جهة التعاقد بإعادة جمٌع العطاءات التً جرى تقدٌمها وتحدٌداً
ضمان العطاءات مع مبلػ رسم شراء وثائق المناقصة بحسب ما تم تسدٌده من
مقدمً هذه العطاءات.
 32.7ستحدد جهة التعاقد  ،ما إذا كان مقدم العطاء المستجٌب للشروط والذي ٌحقق األهلٌة
ً
كلفة ( Lowest Evaluated
القانونٌة المحددة ،والذي قدم العطاء ذي التقٌٌم األقل
ٌ ،)Bidحقق المإهالت المحددة فً المادة  0.7من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات،
وذلك للتؤكد من قدرته على تنفٌذ العقد بشكل مقبول.
 32.2إن هذا التحدٌد ٌعتمد على تقٌٌم قدرات مقدم العطاء المالٌة ،الفنٌة ،واالنتاجٌة.
وسٌكون على أساس دراسة وتحلٌل اإلثباتات الموثقة لمإهالت مقدم العطاء والمقدمة
منه بموجب الفقرة  0.7من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،باإلضافة إلى أٌة
معلومات أخرى تراها جهة التعاقد ضرورٌة ومناسبة.
ٌ 32.3عتبر التؤهٌل الناجح شرطا ً أساسٌا ً لترسٌة العقد على مقدم العطاء المإهل قانونٌا ً
ً
كلفة ( Lowest Evaluated
والذي قدم العطاء (الوحدة/المجموعة) ذي التقٌٌم األقل
 .)Bidأما إذا كانت نتٌجة التؤهٌل سلبٌة ،فسٌإدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء
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اُوَْ اال :ٍٝرؼِٔ٤بد آُ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد

ذي التقٌٌم األقل ً
كلفة؛ وفً هذه الحالة ،ستقوم جهة التعاقد بعملٌة تقٌٌم مشابهة لقدرات
مقدم العطاء ذي التقٌٌم األقل ً
كلفة الذي ٌلً ،للتؤكد من قدرته على تنفٌذ العقد بشكل مقبول.

ٔ – رؽقٛخ انؼوع
 .33يؼبٛٚؽ انزؽقٛخ

 .34زن خٓخ انزؼبهع
ك ٙرؼعٚم انكًٛبد
ػُع إؼقبء انؼوع
 .35إشؼبؼ ثوؽاؼ
انزؽقٛخ

 33.7مع مراعاة أحكام المواد  21و 38و 32من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،ستقوم
جهة التعاقد بترسٌة العقد على مقدم العطاء المإهل قانونٌا ً صاحب العطاء
ً
كلفة ،وذلك شرط أن ٌكون قد تم التؤكد من
المستجٌب جوهرٌا ً وذي التقٌٌم األقل
مإهالته لتنفٌذ العقد بشكل مقبول.
 33.2قبل ترسٌة العقدٌ ،توجب على جهة التعاقد التؤكد من صحة ونفاذ المستندات/النماذج
األساسٌة المقدمة فً عطاءات المرشحٌن ال سٌما ضمان العطاء وذلك عبر
السلطات المختصة.
 34.7عند ترسٌة العقد ،تحتفظ جهة التعاقد بحقها فً زٌادة أو تخفٌض كمٌة البنود
والخدمات المحددة أصالً فً قائمة متطلبات التعاقد بنسبة  %28من قٌمة العقد ،
وذلك من دون أي تؽٌٌر فً أسعار الوحدات أو الشروط واألحكام األخرى.
 35.7قبل انتهاء فترة نفاذ العطاء ،ستقوم جهة التعاقد بإشعار مقدم العطاء الفائز بموجب
إشعار تحرٌري أو عبر الكابل على أن ٌتبع بخطاب تحرٌري مسجل ،بؤن عطاءه
قد قبل .فً الوقت نفسهٌ ،تعٌن على جهة التعاقد إشعار جمٌع مقدمً العطاءات
اآلخرٌن بنتٌجة عملٌة ارساء العطاء ،كما ستقوم بنشر النتائج وفقا ً للقوانٌن
العراقٌة النافذة ،مع تحدٌد اسم ومرجع المناقصة وعدد الوحدات/المجموعات
والمعلومات التالٌة )7( :أسماء جمٌع مقدمً العطاءات الذٌن قدموا عطاءات ،و()2
أسعار العطاءات كما تم اإلعالن عنها فً جلسة فتح العطاءات ،و( )3اسم والسعر
الذي تم تقٌٌمه لكل عطاء ت َّم تحلٌله ،و( )4أسماء مقدمً العطاءات الذٌن رفضت
عطاءاتهم وأسباب رفضها ،و( )5اسم مقدم العطاء الفائز والسعر المقدم والعملة،
باإلضافة إلى مدة العقد وموجز عن نطاق العقد موضوع الترسٌة.
ٌ 35.2عد اإلشعار بقرار الترسٌة والتبلػ به تؤسٌسا ً للعقد الذي ٌصبح نافذاً فوراً(عقد
اولً) ،وذلك بحسب قرار التسوٌة القانونٌة المتعلق بؤي طعن قد ٌتقدم به أي مقدم
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عطاء ؼٌر فائز وفقا ً للمادة  36من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
 35.3بعد تقدٌم العقد الموقع من قبل مقدم العطاء الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقا ً
للمادة  30من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،ستقوم جهة التعاقد فوراً بإعادة
ضمانات العطاءات إلى مقدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن وفقا ً للمادة  71من
التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.
ٌ 35.4تعٌن على جهة التعاقد االستجابة فوراً وتحرٌرٌا ً إلى أي مقدم عطاء قد ٌتقدم إلى
جهة التعاقد مستفسراً عن أسباب عدم اختٌار عطائه وذلك لٌس بموجب المادة 36
من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،بعد استالمه لإلشعار بقرار الترسٌة.
تعتمد اآللٌة المعتمدة بالنظر فً الشكاوى الخاصة لمقدمً العطاءات وفقا ً لتعلٌمات تنفٌذ
العقود الحكومٌة العامة النافذة.
 31.7فوراً بعد إشعار مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه من قبل جهة التعاقد ،وبعد انتهاء
فترة انتظار تسوٌة الشكاوى والطعون وفقا ً للمادة  36من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات (إن وجدت) ،سترسل جهة التعاقد اتفاقٌة العقد المحددة فً القسم الثامن
من وثائق المناقصة والتً تشمل كل ما تم اإلتفاق علٌه بٌن الطرفٌن ،إلى مقدم
العطاء الفائزٌ.جب أن ٌتم تصدٌق العقد كما هو محدد فً ورقة بٌانات العطاء.
ٌ 31.2توجب على مقدم العطاء الفائز التوقٌع على إتفاقٌة العقد وإعادتها إلى جهة التعاقد
ضمن المدة المحددة.
فً حال تقدم أحد مقدمً العطاءات بطعن بحسب الفقرة ٌ ،36بقى لجهة التعاقد
الحق بمتابعة إجراءات التعاقد مع مقدم العطاء الفائز إذا وجدت جهة التعاقد أن
العقد ٌستوفً جمٌع الشروط وأنه من المصلحة العامة عدم تؤخٌر بدء تنفٌذ العقد
وأن مثل هذا التؤخٌر/اإللؽاء سوؾ ٌتسبب بؤضرار كبٌرة ،وذلك بعد:
(أ) إشعار المحكمة المختصة بقرارها مع كافة التفاصٌل والتبرٌرات؛ و
(ب) تؤمٌن الحصول على موافقة المحكمة المختصة عبر تقدٌم تعهد موقع
بالتعوٌض عن أٌة أضرار قد تنتج فً المستقبل بسبب تنفٌذ العقد وذلك فً
حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفا ً لقرار جهة التعاقد؛
ٌ 30.7تعٌن على مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم ضمانا ً لحسن األداء وفق الشروط العامة
للعقد ،خالل (ٌ )74وما واعتباراً من تارٌخ استالم اإلشعار بقرار الترسٌة
الصادر عن جهة التعاقد او ٌ 21وما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد
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الى المرشح الفائز وحسب ما محدد فً ورقة البٌانات  ،وذلك وفق النموذج المرفق
فً القسم الثامن من وثٌقة العطاء -مستندات العقد .تعفى الشركات العامة للدولة
والقطاع العام من موجب تقدٌم ضمان حسن األداء إذا كانت األحكام والتعلٌمات
النافذة فً جمهورٌة العراق تمنح هذه االستثناءات.
 30.2عند فشل مقدم العطاء الفائز فً تقدٌم ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو فً
توقٌع العقد خالل المدة المحددة فً الفقرة  31.2من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات ،ستقوم جهة التعاقد بإرسال انذار رسمً إلٌه لتوقٌع العقد وتقدٌم ضمان
حسن األداء فً ؼضون خمسة عشر (ٌ )75وما ً من تارٌخ استالم هذا االنذار؛
وبعد مضً هذه المدةٌ ،حق لجهة التعاقد إلؽاء الترسٌة ومصادرة ضمان العطاء
لمقدم العطاء الناكل ،وترسٌة العقد على مقدم العطاء المستجٌب جوهرٌا ً للشروط
وذي التقٌٌم الذي ٌلً األقل كلفة بعد التؤكد من أنه ٌستوفً المإهالت المطلوبة
لتنفٌذ العقد .وفً هذه الحالة ،وإضافة إلى مصادرة ضمان عطائهٌ ،توجب على
مقدم العطاء الناكل أن ٌدفع الفرق ما بٌن أسعار العطائٌن .تتخذ هذه اإلجراءات
بحق مقدمً العطاءات الناكلٌّن خالل فترة نفاذ عطاءاتهم.
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اُوَْ اُضبٗٝ : ٢ههخ ث٤بٗبد اُؼطبء

انوكى انثبَٔ -:ٙؼهخ ثٛبَبد انؼطبء
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القسم الثانً  :ورقة بٌانات العطاء

ورقة بٌانات العطاء )(BDS
إٌ انًؼهٕيبد انطبصخ انزبنٛخ انًزؼهوخ ثبنكهغ انز ٙقٛزى انزؼبهع ػهٓٛب قٕف ركًم أٔ
رعٛق أٔ رؼعل األزكبو انًسعظح ك ٙانزؼهًٛبد انٗ يوعي ٙانؼطبءاد .ػُع ٔخٕظ أ٘
رُبهط ،رؼزًع األزكبو انٕاؼظح كٔ ٙؼهخ ثٛبَبد انؼطبء ثعل رهك انٕاؼظح ك ٙانزؼهًٛبد إنٗ
يوعي ٙانؼطبءاد.
أ .ػبو
7.7

اسم جهة التعاقد :وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة
(كٌمادٌا(.
اسم وكٌل المشترٌات ( )purchasing Agentالمفوض من قبل جهة التعاقد :ال ٌوجد
نوع السلع موضوع كتاب الدعوة :أدوٌة وكما مذكور فً قوائم المناقصة
المناقصة :شراء ادوٌة
رقم المناقصةMED/16/2020 :وعلى النحو الوارد فً الموازنة الجارٌة
رقم كتاب الدعوة 16:
إن عدد وأسماء الجداول (المجموعات) المحددة فً قائمة متطلبات التعاقد هو :جدول رقم
()4(-)1
سنة الموازنة االتحادٌة سٌكون تموٌل العقود شهرٌا بنسبة  72/7من المصروؾ الفعلً
لعقود كٌمادٌا فً عام  2871المصدقة من السلطات المختصة ا لخاصة بشراء االدوٌة
لـحساب وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة
(كٌمادٌا)
مصدر تموٌل هذا العقد هو :وزارة المالٌة

ةٔ .ثبئن انًُبهصخ
4.7

عنوان جهة التعاقد  /بؽداد-باب المعظم/وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق
االدوٌة والمستلزمات الطبٌة(كٌمادٌا)/ط/5قسم االعالم الدوائً والعالقات العامة والبرٌد
االلكترونً هو (())dg@kimadia.iqرقم الهاتؾ()81185471814
تسلم االستفسارات بالٌد أو ترسل بالبرٌد العادي أو بواسطة البرٌد السرٌع ٌقبل بواسطة
البرٌد االلكترونً
٣زْ اػزٔبك ػ٘ٞإ أُ٘بهٔ أُضجذ ك ٢اُؼطبء ػ٘ٞاٗب ُِٔواٍالد ٝاُزجِ٤ـبد ٝػِ ٠أُ٘بهٔ اّؼبه
عٜخ اُزؼبهل ثٌَ رـ٤٤و ٣طوأ ػِٛ ٠نا اُؼ٘ٞإ فالٍ ٓلح ٍجؼخ ا٣بّ ٖٓ ربه٣ـ ؽٖ.ُٚٞ

باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات :
 ٌكون تارٌخ انعقاد المإتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركٌن فً المناقصـــــــــــــة.28 27 / 7
/ 21
ٌوم
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ج ،إػعاظ انؼطبءاد
6.3

1.2
( 1.3ج)

قائمة بؤسماء مقدمً العطاءات المستبعدٌن (ؼٌر المإهلٌن قانونٌاً) ،متوفرة على العنوان
اإللكترونً التالًHTTP://WWW.mop.gov.iq :
باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً:
 او المتلكؤة او المخلة بالتزاماتها التعاقدٌة السابقة لدى نفس جهة التعاقد او فً جهات تعاقداخرى وبموجب وثائق اصولٌة
 تدرج الشركات فً القائمة السوداء فً الحاالت التالٌة -:أ -التعامل مع الشركات االجنبٌة المقاطعة.
ب  -ثبوت رشوة احد منتسبً الحكومة.
ج  -ثبوت القٌام بتزوٌر العطاءات او اي وثٌقة من مستندات المناقصة.
د  -ثبوت تقدٌم معلومات او امور مؽاٌرة للحقٌقة فٌما ٌتعلق بالعمل المحال علٌه بقصد
االضرار بالمصلحة العامة.
هـ -ثبوت مخالفة شروط المناقصة او المواصفات الفنٌة المتعاقد علٌها بقصد االضرار
بالمصلحة العامة.
و -ثبوت عدم االلتزام باداب المهنة باتباع اسالٌب المنافسة ؼٌر المشروعة.
ي  -االمتناع عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ بقرار االحالة.
ك  -سحب العمل بسبب ثبوت التلكإ بتنفٌذ المناقصة او اخالله بالتزاماته التعاقدٌة.
ٌكون تصدٌق للشهادات حسب تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم ( )2لسنة 2874
بخصوص البنود المستوردة من بلد عربً.
المستندات الثبوتٌة ألهلٌة السلعٌ :جب أن ٌتضمن العطاء ،إضافة إلى المستندات المذكورة
فً الفقرات  1.2و ( 1.3أ) و(ب) ،المستندات التالٌة:
 -7ان تقدم شهادة المنشؤ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع او المنتج
او البلد الذي ٌتم فٌه التجمٌع االخٌر او بلد الشحن (بلد التصدٌر) مع االشارة الى منشؤ المواد
االستٌرادٌة والتً ٌجب ان تكون دقٌقة من حٌث المواصفات الفنٌة الخاصة بالمواد او المعدات
المراد تصدٌرها الى العراق شرط وجود تعهد مصدق اصولٌا من الشركة الشاحنة والمجهزة
للمواد االستٌرادٌة ٌتضمن تحملها كافة المسإولٌات المالٌة والقانونٌة المتعلقة بمدى صحة
المعلومات المذكورة فً شهادات المنشؤ االصلٌة المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى
المجهز فً دولة الشحن االخٌرة.
 -2تقدٌم شهادات( , FDA,GMP.,EMA,JAP.,MHLW , Canadian ,AUS – TAG ,
).) U.S UK.MHRA , SWISS –MEDIC
 -3تقدٌم شهادة تؤسٌس الشركة المجهزة والمنتجة على ان تكون اصلٌة ومصدقة وحدٌثة.
 -4تقدٌم الحسابات الختامٌة االصلٌة والمصدقة للشركة المنتجة للسنوات (الخمس
االخٌرة) الحسابات الختامٌة التً تظهر تحقٌق ارباح خالل السنوات (الخمس
االخٌرة) وتحدٌد متوسط معدالتها وعلى ان تقدم الحسابات الختامٌة باللؽة االنكلٌزٌة
والعربٌة حصرا وٌكون مإشر حساباتها الختامٌة االصولٌة للسنوات الخمسة االخٌرة
اٌجابً.
 -5على الشركات المشاركة فً المناقصة تقدٌم اسعارها المثبتة فً عقودها مع الدول
االخرى والدول المجاورة للعراق على ان تكون تلك االسعار مرفقة مع العطاء
وبتاٌٌد وختم وتوقٌع مقدم العطاء علٌها.
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روعٚى يب ٚه ٙنهًٕاظ انًصُؼخ يٍ يشزوبد انعو انجشؽ٘ -:
 -1أّٜ -بكح اَُالٓخ اُقبٕخ ثٖٔبكه اٗزبط أُوًت(ّٜٝ )plasma pool dataبكاد اُزأًل
االٗزبط.
ٖٓ اَُالٓخ اص٘بء
ة -اُطوم أَُزقلٓخ ُِزقِٔ ٖٓ اُلب٣وٍٝبدٝ HBV,HCV,HIVؿ٤وٛب اص٘بء اُزٖ٘٤غ.
ط -رولّ اُْوًخ أُ٘زغخ ٛو٣وخ رؾِّٜٝ َ٤بكح ٍالٓخ ٓ٘زٞعٜب اُٜ٘بئ ٢ثقِٖٓ ٙٞ
اُلب٣وٍٝبد Final product safety
 ٌٕٞ٣ - 2اُغالر ٖ٤أَُزؼَٔ ك ٢اٌُجَ ٖٓ ٍٞإَ ٗجبر ٢ا ٝؽٞ٤اٗ( ٢ؽالٍ) ٝؽَت اُْو٣ؼخ
االٍالٓ٤خ ٓغ رولٓ ْ٣ب٣ضجذ مُي

 -3اُْوًبد أُغٜيح ُالك٣ٝخ اَُوٛبٗ٤خ ِٓيٓخ ثبػبكح إلاه أٌُ٤بد اُلبِّخ ٝأُ٘ز٤ٜخ
أُلؼٛ ٖٓ ٍٞن ٙاالك٣ٝخ ٝػلّ اُِغٞء اُِٛ ٠ت ارالكٜب ٖٓ هجَ ّوًز٘ب
 -4ػِ ٠اُْوًبد أُغٜيح الك٣ٝخ  CMIاالُزياّ ثزٞك٤و ًبكخ ٓزطِجبد اُزْقٝ ٔ٤أُزبثؼخ
اَُو٣و٣خ ٝؽَت اُلُ َ٤اُؼالع ٢اُؼواهُٔ ٢و.CMI ٠ٙ
 -شؽٔغ ضبصخ نهًبظح انسهٛت انطج:ٙ

1.4

( 1.4ب)

 -1اػزٔبك ٝىٕ 433ؿْ ًٞؽلح ه٤بً ٝاُؾل االػِ 1333 ٞٛ ٠ؿْ ثبَُ٘جخ ٌُٔ٤بك٣ب ػ٘ل
اُزؼبهل
 -2إ  ٌٕٞ٣اُؾِ٤ت ٓنًٞه كً ٢زبة ( )BNFا( (MARTIN( ٝافوٛجؼخ) ٖٓ أٌُٖٔ إ
رزـ٤و أُٞإلبد ؽَت أَُزغلاد أُْٜٞكح اُز ٢هل رظٜو َٓزوجال.
 -3إ  ٌٕٞ٣اُؾِ٤ت ٓطبثن أُٞإلبد اُجو٣طبٗ٤خ أُؾلصخ اف٤وا.
 -4ان ٌكون معبؤ فً بلد المنشؤ لتجنب التلوث خالل التعبئة.
ٌطلب تسجٌل السلع فً العراق. .
مالحظة :لن تتم مصادرة ضمان العطاء أو ضمان حسن األداء فً حال فشل مقدم العطاء
فً تسجٌل السلع.
ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز ،وفً مهلة أقصاها موعد توقٌع العقد ،تقدٌم الوثائق المطلوبة
م ن اجل تسجٌل السلع التً سٌتم تقدٌمها بموجب هذا العقد :الشروط الخاصة بالتسجٌل
المعتمدة من قبل وزارة الصحة  /دائرة االمور الفنٌة  /قسم التسجٌل /الطابق الثامن.
{مالحظة:على مقدمً العطاءات االستفسار عن شروط وإجراءات تسجٌل السلع فً أسرع
وقت ممكن ،وذلك لتفادي أي تؤخٌر قد ٌنتج خالل عملٌة التسجٌل من قبل مختلؾ الجهات
الحكومٌة المختصة} .
 باالضافة الى ما تم االشارة الٌه ٌتم مراعاة ماٌلً: -7تكون األحالة على األدوٌة المسجلة حصراً.
 -2كٌمادٌا ؼٌر ملزمه بقبول العروض الؽٌر مسجلة
 -3فً حالة تقدٌم عروض ؼٌر مسجله فً المناقصه وال ٌوجد اي عرض مسجل تحال كافة
عروض الؽٌر المسجلة الى لجنة السٌاسة الدوائٌة التخاذ القرار المناسب بصددها
 -4فً حال كون المادة ؼٌر مسجلة وتمت الموافقة علٌها من قبل لجنة السٌاسات الدوائٌة
فٌتوجب على المجهز:
 على الشركة تسجٌل مستحضراتها قبل تسدٌد مستحقاتها عن البضاعة المشحونة فً حالة االحالة على شركة لمادة ؼٌر مسجلة ٌتم تقدٌم المواصفات وطرٌقة التحلٌلوالمواد القٌاسٌة عند تؤٌٌد االحالة وقبل ابرام العقد وخالل فترة اقصاها شهر واحد.
 فً حال كون المادة ؼٌر مسجلة فلن ٌتم تسدٌد اي مستحقات الشركة لهذا العقد ما لم ٌتمتقدٌم ما ٌثبت تقدٌم وثائق المادة الى قسم التسجٌل او اعادة تسجٌلها.
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للحصول على معلومات إضافٌة حول متطلبات التسجٌل ،بإمكان مقدمً العطاءات مراجعة
وزارة الصحة/البٌئة/الدائرة االمور الفنٌة  /قسم التسجٌل  /الطابق الثامن.

___________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْMED/16/2020 :
عٜخ اُزؼبهلٝ:ىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)
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لؽة العطاء هً :العربٌة أو اإلنجلٌزٌة
فً حال وردت وثائق المناقصة والعقد باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة عند االختالؾ فً
التفسٌر ٌكون اعتماد ما ورد باللؽة العربٌة بوصفها اللؽة الرسمٌة للدولة.
ٌجب أن ٌتضمن العطاء باإلضافة إلى المستندات المحددة فً الفقرة  72.7من (أ) إلى (و)،
المستندات التالٌة:
-7على مقدم العطاءالذي سبق له االشتراك فً المناقصة المعاد اعالنها ان ٌقدم وصل
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
وٌرافق مع عطاءه الوصلٌن االول والثانً.
 -2وعند التعاقد ٌجب ان ٌكون المستفٌد من االعتماد المستندي هو نفس الجهة المتعاقد معها
وتكون التفاصٌل البنكٌة باسم تلك الشركة حصرا متضمنة اسم وعنوان البنك
المراسل,اسم صاحب الحساب (الشركة المتعاقد معها) ورقم الحساب ,االسم والعنوان
الكامل للمستفٌد swift codeو  sort codeو ...Ibanالخ{ٌجب ان ٌتم تثبٌتها جمٌعا فً
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
اعالم المجهز باالحالة عن المعلومات المثبتة فً العرض سٌعرض المجهز الى ؼرامة.
-3تقدٌم تجدٌد اجازة المصنع بخصوص المصانع الوطنٌة
٣ -4غت رَغ َ٤أُٖبٗغ أُْبهًخ ٞٓٝاك ْٛك ٢هَْ اُزَغ َ٤كٝ ٢ىاهح اُٖؾخ اُؼواه٤خ
ؽ٤ش إ اُٞىاهح ٍٞف ال رو ّٞثزَ٣ٞن ا٘ٓ ١زظ ؿ٤و َٓغَ.
-5أُٞاك أُؼوٙٝخ ٣غت إ رٌ ٕٞثبٍٔبئٜب اُزغبه٣خ كٔ٤ب اما ًبٗذ أُٞاك أُؼوٙٝخ ثبٍٔبء
ػِٔ٤خ ٣,غت إ ٣ضجذ كٍزٞه ُالك٣ٝخ.
 -6ظؽٔؼح هٛبو انشؽكبد ثزوعٚى كزبة ػعو يًبَؼخ صبظؼ يٍ انٓٛئخ انؼبيخ نهعؽائت ػُع
يشبؼكزٓب ثبنًلبرسبد انًؼهُخ .
 74.6باالضافة الى ما ورد فً التعلٌمات الى مقدمً العطاءات فانه سٌتم:
 إهمال العرض المبنً على تخفٌض نسبة مئوٌة أو مبلػ مقطوع من اي العطاءاتاالخرى المقدمة فً المناقصة وعدم قبول اي تحفظ واي تخفٌض للسعر ٌقدم بعد
موعد ؼلق المناقصة ونإكد على شرط عدم اجراء التؽٌٌرات بعد التبلٌػ باالحالة
واي رسالة للتخفٌض ترد بعد تارٌخ الؽلق بدون طلب من كٌمادٌا سٌتم اهمالها
وعدم النظر فٌها.
ب) العمالت األجنبٌة :بالدوالراالمرٌكً بالمداد او بشكل مطبوع رقما وكتابة وبصورة
واضحة من دون مسح او شطب.
ٌجب أن تكون فترة نفاذ العطاء (ٌ )365وما ً .لذلك ،فإن كل عطاء ٌجب أن ٌكون نافذاً
لؽاٌة [.] 2822 / 2 /70
ٌجب أن ٌبقى ضمان العطاء نافذاً لمدة ثمانٌة وعشرٌن (ٌ )20وما ً بعد انتهاء فترة نفاذ
العطاء .لذلك ،فإن العطاء الذي ٌقدم مع ضمان عطاء تنتهً نفاذٌته قبل .] 28 22/3/ 71
سٌتم رفضه على أنه ؼٌر مستجٌب للشروط.
تعفى الشركات العامة للدولة والقطاع العام من تقدٌم ضمانات العطاء وحسب تعلٌمات تنفٌذ
العقود الحكومٌة النافذة.
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ٌجب أن تكون قٌمة ضمان العطاء مبلػ (ادخل قٌمة ضمان العطاء) اي %7من القٌمة
التقدٌرٌة للمناقصة بالدٌنار العراقً أو ما ٌعادلها بعمل ٍة قابلة للتحوٌل من ضمن قائمة
العمالت التً ٌصدر البنك المركزي العراقً أسعار صرفها إلى الدٌنار العراقً.
باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً  71.7تكون (ج) او سفتجة.
مع مراعاة ما ٌلً:
 -7تقدم التامٌنات االولٌة من قبل مقدم العطاء او (اي من المساهمٌن فً الشركة او
الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة) لمصلحة جهة التعاقد وٌتضمن االشارة السم
ورقم المناقصة.
 -2رٖله اٌُلبُخ ثبٓو اُْوًخ أُزؼبهل ٓؼٜب ا ٖٓ ٝرق ُٚٞإ٤ُٞب الٕلاه اٌُلبُخ ٝثٔٞعت
رق َ٣ٞهٍٖٔٓ ٢لم.
 -3تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور (سري وشخصً) ٌرسل الى كٌمادٌا من قبل
المصرؾ المصدر للكفالة.
 -4ان تكون صادرة باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة.
 باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً ٌ 71.1تم مراعاة العبارة التالٌة:(او رفض التصحٌح على اخطائه الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ
بحقه االجراءات القانونٌة المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة).
مع مراعاة الضوابط رقم ()15من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم  2لسنة 2214
والخاص بالشركا ت الرصٌنة
إذا أخ َّل مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتٌن ( )7و ( )2من هذه المادة ،ستقوم جهة التعاقد
بإعتباره ناكالً ،ومن دون اإلجحاؾ بؤٌة تدابٌر أخرى ،سٌتم إبالغ وزارة التخطٌط إلتخاذ
التدابٌر الالزمة بحقه (بما فً ذلك تعلٌق مشاركته فً تقدٌم العطاءات أو إدراج إسمه على
القائمة السوداء) بحسب القوانٌن العراقٌة النافذة.
باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة التالً:
إذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد تبلٌؽه باالحالة تتبع بحقه االجراءات التالٌة-:
 تنفٌذ العمل على حسابه دون الحاجه الى توجٌه انذار او اتخاذ اي اجراء قانونى اخر. فً حالة نكول المرشح االول والثانً فلجهة التعاقد احالة المناقصة على المناقص الثالثوٌتحمل كل من الناكلٌن االول والثانً فرق البدلٌن وحسب فرق المبالػ الخاصة
بالترشٌح لهما ومصادرة التامٌنات االولٌة للمرشحٌن االول والثانً.
 فً حالة نكول المرشح الثالث ٌتم مصادرة التامٌنات االولٌة له وٌتم اعادة االعالن عنالمناقصة وٌتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلٌن كل بحسب سعره المقدم مع
مصادرة التامٌنات االولٌة للمناقصٌن الثالث الناكلٌن.
 تطبق على المناقصٌن الناكلٌن االجراءات المنصوص علٌها فً اعاله عند حدوث النكولاثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة.
عدد نسخ العطاء المطلوبة باإلضافة إلى العطاء األصلً هو )3( :ثالثة نسخ.
وٌتم تعدٌل ما ذكر فً الفقرة 70.7من تعلٌمات مقدمً العطاءات لتكون كالتالً:
اُؼو٣ ٗٝغت إ رغٜي ث٘لٌ اُٖ٤ـخ ًٔب ٓطِٞة ك ٢اُؼطبء ك ٢اُووٓ (كٍي) ,
ًٝ,CDنُي َٗقخ ٝهه٤خ ٣ٝغت إ رٌ ٕٞاَُ٘قخ اُٞهه٤خ (َٓؾٞثخ ٖٓ اُؼوٗ اٞٓ )٢ُ٥هؼخ
رٞه٤غ إِٓٝ ٢قز ّٞك ًَ ٢اٝهاهٜب  ًَٝأُؼِٓٞبد ٣غت إ رٌٓ ٕٞزطبثوخ ٝػ٘ل ؽٍٖٞ
افزالكبد عٛٞو٣خ ث ٖ٤اُؼوٗ اُٞههٝ ٢اُؼوٗ االُُْ ٢وًز٘ب اُؾن ثبٔٛبٍ اُؼوٗ
ٝاالػزٔبك ػِ ٠اُؼوٗ اُٞهه ٢ك ٢ؽبُخ ٝعٞك افزالكبد ثَ٤طخ ػِٔب اٗ٣ ٚزْ رؾل٣ل ٛنٙ
اُقالكبد كٔ٤ب ًبٗذ ثَ٤طخ ا ٝؿ٤و ثَ٤طخ ٖٓ هجَ ُغ٘خ كهاٍخ ٝرؾِ َ٤اُؼو.ٗٝ
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ٌجب أن ٌكون تؤكٌد التخوٌل للتوقٌع عن مقدم العطاء تحرٌرٌاً ،إما بصٌؽة تفوٌض قانونً
صادر عن مقدم العطاء ال ٌزٌد عمره عن ثالثة ( )3أشهر ،أو بصٌؽة شهادة تسجٌل الشركة
(شهادة تؤسٌس الشركة ،تظهر التخوٌل للتوقٌع عنها).
 ٣غت إ رولّ اُؼوٓ ٗٝجبّوح ٖٓ هجَ اُْوًخ أُٖ٘ؼخ ٖٓ فالٍ ٓب-: ٢ِ٣أُل٣و اُؼبّ آ ٝب ٣ؼبكُٚ
ٓؼب ٕٝأُل٣و اُؼبّ آ ٝب٣ؼبكُٚ
ٓل٣و أُج٤ؼبد (اُزَ٣ٞن)
أُل٣و اُزغبه١
أٌُزت اُؼِٔ ٢أُق ٍٞإ٤ُٞب ً
 ٌٖٔ٣ٝهج ٍٞرق َ٣ٞا٘ٓ ١زَت ُِْوًخ ؿ٤و أُلهعخ ٕلبر ْٜاػال ٙػِ ٠إ َ٣زٞك ٢رقِٚ٣ٞ
اٌُِْ٤خ اُوبٗ٤ٗٞخ أُطِٞثخ ٝاُزٖل٣وبد أُطِٞثخ.
 رؼِٔ٤بد فبٕخ رزؼِن ثوٍبئَ اُزقAuthorization Letter )A-L( َ٣ٞأالا -رٌ ٕٞهٍبُخ اُزقٖٓ َ٣ٞلهخ هٍٔ٤ب ٖٓ هجَ -:
ا -ؿوكخ اُزغبهح ك ٢ثِل أُْ٘أ.
ةٝ -ىاهح اُقبهع٤خ ك ٢ثِل أُْ٘ب اً ٝبرت اُؼلٍ.
ط -اَُلبهح اُؼواه٤خ ك ٢ثِل أُْ٘ب ا ٝرٔضِٜ٤ب ٘ٛبى.
كٖٓ -بكهخ ٝىاهح اُقبهع٤خ اُؼواه٤خ ػِ ٠فزْ اَُلبهح اُؼواه٤خ ك ٢ثِل أُْ٘أ.
ٛـ -ػِ ًَ ٠ؽبٍ اما ًبٗذ اَُلبهح اُؼواه٤خ ُْ رزٌٖٔ ٖٓ فزْ ًبكخ أَُز٘لاد اػال ٙآب
ثَجت ػلّ ٝعٞك ٍلبهح ػواه٤خ ا ٝػلّ ٝعٞك ٓؼِٓٞبد ٓؼو ٚٙٝؽ٣ٞٛ ٍٞخ
االّقبٓ اُنٔ٣ ٖ٣ضِ ٕٞاُْوًخ كبٕ ٍلبهح ثِل أُْ٘ب ك ٢اُؼوام ٣غت إ رٖلم
ٝرقزْ ػ٘ل مُي هٍبئَ اُزق َ٣ٞاُؤٍ٤خ ٌُ ٢رٌ ٕٞهبٗ٤ٗٞخ ٓٝزلن ػِٜ٤ب.
 -ٝاما ًبٕ الٞ٣عل رٔض َ٤كثِٓٞبٍ ٢ث ٖ٤اُؼوام ٝثِل أُْ٘أ ك ٌٖٔ٤إ ٣زْ اُزٖل٣ن ك٢
ثِل صبُش ٖٓ هجَ ٍلبهح ثِل أُْ٘ب ٝاَُلبهح اُؼواه٤خ  ٖٓٝصْ رٖبكم ٝىاهح
اُقبهع٤خ ػِ ٠فزْ ٝرٞه٤غ اَُلبهح اُؼواه٤خ.
ثبَٛبا٣ -غت إ رنًو اُْوًخ ك ٢هٍبُخ اُزق َ٣ٞكٔ٤ب اما ًبٗذ ٖٓ٘ؼخ آ ٝغٜيح (َٓٞهخ)
أ-ك ٢ؽبُخ ًٜٗٞب ٓغٜيح ٣غت إ رٙٞؼ ٓب_:٢ِ٣
 أٍٔبء ٝافزٖبٓ اُْوًبد أُٖ٘ؼخ ٣غت إ رٌُ ٕٞلٜ٣ب رقٖٓ َ٣ٞلم ٖٓ اُْوًبد أُٖ٘ؼخ ًٔب ٓنًٞه اػالٙاُلووح (اٝالً)
 ّوًزٌْ أُ٘زغخ ٣غت إ رْ٤و ً ٌْٗٞأُغٜي اُٞؽ٤ل (اُؾٖوٌُ )١بكخ أُٞاك ك٢اُؼوام.
ة -ك ٢ؽبُخ ًٖ٘ٓ ٌْٗٞؼ٣ ٖ٤غت إ رنًو ٝرضجذ افزٖبٕبرٌْ (ُلٓ ٌْ٣ؼوكخ فبٕخ,
ٗظبّ فبٓ) ٣غت إ رنًو اٌْٗ اُٞؽ٤لٝ ٖ٣ػِ ٠اُؾٖو أُٔضُِِ ٖ٤زؼبَٓ ٓغ
ًبكخ ٓ٘زغبرٌْ ًنُي ٣غت إ رنًو اُْوًخ أٍبء ٖٓبٗؼٜب ٝكوٝػٜب ػٖ ٛو٣ن
رولّٜ ْ٣بكاد رأٍ ٌ٤إِ٤خ ٖٓٝلهخ رضجذ ٖٓبٗغ ٝكوٝع اُْوًخ.
ط٣ -غت إ رٖلم هٍبُخ اُزقًٔٝ Authorization Letter (A.L(َ٣ٞب ٓنًٞه ك ٢اُلووح
اٝالً.
ك -رول ْ٣اُْوًبد أُ٘زغخ ًزبًُٞبد ٓغ ٣ CDز٘ٓ ٖٔٚزغبد اُْوًخ اُ ٠هَْ االػالّ ٝ
اُؼالهبد اُؼبٓخ ٓغ رضج٤ذ ا َ٤ٔ٣اُْوًبد أُ٘زغخ ػِ ٠اُزقبٝ َ٣ٝال َ٣زِْ ا١
رق َ٣ٞؿ٤و ٓضجذ ػِ ٚ٤اال.َ٤ٔ٣
ثبنثب ا:أ -ػِ ٠اُْوًخ رضج٤ذ اٍْ أٌُزت اُؼِٔ ٢اُؼواهٝ ٢اٍْ اُٖ٤لُ ٢اُنُ ١ل ٚ٣أَُؤ٤ُٝخ
ٖٓ ٗوبثخ اُٖ٤بكُخ اُؼواه٤خ ُِٔزبثؼخ ٕٝالؽ٤خ اٍزٌٔبٍ اُج٤بٗبد اُل٘٤خ ػ٘ل ِٛجٜب ٖٓ هجَ ُغ٘خ
اُلهاٍخ ٝاُزؾِ َ٤ك ٢ؽبٍ رول ْ٣اُؼطبءاد ػٖ ٛو٣ن أٌُزت اُؼِٔ ٢ا ٝري٣ٝل ٙرقَ٣ٞ
ٝرُ َ٤ًٞـوٗ اُزٞه٤غ ًٝبُخ ػِ ٠اُؼول ٝػِ ٠اٍزٔبهح رول ْ٣اُؼطبء ٝٝصبئوٝ ٚإ ٌٕٞ٣
أٌُزت اُؼِٔ ٞٛ ٢أُق ٍٞاُؾٖو ١اُٞؽ٤ل ٌَُ ٓ٘زغبد اُْوًخ ا ٝإ ٣زْ اُزؼبَٓ أُجبّو
ٓغ اُْوًخ ٖٓ فالٍ ٓق ٍٞهٍٔٝ ٢كن ٓبٓضجذ ك ٢اُلووح (.)6
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عٜخ اُزؼبهلٝ :ىاهح انصسخ/انجٛئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)
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ة -اٍزٔواه َٓؤ٤ُٝخ أٌُزت اُؼِٔ ٢ؽز ٠ثؼل اٗزٜبء رق ٖٓ ِٚ٣ٞاُْوًبد االع٘ج٤خ اُز٢
فُٞزٓ ٚب ُْ  ٌٖ٣اُزق َ٣ٞاُالؽن هل ػبُظ اُزيآبد اُْوًخ االع٘ج٤خ اَُبثوخ ٝآصبهٛب
ؼاثؼبا:روكن هٍبُخ اُزقٓ َ٣ٞؼ٘ ٚٗٞأُ٤ً ٠بك٣ب(اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد
اُطج٤خ (,هَْ االػالّ اُلٝائٝ ٢اُؼالهبد اُؼبٓخ اُطبثن اُقبٌٓٝ ,هجَ ربه٣ـ اُـِن.
ضبيكب٤ٍ :زْ اٙبكخ اٍْ أٌُزت اُؼِٕٔ ٢واؽخ ك ٢اُؼول.
قبظقب٣ :غت إ ٣ز ٖٔٚاُزق َ٣ٞاُٖبكه ٖٓ اُْوًخ أُ٘زغخ اُ ٠اُْوًخ أُغٜيح (ك ٢ؽبٍ
اُٚوٝهح ُِزؼبهل ٓغ اُْوًبد أُغٜيح)إ رضجذ ك ٚ٤ثٞٙٞػ ٕالؽ٤بد اُْوًخ أُغٜيح
كٔ٤ب ٣زؼِن ثبالر:٢
أ-رٞه٤غ اُؼول ٝر٘ل٤ن ًبكخ اُزيآبر ٚػِ ٠إ  ٖٓ ٌٕٞ٣هجَ اُْوًخ أُ٘زغخ ؽٖوا".
ة-اُزلب ٗٝاُل٘ٝ ٢اَُؼو.١
ط-ث٤بٕ اُغٜخ أَُزل٤لح ثٞٙٞػ ٝرلٖ ٖٓ َ٤االػزٔبك أَُز٘لٝ ١أَُزل٤ل ٖٓ اُؾَبة
اُجٌ٘ٓ ٢غ ًبكخ اُزلبٕ َ٤اُجٌ٘٤خ االفوٓ ٟغ اُؼِْ إ اُنٞ٣ ١هغ اُؼول ٓغ ّوًز٘ب ٗ ٞٛلَٚ
اُغٜخ أَُزل٤لح.
ك-رؾل٣ل أُواٍالد ٝاُٖالؽ٤بد أُزؼِوخ ثبُؼطبءاد ٖٓ ؽ٤ش رولٜٔ٣بٝفزٜٔب ٝكزؾٜب
ٝرٞه٤ؼٜب ٝرول ْ٣االٍؼبه ك ٕٝاالًزلبء ثبٕلاه رقٓ َ٣ٞطِن ٣ق ًَ ٍٞرِي اُٖالؽ٤بد.
ٛـ -اُزبً٤ل ػِ ٠اٍزٔواه ر٘ل٤ن ًبكخ االُزيآبد اُزؼبهل٣خ ٝرزؾَٔ اُْوًخ أُغٜيح أَُؤ٤ُٝخ
اُوبٗ٤ٗٞخ ػٖ ِ٤ٛخ كزوح ر٘ل٤ن اُؼول ؽزٝ ٠إ اٗزٜذ كزوح اُزقٓ.َ٣ٞغ االّبهح اُٙ ٠وٝهح
اٍزٌٔبٍ ًَ االعواءاد ٖٓ ٜ٘ٔٙب رَغ َ٤اُْوًخ ٘ٓٝزغبرٜب ٝاُؼ٘ب ٖ٣ٝاٌُبِٓخ ٝاُزلٖ٤ِ٤خ
ُِْوًبد أُ٘زغخ ٝأُغٜيح ٝأًبٍ االفزبّ ٝاُزٖل٣وبد ًٔٝب ٓؼٔ ٍٞث ٚؽبُ٤ب.
-ٝػِ ٠اُْوًبد أُزؼبهلح رول ْ٣اُزبٓ٘٤بد اُوبٗ٤ٗٞخ أُطِٞثخ ٝكوب"ُْو ٛٝأُلبرؾخ ٝفالٍ
أُلح أُٖ٘ ٓٞػِٜ٤ب ك ٢اُزؼِٔ٤بد.
قبثؼب٣ :نًو أٍبء أُق ٖ٤ُٞثزٞه٤غ ٝفزْ اُؼوٞك ٝاُؼوٕٝ ٗٝلبر ْٜاالكاه٣خ ٔٗٝبمط ٖٓ رٞاه٤ؼ.ْٜ
 -7تضمٌن عروضكم نسخة من كافة التخاوٌل االصلٌة والمصدقة من الشركات المنتجة الى
الشركات المجهزة اضافة الى تقدٌمه نسخ اصلٌة ومصدقة كما اشارت الفقرة رابعا من
المادة السادسة الى قسم العالقات العامة ومتضمنة كافة التصدٌقات اعاله.

ظ .ركهٛى انؼطبءاد
( 71.2ب)

العنوان المخصص لتسلٌم العطاءات  :إن عنوان جهة التعاقد هو:
انتباه:
عنوان الشارع :بؽداد -باب المعظم  -مقر وزارة الصحة /البٌئة.
المبنى والطابق  /رقم الؽرفة :وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة
والمستلزمات الطبٌة (كٌمادٌا)–الطابق السادس –لجنة استالم وفتح العطاءات .
المدٌنة :بؽداد
البلـــد :العراق
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ٓ٘بهٖخ ههْ MED/16/2020
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( 71.2ج)
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إسم ومرجع المناقصة ،ومرجع كتاب الدعوة لتقديم العطاءات ىي كالتالي:
المناقصةMED/16 /2020 :
مرجع المناقصة :عقود تجييز االدوية تنظم عمى الموازنة الجارية
مرجع كتاب الدعوة لتقديم العطاءات [ :الشركة العامة لتسويق االدويو
والمستمزمات الطبية (كيماديا)]
باالضافة الى ما ورد في ىذا البند بخصوص العطاءات التي تقدم عن طريق البريد السريع
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
الظرف الخارجي اضافة الى ما تم ذكره عنوان الشركة داخل وخارج الع ارق وكذلك:
– المرفقات االضافية ترسل مع العرض.
 رقم الصفحات لكل عرض.الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات هو :تارٌخ ؼلق المناقصة {نهاٌه الدوام الرسمً لٌوم
.}2827/ 2 / 70
المصادؾ
واذا صادؾ ٌوم الؽلق عطلة رسمٌة ٌكون تارٌخ الؽلق فً اول ٌوم عمل رسمً تالً للعطلة.

ْـ .كزر ٔروٛٛى انؼطبءاد
23.7

مكان فتح العطاءات هو:
عنوان الشارع :بؽداد -باب المعظم  -مقر وزارة الصحة /البٌئة
المبنى والطابق /رقم الؽرفة :وزارة الصحة /البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة
والمستلزمات الطبٌة (كٌمادٌا)– الطابق السادس – لجنة استالم وفتح العطاءات.
المدٌنة :بؽداد
البلــــد :العراق
28 27 /
2 /71
التارٌخ:
التوقٌت{ :حسب توقٌت بؽداد}
باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات فً هذه الفقرة فً حال:
 اذا وردت فقرة اوفقرات لم ٌدون سعر ازائها فً العطاء المقدم ففً هذه الحالةتعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكمٌات المدونة ازئها مشمولة بالسعر
االجمالً للعطاء.
الٌنطبق على تجهٌز االدوٌة.

38.7

 إذا كان العطاء المستجٌب الذي جرى تقٌٌمه على أنه األقل كلفة وٌستوفً شروطاألهلٌة المطلوبةٌ ،تضمن سلعا ً أجنبٌة وفق المادة  21من التعلٌمات إلى مقدمً
العطاءات ،فعندها سٌتم إعطاء هامش أفضلٌة إلى العطاء المستجٌب للشروط
والمقدم من المصانع الوطنٌة العراقٌة ،وذلك شرط أن ال ٌتجاوز سعر السلع
المحلٌة سعر السلع األجنبٌة بؤكثر من (.)%78
 ٌتعهد الطرؾ الثانً بان تكون االولوٌة للمواد االولٌة المصنعة داخل العراق لتجهٌزمواد العقد او لتنفٌذ المشارٌع ومن خالل شركات وزارة الصناعة والمعادن

21

21.4
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وحسب اعمام وزارة التخطٌط ذي العدد  76735فً .2871/0/3
32.2باالضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفقرة من تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم
مراعاة الشرط التالً:
 استبعاد العطاء الذي ٌقل مبلؽه او ٌزٌد بنسبة  %28فاكثر من الكلفة التخمٌنٌةالمخصصة لؽرض االحالة وفً حالةورود عطاء مستجٌب واالنسب سعرا مع
وجود نسبة انحراؾ بالتحلٌل السعري ببعض الفقرات (ؼٌر المتوازنه) بنسبة
تتجاوز  %28زٌادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتً ٌشكل مجموعها بنسبة
التتجاوز  %78من مجموع الفقرات الكلٌة فباالمكان قبول االحالة وبخالؾ ذلك
ٌتم استبعاد العطاء مع مراعاة االستثناء الوارد من قبل مكتب رئٌس الوزراء
المرقم  75113فً 2875/77/78بخصوص قبول العطاء الذي تقل قٌمته عن
()%28من الكلفة التخمٌنٌة.
 34.7اضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفقرة من تعلٌمات الى مقدمً العطاء ٌتم
مراعاة الشروط التالٌة :
 ٌ-7جوز لجهة التعاقد زٌادة كمٌة السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌة او تعدٌلمواصفاتها الفنٌة المتعاقد علٌها بما الٌزٌد عن نسبة مبلػ االحتٌاط المنصوص علٌه فً
تعلٌمات تنفٌذ الموازنة السنوٌة على ان ٌتوفر التخصٌص المالً وان ٌتم اعتماد اسعار الفقرات
المشمولة بالزٌادة وفقا للفقرات المسعرة من المتعاقد عند عدم تجاوزها ( )%28من كمٌة
الفقرة وما زاد عن ذلك ٌخضع الى اسعار السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه المتؽٌرات
على االلتزامات التعاقدٌة وكذلك الضمانات المالٌة بملحق عقد وبنفس الشروط المتعاقد علٌها
بالنسبة للمشارٌع المدرجة فً الموازنة االىستثمارٌة
ٌ -2جوز لجهة التعاقد زٌادة كمٌة السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌة او تعدٌلمواصفاتها الفنٌة المتعاقد علٌها بما الٌزٌد عن نسبة ( )%28من مبلػ العقد على ان ٌتوفر
التخصٌص المالً وان ٌتم اعتماد اسعار الفقرات المشمولة بالزٌادة وفقا للفقرات المسعرة من
المتعاقد عند عدم تجاوزها ( )%28من كمٌة الفقرة وما زاد عن ذلك ٌخضع الى اسعار
السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه المتؽٌرات على االلتزامات التعااقدٌة وكذلك الضمانات
المالٌة بملحق عقد بالنسبة للمشارٌع المدرجه فً الموازنة التشؽٌلٌة والموازنات الخاصة التً
صدرت بها موافقات من الجهات المختصة ( بعد استحصال موافقة وزارة المالٌة )
ٌ -3جوز لجهة التعاقد انقاص السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌة وبما ال ٌزٌد عن
( )%75خمسة عشر بالمئة من مبلػ العقد

31.7

 ٌجوز لجهة التعاقد تجزئة احالة تجهٌز السلع والمواد او الخدمات المطلوبتجهٌزها.
ٌجب أن ٌحرر العقد الذي سٌوقع مع مقدم العطاء الفائز باللؽة التً ق ِّدم بها العطاء،
وهً اللؽة التً ستعتمد فً العالقات التعاقدٌة بٌن جهة التعاقد ومقدم العطاء الفائز .ال
ٌجوز أن ٌوقع مقدم العطاء الفائز على نسخة مترجمة عن عقده.
واضافة الى ذلك تحرر نسخة عقد اصلٌة باللؽة العربٌة.

( 31.2ب)

ٌتوجب تصدٌق العقد وفق االجراءات المعتمدة فً هذا الصدد فً العراق.
فً حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفا ً لقرار جهة التعاقد التً استمرت بإجراءات
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التعاقد فلمقدم العطاء الذي طعن مراجعة المحاكم المختصة لطلب التعوٌض اذا كان
طعنه ألسباب صحٌحة.
اما فً حال توقؾ اجراءات التعاقد بؤمر من المحكمة المختصة وصدور حكم من ذات
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.
اضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً:الٌحق للمشارك االعتراض على اي شرط من شروط المناقصة
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اُوَْ اُضبُشٓ .ؼب٤٣و اُزوٝ ْ٤٤اُزأَ٤ٛ

ورقة بٌانات العطاء
انهوبزبد
(شروط إضافٌة)

( 1.3ج)

[أمثلة عن هذه المواد/الفقرات:
ٌجب أن تكون السلع التً سٌتم تقدٌمها بموجب هذا العقد ،مرخصة فً بلد المنشؤ
.7
وفً العراق عند توقٌع العقد وذلك من قبل هٌئة رقابة وطنٌة (National Control - NCA
 )Authorityمعترؾ بها .إن هٌئة الرقابة الوطنٌة هً منظمة تقوم بؤداء جمٌع الوظائؾ
الحٌوٌة الست( )6لمراقبة المنتجات البٌولوجٌة وفق ما تحدده منظمة الصحة العالمٌة،
وبالتحدٌد :الترخٌص استناداً إلى مجموعة من المتطلبات المحددة مسبقاً؛ مراقبة أداء اللقاح
المٌدانً (على الموقع)؛ نظام إطالق اللقاحات فً مجموعات؛ استخدام المختبرات عند
الحاجة؛ إجراء عملٌات التفتٌش والمعاٌنة للممارسات الجٌدة المعتمدة فً التصنٌع وتقٌٌم
األداء السرٌري بشكل منتظم ( ;licensing based on published set of requirements
surveillance of vaccine field performance; system of lot release for
vaccines; use of laboratory when needed; regular inspections for good
ٌ .)manufacturing practice and evaluation of clinical performanceجب أن

ٌحدد الترخٌص من بلد المنشؤ ،أن مقدم العطاء لدٌه الترخٌص من هٌئة الرقابة الوطنٌة
لتصنٌع هذه السلعٌ .جب أن ترفق بالعطاء ،نسخة مصدقة عن هذا الترخٌص باإلضافة إلى
نسخة عن تسجٌل اللقاح من قبل هٌئة الرقابة الوطنٌة فً بلد المنشؤ .وٌجب تقدٌم نسخة
مصدقة عن الترخٌص المعطى من قبل هٌئة الرقابة الوطنٌة فً العراق عند توقٌع العقد.
فً حال عدم وجود هٌئة رقابة وطنٌة ذي خبرة بٌولوجٌة فً العراق ،على مقدم العطاء أن
ٌقدم أدلة تثبت أن السلع المقدمة هً مطابقة لمعاٌٌر التؤهٌل المحددة فً المواصفات الفنٌة.
.2
إذا كانت السلع المعروضة ال تطابق المقاٌٌس المحددة لألدوٌة
( )pharmacopoeia standardsبحسب ما ورد فً المواصفات الفنٌةٌ ،توجب على مقدم
العطاء أن ٌقدم بروتوكوالت اإلختبارات والمقاٌٌس المرجعٌة البدٌلة لهذه السلع[ .
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انوكى انثبنث :يؼبٛٚؽ انزوٛٛى ٔانزأْٛم
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انوكى انثبنث :يؼبٛٚؽ انزوٛٛى ٔانزأْٛم

.1

ٓؼب٤٣و اُزوْ٤٤

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 تكمّل أو تضٌؾ أو
تع ّدل األحكام المحددة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات .فً حال وجود تناقض ،تعتمد األحكام الواردة
فً ورقة بٌانات العطاء بدل تلك الواردة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاء.

.2

ٓؼب٤٣و اُزأَ٤ٛ
متطلبات التؤهٌل لسلع مقدمً العطاءات هً (:فٌما ٌتعلق بسلع القطاع الصحً)
أٌ -جب ان ٌتضمن العطاء ،الوثائق التالٌة:
الوثائق التً تثبت مإهالت مقدم العطاء لتنفٌذ العقد فً حال تم قبول عطائه:
 )1ك ٢ؽبٍ ػوٗ ٓولّ اُؼطبء رول ْ٣اَُِغ أُطِٞثخ ،ػِ ٠إٔ ٣و ّٞثزٖ٘٤ؼٜب ث٘لَ ٚأ ٝإٗزبعٜب (َٓزقلٓب ً
أٌُٗٞبد اُزْ٣ ٢زوٜ٣ب ٖٓ أُّٖ٘ؼ ٖ٤األٍبٍ ،)ٖ٤٤كؼ٘لٛب ٣زٞعت ػِٓ ٠ولّ اُؼطبء إٔ:
(أ) ٣ؾَٔ عَ٘٤خ ثِل ْٓ٘أ/رٖ٘٤غ اَُِغ؛
(ة) ٣ؾَٔ روفٖ٤ب ً ثج٤غ اَُِغ ٖٓ هجَ اَُِطخ أُقزٖخ ك ٢ثِل اُزٖ٘٤غ؛
(ط)  ٌٕٞ٣هل ّٕ٘غ ٍّٞٝم اَُِغ أُؾلكح كٝ ٢ص٤وخ اُؼطبء ُٔلح [اكفَ ٍ٘ز )2( ٖ٤ا ٝفالك ٚثؾَت
رٞكو اَُِغ ك ٢اَُٞم] ػِ ٠األهَُٔٝ ،لح فٌٔ (ٍٞ٘ )5اد ػِ ٠األهَ َُِِغ أُْبثٜخ.
(ك)  ٌٕٞ٣ؽبئياً ػِّٜ ٠بكح "ٓوجُٔٔ "satisfactory – ٍٞبهٍبد اُزٖ٘٤غ اُغ٤لح ( Good
ٝ )Manufacturing Practiceكن ٓقط٘ٓ ٜظٔخ اُٖؾخ اُؼبُٔ٤خ ُْٜبكاد أَُزؾٚواد
اُٖ٤لالٗ٤خ أُ٘زوِخ اُ ٠اُزغبهح اُل٤ُٝخٝ ،مُي ٖٓ هجَ اَُِطخ أُقزٖخ( )RAك ٢ثِل رٖ٘٤غ اَُِغ،
أ ٝإٔ  ٌٕٞ٣هل ؽَٖ ػِ ٠هفٖخ ٖٓ هجَ اَُِطخ أُقزٖخ اُزبثؼخ ُجِل ػ ٞٚكٓ ٢ؼبٛلح اُزلزِ٤
اُٖ٤لُٝ ،)Pharmaceuticals Inspection Convention( ٢هل آزضَ ُٔؼب٤٣و اُغٞكح فالٍ اُؼبٖٓ٤
( )2أُب ٖ٤٤ٙهجَ رول ْ٣اُؼطبءاد.
 )2ك ٢ؽبٍ ػوٗ ٓولّ اُؼطبء رول ْ٣اَُِغ أُطِٞثخ ،ػِ ٠إٔ ال ٣و ّٞثزٖ٘٤ؼٜب أ ٝثبٗزبعٜب ث٘لَ ،ٚكؼ٘لٛب
٣زٞعت ػِٓ ٠ولّ اُؼطبء إٔ:
(أ) ٓ ٌٕٞ٣قٞالً ٝكن األُٕ ٍٞج٤غ اَُِغ ك ٢اُؼوامٝ ،مُي ٖٓ هجَ ّٖٓ٘غ ٍِغ َ٣زٞك٢
أُوب ٌ٤٣أُؾلكح ك ٢اُج٘ل ( )1أػال ٙ؛ ٝ
 )3ػِٓ ٠ولّ اُؼطبء إ ٣ولّ اٚ٣ب ً أُؼِٓٞبد االٙبك٤خ اُزبُ٤خ:
(أ) رٖو٣ؾب ً ثبُولهح اإلٗزبع٤خ اُوبئٔخ ()installed manufacturing capacity
(ة) َٗقب ً ػٖ اُْٜبكاد أُبُ٤خ أُلهوخ َُِ٘ٞاد أُبُ٤خ اُضالس اَُبثوخ؛
(ج) تفاصٌل عن منشآت رقابة الجودة المٌدانٌة والخدمات ومجموعة االختبارات التً أجرٌت؛
(د) قائمة بؤبرز عقود تقدٌم السلع المنفذة خالل السنوات الخمس الماضٌة والشهادات ذات الصلة
المصدقة من أصحاب العمل(المشتري) المعنٌٌن}.
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أ7-
{ فٌما ٌتعلق بالمستحضرات الصٌدالنٌة ادخل المواد/الفقرات االضافٌة التالٌة}:
الوثائق التً تثبت مإهالت مقدم العطاء لتنفٌذ العقد فً حال تم قبول عطائه:
)1
(هـ) أن ٌكون مقدم العطاء حائزاً على شهادة بممارسات التوزٌع الجٌد ( Good Distribution
 )Practiceوفق الحالة.

 )3ػِٓ ٠ولّ اُؼطبء إ ٣ولّ أُؼِٓٞبد االٙبك٤خ اُزبُ٤خ:
( )ٝهبئٔخ ثبَُٔزؾٚواد اُٖ٤لالٗ٤خ ه٤ل اُزٖ٘٤غ ؽبُ٤بً ٖٓ هجَ ٓولّ اُؼطبء ٓغ ههْ ٝربه٣ـ
هفٖخ/رَغ َ٤أُ٘زغبد.
ً
(ى) ّٜبكح أُ٘زظ اُٖ٤لُ ٌَُ ٢ث٘ل ٖٓ ث٘ٞك اُؼطبء ٝكوب ُز٤ٕٞبد ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼبُٔ٤خ].

أ2-
{فٌما ٌتعلق باللقاحات ،ادخل المواد/الفقرات االضافٌة التالٌة}
الوثائق التً تثبت مإهالت مقدم العطاء لتنفٌذ العقد فً حال تم قبول عطائه:
)1
(هـ) ان ٌكون حائزاً على تصرٌح من قبل السلطة المختصة فً بلد التصنٌع وفقا ً للقرار رقم
) WHA 28 65 (2المتعلق بمخطط شهادات منظمة الصحة العالمٌة حول جودة المستحضرات
الصٌدالنٌة المنتقلة الى سوق التجارة الدولٌة.
 )3ػِٓ ٠ولّ اُؼطبء إ ٣ولّ أُؼِٓٞبد االٙبك٤خ اُزبُ٤خ:
ً
(ٛ( )ٝـ) هبئٔخ ثبُِوبؽبد اُٖ٤لالٗ٤خ ه٤ل اُزٖ٘٤غ ؽبُ٤ب ٖٓ هجَ ٓولّ اُؼطبء ٓغ ههْ ٝربه٣ـ
هفٖخ/رَغ َ٤أُ٘زغبد].
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ب -باالضافة الى ما ورد فً اعاله فان معاٌٌر التؤهٌل :
 -1أُٞإلبد اُل٘٤خ اُله٤وخ اُز ٢رز ٖٔٚرؾل٣ل اُقٖبئٔ اُل٘٤خ َُِِغ ٝاُقلٓبد أُزِٖخ ثٜب اُز٢
رطِجٜب عٜخ اُزؼبهل
(وهً الخصائص التقنٌة ومقٌاس السلع النوعٌه التً تطلبها جهة التعاقد ومدى مطابقتها
للمواصفات والتً تسهل عملٌة تقٌٌم العطاء وتحتوي على مإشرات لواضحة تبٌن ؼاٌة السلع
من استخدامها وتتضمن تفاصٌل ظروؾ بٌئة العمل لتلك السلع (حرارة ,رطوبة ,ظروؾ
الخزن.......,وؼٌرها) ومتطلبات الرزم والتعبئة والتؽلٌؾ .
اقرار الدواء ومدى المطابقة للمواصفات الفنٌة المقرة من قبل اللجنة الوطنٌة النتقاء االدوٌة-.
 -2اُولهح ٝاٌُلبءح أُبُ٤خ
أ -اُؾَبثبد اُقزبٓ٤خ الفو ٍ٘زٝ ٖ٤فَٔخ ٍ٘ٞاد ثقٖ ٓٞاُْوًبد اُوٕ٘٤خ ٝأُٖبكم
ػِٜ٤ب ٖٓ هجَ ٓواهت ؽَبثبد ٝرؾون االهثبػ ك ٢ؽَبثبر.ٚ
ة -اال٣واك اََُُِ٘ٞ٘ : ١ٞاد ٖٓ (ٍٞ٘ )13-1اد
خـ  -انكٕٛنخ انُوعٚخ -:
 انكٕٛنخ انُوعٚخ (انؼوٕظ انكجٛؽح) ثوعؼ انكهلخ انزطًُٛٛخ نهؼوع 1
 انكٕٛنخ انُوعٚخ (انؼوٕظ انًزٕقطخ) ٚزؽأذ ث% )511-21( ٍٛيٍ انكهلخ انزطًُٛٛخ
 انكٕٛنخ انُوعٚخ (انؼوٕظ انصـٛؽح) ٚزؽأذ ث % )51-31( ٍٛيٍ انكهلخ انزطًُٛٛخ
 -3اُقجوح اُزقٖٖ٤خ (األػٔبٍ أُٔبصِخ) -:
 ػلك االػٔبٍ أُطِٞة كٝ ٢صبئن أُ٘بهٖخ رزواٝػ ث)3-1( ٖ٤
 ػلك اَُ٘ٞاد اُٞاعت ِٛجٜب ُالػٔبٍ أُٔبصِخ رزواٝػ ثٍٞ٘ )13-5( ٖ٤اد ػِٔب" إ
ِٛت االػٔبٍ أُٔبصِخ آوا" عٞاى٣ب" ك ٢االػٔبٍ اُٖـ٤وح
ٞٗ -4ع اُج٤غ اُزغبهٝ ١اٍِٞة اُزغ٤ٜي (اُ٘وَ  ,اُزأٓ , ٖ٤اُزٌَِٓٝ )ْ٤بٕ االٍزالّ ُِٔٞاك3
 -5االك٤ِٚخ أُؾِ٤خ ()Domestic Perference
ٝ -6عٞك ػوٞك ٝاػٔبٍ ٓ٘غيح ٓٔبصِخ ٍبثوخ  ٖٔٙاالفزٖبٓ ٓٝل ٟاُزياّ َٓٝز ٟٞر٘ل٤ن اُْوًخ
ثٜب
ّٜ -4بكح رلا ٍٝك ٢ثِل أُْ٘أ 3
 -1رٖ٘٤غ اَُِغ ٣زطبثن ٓغ ٓزطِجبد ٓٔبهٍبد اُزٖ٘٤غ اُغ٤ل (ّــــــــــــــــــــٜبكح )GMP
(ٝ )Good manufacturing practiceاُْٜبكاد االفو )FDA( .......ٟأُْبه اُٜ٤ب كٝ ٢صبئن
أُ٘بهٖخ ٝآُ٤بد ٓواهجخ اُغٞكح.
 -0االٍزغبثخ ُِْو ٛٝاُوبٗ٤ٗٞخ ٝأُٞإلبد اُل٘٤خ ٓٝؼب٤٣و اُزأ َ٤ٛأُطِٞثخ ٝرٞاكن عل ٍٝاالٍؼبه
ٔٗٝبمط اُٞصبئن اُو٤بٍ٤خ  ًٚٗٞٝاٛٝأ االٍؼبه ٓٝزٞاىٕ َ٘ٓٝغْ ٓغ اٌُِلخ اُزقٔ٤٘٤خ
ٓ -13لح ر٘ل٤ن اُؼول
ٞٓ -11هق اُْوًخ ٖٓ اُزَغَ٤
ٞٓ -12هق أَُزؾٚو ٖٓ اُزَغ:َ٤ػِٔب اٗ ٚك ٢اُزؼِٔ٤بد ُٔولٓ ٢اُؼطبءاد ثبٕ ٣جلأ ٓولّ اُؼطبء
ثبُْوٝع ثبُزَغ َ٤ك ٢اُغٜبد أُقزٖخ ٍٞٝف ٖ٣جؼ اُؼول ٗبكنا اػزجبها ٖٓ ربه٣ـ اٍزالّ ّٜبكح
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اُز َغٛ َ٤نا ك ٢ؽبٍ ُْ  ٌٖ٣أَُزؾٚو َٓغَ.آب اما ًبٕ أَُزؾٚو َٓغَ ا ٝثٔٞعت
اٍزض٘بء ُٞى٣و اُٖؾخ ٖٓ رولّٜ ْ٣بكح اُزَغ َ٤ك ٌٕٞ٤اُؼول ٗبكنا ٖٓ ربه٣ـ رٞه٤ؼٚ
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مالحظات حول مستندات العطاء
إٕ َٓز٘لاد اُؼطبء أُٞعٞكح كٝ ٢صبئن أُ٘بهٖخ اُ٘ٔٞمع٤خ ُِوطبػبد اُزقٖٖ٤خ ٛن ٙرولّ ٗٔبمط ه٤بٍ٤خ ُؼلك
ٖٓ اُٞصبئن األٍبٍ٤خ اُز ٢رزجبكُٜب عٜخ اُزؼبهل ٓغ ٓولٓ ٢اُؼطبءاد فالٍ ػِٔ٤خ أُ٘بهٖخ.

ٔ٣أل ٓولّ اُؼطبء اُغيء اُقبٓ ث ٚك ٢اُ٘ٔٞمط ؽ٤ش ُؽ ّلك ث ٖ٤ه ٖ٤ٍٞأ._______________ ٝ
٣زٞعت ػِٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد إًٔبٍ ٛن ٙأَُز٘لاد ثؾَت ٓب ٓ ٞٛطِٞة ٝرولٜٔ٣ب اُ ٠عٜخ اُزؼبهل ٖٓ ٖٔٙ
ػطبءار.ْٜ
علا ٍٝاألٍؼبه :إٕ رلٖ َ٤األٍؼبه (اُزج٣ٞت) اُٞاهك كٔٗ ٢بمط علا ٍٝاألٍؼبه ٣زجغ ػبٓخً اُزلٖ َ٤أُؼزبك
ُِزؼبهل ػِ ٠اَُِغ ٝأَُزقلّ ُزطج٤ن إعواءاد ٛبِٓ األك٤ِٚخ أُؾِ٤خٛ .نا  ٖٓٝاُٚوٝه ١إٔ ٣ولّ ٓولٓ ٞاُؼطبءاد
أٍؼبه ْٛثبُطو٣وخ أُٖ٘ ٓٞػٜ٘ب ك ٢علا ٍٝاألٍؼبه .إٕ ػلّ اُزو٤ل ثنُي هل ٣ؤك ١اُ ٠فَبهح ٓولّ اُؼطبء ُٜنٙ
األك٤ِٚخ ،ؽٔ٘٤ب رطجن.
ٗٔٞمط رٖو٣ؼ ٖٓ اُغٜخ/اُْوًخ أُّٖ٘ؼخٝ :كوب ً ُِٔبكح ( 1.1ة) ٖٓ اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد ،ػِ٠
ٓولٓ ٢اُؼطبء رولٞٔٗ ْ٣مط (ٗٔبمط) رٖو٣ؼ ٖٓ اُْوًخ أُّٖ٘ؼخ ًغيء ٖٓ ػطبئ ،ْٜثبٌَُْ أُطِٞة كٝ ٢صبئن
أُ٘بهٖخ اُ٘ٔٞمع٤خ ُِوطبػبد اُزقٖٖ٤خٝ ،مُي ٌَُ اُج٘ٞك أُؾلكح كٝ ٢ههخ ث٤بٗبد اُؼطبء.
ٗٔٞمط ٔٙبٕ اُؼطبء :رطج٤وب ً ُِٔبكح  ٖٓ 14اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد٣ ،زٞعت ػِ ٠عٜخ اُزؼبهل رٖ٤ٔٚ
ٝصبئن أُ٘بهٖخ ٗٔٞمط ٔٙبٕ اُؼطبء اُٞاهك كٝ ٢صبئن أُ٘بهٖخ اُ٘ٔٞمع٤خ ُِوطبػبد اُزقٖٖ٤خًٔ .ب ٘٣جـ ٢ػِ ٠عٜخ
اُزؼبهل اُزأ ًّل ٖٓ إٔ اُ٘ٔٞمط أُو ّلّ ٣طبثن عٛٞو٣ب ً فٖبئٔ اُ٘ٔٞمط أُؼزٔل كٝ ٢ص٤وخ اُؼطبء َٗجخ إُ ٠كهعخ اُؾٔب٣خ
ٞٙٝٝػ اُْو ٛٝاُز ٢ثٔٞعجٜب ٖ٣جؼ اُ٘ٔٞمط ٗبكناً ٝكوب ً ُِوٞاٗ ٖ٤اُؼواه٤خ أُؼزٔلح.
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عٜٔٞه٣خ اُؼوام
50

القسم الرابع :مستندات العطاء

.1

استمارة تقدٌم العطاء
التارٌخ[ :ادخل :تارٌخ العطاء]
مناقصة رقم}MED/16/2020 [ :
كتاب الدعوة رقم}16 } :

الى :وزارة الصحة/البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌه( كٌمادٌا)

حضرة السٌد/السٌدة:
بعد ان قمنا بدراسة وثائق المناقصة ،بما فٌها التعدٌالت رقم [ادخل األرقام] التً نق ّر باستالمنا اٌاها ،نحن
الموقعون أدناه ،نتقدم بعطائنا هذا لتقدٌم وتسلٌم السلع المطلوبة بموجب العقد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بوثائق
المناقصة ،وذلك بمبلػ:
] ادخل :القٌمة بالدٌنار العراقً بالكلمات [

(] ادخل :القٌمة بالدٌنار العراقً باألرقام [)

زائد

] ادخل :القٌمة بالدوالر االمٌركً بالكلمات [

(] ادخل :القٌمة بالدوالر االمٌركً باألرقام [)

زائد

] ادخل :القٌمة بالٌورو بالكلمات [

(] ادخل :القٌمة بالٌورو باألرقام [)

(ٌسمّى فً ما ٌلً "السعر االجمالً للعطاء") او تلك المبالػ األخرى التً ٌجري تحدٌدها استناداً الى أحكام وشروط
العقد .المبالػ أعاله هً وفقا ً لجداول األسعار المرفقة وهً جزء من هذا العطاء.

.2

ك ٢ؽبٍ هج ٍٞػطبئ٘بٗ ،زؼٜل ثزٝ َ٤ٕٞرَِ ْ٤اَُِغ ٝكوب ً ُغل ٍٝاُز٘ل٤ن أُؾلك ك[ ٢اكفَ "عل ٍٝأُزطِجبد ك٢
اُوَْ اُقبٌٓ" ا" ٝثؾَت ٓب ٝهك ك ٢عل ٍٝاألٍؼبه ك ٢اُوَْ اُواثغ"] (ُٔ ٌٖٔ٣ولّ اُؼطبء افز٤به اُؼجبهح
أُ٘بٍجخ).

.3

ٗٞاكن ػِ ٠عٔ٤غ اُْو ٛٝاُؼبٓخ ُِؼول ك ٢اُوَْ اَُبكً ٝاُز ٢اِٛؼ٘ب ػِٜ٤ب ثبُزواثٓ ٜغ اُْو ٛٝاُقبٕخ ُِؼول
ك ٢اُوَْ اَُبثغ.
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.4

ك ٢ؽبٍ هج ٍٞػطبئ٘بٗ ،زؼٜل ثزولٔٙ ْ٣بٕ اُلكؼخ أُولٓخ ٔٙٝبٕ ؽَٖ األكاء ثبٌَُْ ٝاُؤ٤خ  ٖٔٙٝأُلك
أُؾلكح كٝ ٢صبئن أُ٘بهٖخ.

.5

ٗٞاكن ػِ ٠االُزياّ ثٜنا اُؼطبءُٔ ،لح ٗلبم اُؼطبء أُؾلكح ك ٢اُلووح ٝ ٖٓ 16.1ههخ ث٤بٗبد اُؼطبء ك ٢اُوَْ
اُضبٗ٢؛ ٤ٍٝجوٛ ٠نا اُؼطبء ِٓيٓبً ُ٘ب فالٍ ٛن ٙاُلزوح ٝاُز ٌٖٔ٣ ٢إٔ روجِ ٙٞك ٢أٝ ١هذ هجَ اٗزٜبء ٛن ٙاُلزوح.

.6

ُؾ ٖ٤إػلاك اُٖ٤ـخ اُٜ٘بئ٤خ ُِؼول اُؤٍٝ ٢اثوآ ٚث٘٘٤بٛ ٌٕٞ٤ٍ ،نا اُؼطبءٓ ،غ هج ٌُْٞاُزؾو٣وٝ ُٚ ١اّؼبهًْ
ثزوٍ٤خ اُؼول ،ثٔضبثخ اُؼول اُ ُِٔيّ ث٘٘٤ب.

.4

ٗلهى ثأٌْٗ ؿ٤و ِٓيٓ ٖ٤ثوج ٍٞاُؼطبء األٛٝأ ثؼل اُزو ْ٤٤أ ٝأ ١ػطبء آفو رَزِٔ.ٚٗٞ

.1

ٗٞاكن ػِٓ ٠ؼب٤٣و األ٤ِٛخ اُوبٗ٤ٗٞخ اُزبُ٤خ:
(أ) إٗ٘ب ٗؾَٔ (عَ٘٤خ) عَ٘٤بد كٓ ٍٝؤِٛخ ٝكن اُلووح  ٖٓ 6.1اُزؼِٔ٤بد آُ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد اُوَْ األ.ٍٝ

.0

(ة) ُُ ٌ٤ل٘٣ب أ ١رٚبهة ك ٢أُٖبُؼ ٝكن أُبكح ( 6.1أ) ٖٓ اُزؼِٔ٤بد إُٓ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد اُوَْ األ.ٍٝ
(ج) إننا لسنا جهة مملوكة للدولة فً جمهورٌة العراق  /إننا جهةة مملوكةة للدولةة فةً جمهورٌةة العةراق ونلبةً
المتطلبات بحسب المادة ( 6.7ب) من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات القسم األول.
(د) لم ٌتم إعالننا أو أيٍ من مقاولٌنا الثانوٌٌن أو المص ّنعٌن ألي قسم من هذا العقد ،ؼٌر مإهلٌن قانونٌا ً من قبل
جهة التعاقد بموجب القوانٌن العراقٌة النافذة أو التعلٌمات الرسمٌة ذات الصلة أو التزاما ً بقرار صادر عةن
مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛
(هـ) لم ٌصدر أي قرار بوضعنا على القائمةة السةوداء او بتعلٌةق اعمالنةا مةن قبةل وزارة التخطةٌط أو بإعالننةا
ؼٌر مإهلٌن قانونٌا ً للمشاركة فً العطاءات خالل المدة المحددة فً المادة  6.3من التعلٌمةات إلةى مقةدمً
العطاءات ،القسم األول.
ٗل٤ددل ثددإٔ ػ٘ددٞإ ٓٞهؼ٘ددب االٌُزوٗٝددٛ ٢دد] ٞأكفددَ :ػُووٕاٌ انًٕهووغ االنكزؽَٔووٝ ،[ٙػ٘ٞاٗ٘ددب اُجو٣ددلٛ ١دد] ٞأكفددَ:
انؼُٕاٌ انجؽٚع٘[ .إٕ اَُ٤ل/اَُ٤لح ]أكفَ :االقى[ ماد أَُٔ ٠اُٞظ٤ل] ٢أكفَ :انًُصت[ ٝاُجو٣ل االٌُزو] ٢ٗٝ
أكفَ :ػُٕاٌ انجؽٚع االنكزؽَٔ٤ٍ [ٙزبثغٍ/ززبثغ ًَ األٓٞه أُزؼِوخ ثأ ١ر٤ٙٞؾبد هل رطِجٜٗٞب فالٍ أُ٘بهٖخ.

بتارٌخ الٌوم [ادخل :الرقم] من شهر [ادخل:الشهر] ،سنة [ادخل:السنة]
التوقٌع___________________________:
التارٌخ__________________________:
بمنصب:

[ادخل :منصب او أي تعرٌف اخر]

وذلك كشخص مخول لتوقٌع هذا العطاء لصالح وبالنٌابة عن [ادخل :اسم مقدم العطاء]
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-2أ-

خعٔل األقؼبؼ نهكهغ انًسهٛخ أٔ نهكهغ غاد انًُشأ األخُج ٙانًٕخٕظح ك ٙانؼؽام
5

ٔصق يٕخؿ نهكهغ
ؼهى
ٔاؼظ
انؼطبء
انٗ
ندُخ
االقزالو

ؼيؿ
انشؽكخ
انًُزدخ

روعٚى
انؼؽض

انؽيؿ
انٕغُٙ

االقى
انؼهًٙ

االقى
انؼهًٙ
انطبص
ثبنشؽكخ
يوعيخ
انؼطبء

االقى
انزدبؼ٘

انًبظح
انلؼبنخ

انشكم
انصٛعالَٙ

انسدى

انٕؾٌ

ؼهى
ركدٛم
انًبظح

ربؼٚص
ركدٛم
انًبظح

شٓبظاد
اندٕظح

روعٚى
ًَٕغج

وجود هذه
مادة
( sodium
meta
)bisulfate
فً منتج
الشركة
نعم او ال

انًبظح
االٔنٛخ

ؼهى
ركدٛم
انًُزح

ربؼٚص
ركدٛم
انًُزح

انٕزعح
انٕازعح
نهؼجٕح

انٕزعح
انٕازعح
نهشؽٚػ

) المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العراقً(____________________________________ :باألرقام)
__________________________________(باألحرؾ/الكلمات)
مدة التسلٌمٌ [ _____________ :مكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة] وفقا ً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة (انكوترمز) – الطبعة الحالٌة_______ [ادخل االنكوترمز].

رٕهٛغ يوعو انؼطبء___________________________ :
اإلقـــى ٔانًُصت____________________________ :
ضزـــى يوعو انؼطبء___________________________ :
__________________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْ MED/16/2020
عٜخ اُزؼبهلٝ :ىاهح انصسخ/انجٛئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)

عٜٔٞه٣خ اُؼوام
اُوَْ اُضبُشٓ .ؼب٤٣و اُزوٝ ْ٤٤اُزأَ٤ٛ
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انزبؼٚـــــــــــــــــص____________________________:

___________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْMED/16/2020 :
عٜخ اُزؼبهلٝ:ىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)

عٜٔٞه٣خ اُؼوام
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-2ة -خعٔل األقؼبؼ نهكهغ انًسهٛخ أٔ نهكهغ غاد انًُشأ األخُج ٙانًٕخٕظح ك ٙانؼؽام
2

3

انكًٛخ انًوعيخ

ثهع انًُشأ

كًٛخ
انؼطبء
انًوعو

انجعبػخ
انًدبَٛخ

اقى انشؽكخ
انًُزدخ

يُشأ
انشؽكخ
انًُزدخ

4
قؼؽ انٕزعح ثبنعُٚبؼ انؼؽاه ٙؼهًب ا
ٔكزبثخ

قؼؽ
انؼجٕح

قؼؽ انٕازعح
انٕازعح

َٕع انؼًهخ

6
انكؼؽ
االخًبنٙ

5
االقؼبؼ ٔغؽٚوخ انزٕصٛم

ركهٛى انًصُغ /رككهٛى و
انًكزٕظع /ركهٛى صبنسخ
انؼؽض /شؽاء يجبشؽ يٍ
صبنخ انؼؽض (ركبنٛق
انزـهٛق ٔانُوم ظًُبا)
(أ)

انًجٛؼبد
ٔانعؽائت
ٔانؽقٕو
انًكزسوخ كٙ
زبنخ رؽقٛخ انؼوع
(ة)

انُوم انعاضهٙ
رأي / ٍٛانزلؽٚؾ
ٔانزكبنٛق
انطبؼئخ ززٗ
ثهٕؽ يكبٌ
انًكزطعو
انُٓبئٙ
(ج)

انطعيبد
انثبَٕٚخ كًب
زعظد كٙ
خعٔل
انًزطهجبد
(ظ)

السعر
اإلجمالً
/DDP
انكؼؽ /DDP
التوصٌل
انزٕصٛم انًدبَ ٙالمجانً الى
مكان
انٗ انًكزطعو
المستخدم
انُٓبئٙ
النهائً
ْـ=(أ+ة+ج+ظ)
(بالدٌنار
العراقً)
الكمٌة*(5هـ)

) المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العراقً(____________________________________ :باألرقام)
__________________________________(باألحرؾ/الكلمات)
مدة التسلٌمٌ [ _____________ :مكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة] وفقا ً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة (انكوترمز) – الطبعة الحالٌة_______ [ادخل االنكوترمز].

رٕهٛغ يوعو انؼطبء___________________________ :
اإلقـــى ٔانًُصت____________________________ :
ضزـــى يوعو انؼطبء___________________________ :
انزبؼٚـــــــــــــــــص____________________________:
__________________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْ MED/16/2020
عٜخ اُزؼبهلٝ :ىاهح انصسخ/انجٛئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)
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 -3أ -خعٔل األقؼبؼ نهكهغ انز ٙقٛزى اقزٛؽاظْب يٍ ضبؼج انؼؽام
5
د

انؽيؿ
انٕغُٙ

ؼهى
ٔاؼظ
انؼطبء
انٗ ؼيؿ
ركهكم ندُخ انشؽكخ ؼيؿ انًبظح
انًبظح اقزالو انًصُؼ انٕغُٙ
ح
انؼؽٔ
ض

انٕصق انٕغُٙ

االقى انؼهًٙ

انٕزعح

انٕزعح
انٕزعح
انشكم انٕازع انٕازع
ح
انصٛعالَ
ح نهشؽ
٘
نهؼجٕح
ٚػ

2

3

انكً
ٚخ

ٔصق انًبظح نهشؽكخ انًصُؼخ
ٔخٕظ
ْػِ
انًبظح

كًٛخ
انؼطبء
انًوعو

ؼهى
ٔصق االقى
ؼهى
يُشأ
ٔربؼٚ
َوطخ
 (sodiumاالقى
انؼهًٙ
ثهع ركدٛم
انًبظح نهشؽك انًبظح  metaانزدبؼ انسد انٕؾ غؽٚن انعضٕ ػًؽ يعح ش اؼقبل انًبظح يُشأ
انشؽكخ
ًَٕغ
انًبظ انزدٓ
انٕصٕ
انلؼبن
نهشؽكخ
و ٌ
ح ٘ Bisulfate
انًصُؼ ح
ٚؿ ركد ج االٔن انجعبػخ انًُشب يوعيخ
ل ل انٗ ح
ٚخ
ٚم
انجهع
)ك ٙنهًبظح
يوعيخ
انؼطبء
انًبظح
يُزح
ح انؼطبء
انشؽكخ
َؼىأال

15B00113

15B00114

4
ثهع
انًُشأ.................
..

palbociclib, 125mg tab
ج\7801
قاعدة اقل االسعار مع
Abemaciclib 150mg
وتعطى لالستطبابات االتٌة
Initial endocrine based
therapy in postmenopauasl
patient with HR+ve ,
HER2-ve metastatic breast
cancer
على ان تقوم الشركة المجهزة للعالج
بتوفٌر الفحوصات االتٌة مجانا
اعتمادا على )(ER,PR,HER2
اعداد المرضى
Abemaciclib 150mg, film
coated tablet
ج\7801

__________________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْ MED/16/2020
عٜخ اُزؼبهلٝ :ىاهح انصسخ/انجٛئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)

عٜٔٞه٣خ اُؼوام
اُوَْ اُضبُشٓ .ؼب٤٣و اُزوٝ ْ٤٤اُزأَ٤ٛ
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 palbociclib,قاعدة اقل االسعار مع
125mg tab
وتعطى لالستطبابات االتٌة
Initial endocrine based
therapy in postmenopauasl
patient with HR+ve ,
HER2-ve metastatic breast
cancer
على ان تقوم الشركة المجهزة للعالج
بتوفٌر الفحوصات االتٌة مجانا
اعتمادا على )(ER,PR,HER2
اعداد المرضى

المجموع االجمالً للعطاء {ٌمكن لمدمً العطاءات ادراج العملة المسموح بها}(_________ :باالرقام)______________________________________(باالحرؾ)
مدة التسلٌمٌ [ ___________ :مكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة] وفقا ً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة (انكوترمز)–الطبعة الحالٌة_______ [ادخل االنكوترمز].
اٍْ ٝػ٘ٞإ أُُ ٌٖٔ٣ [ ___________________________________________________ :َ٤ًٞولّ اُؼطبء إكهاع ،ٚإٕ ٝعل]
ػُٔٞخ اًُٞبُخُٔ ٌٖٔ٣ [___________________________ :ولّ اُؼطبء إكهاع ،ٚإٕ ٝعل]
رٕهٛغ يوعو انؼطبء___________________________ :
اإلقـــى ٔانًُصت____________________________ :
انًكبٌ _______________________________:

ػُٕاٌ انؼًــــــــم____________________________ :

انزبؼٚص_______________________________:

ضزـــى يوعو انؼطبء___________________________ :

___________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْMED/16/2020 :
عٜخ اُزؼبهلٝ:ىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)
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 -3ة -خعٔل األقؼبؼ نهكهغ انز ٙقٛزى اقزٛؽاظْب يٍ ضبؼج انؼؽام

ربؼٚص
انشٓبظاد ؼهى ربؼٚص
اقى يُشأا
ركدٛم انشؽكخ انشؽكخ اقى انؼهًٛخ ركدٛم ركدٛم ػُٕاٌ
انشؽكخ
انشؽكخ
يوعيخ يوعيخ يوعيخ انًُزدّ انسبصهخ اانشؽكخ انشؽكخ انشؽكخ
ػهٓٛب انًُزدخ انًُزدخ
انؼطبء انؼطبء
انؼطبء

4

5

ثهع انًُشأ

قؼؽ انٕزعح ( )CIP

6
االقؼؽ
االخًبنٙ
( )CIP

انطعيبد
قؼؽ
كبيم انكؼؽ
انثبَٕٚخ
انٕزعح
انٗ يكبٌ
يٕهغ
(  )CIPانٗ يكبٌ
كًب
انٕازعح
اقىانًكزت
اقى ػُٕاٌ ْبرق ؼهى قؼؽ انٗ يكبٌ َٕع زعظد انجعبػخ غؽٚوخ انًكزطعو انُٓبئ ٙيغ انًكزطعو
ْبرق انجؽٚع انشؽكخ انؼهًٙيًثم اقى
انُٓبئ ٙنهكًٛخ
االنكزؽَٔ ٙػهٗ
انشؽكخ نهشؽكخ انشجكخ انشؽكخك ٙانًكزلٛع انًصؽف انًصؽف انًصؽف انسكبة انؼجٕح انًكزطعو انؼًهخ ك ٙانًدبَٛخ انعكغ انطعيبد انثبََٕٛخ
انًوعيخ
{ج= أ  +ة}
خعٔل
انُٓبئٙ
انؼؽام
نهجعبػخ
انؼُكجٕرٛخ
انًزطهجبد
CIP
{خـ× انكًٛخ)
(ة)
(أ)

المجموع االجمالً للعطاء {ٌمكن لمدمً العطاءات ادراج العملة المسموح بها}(_________ :باالرقام)______________________________________(باالحرؾ)
مدة التسلٌمٌ [ ___________ :مكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة] وفقا ً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة (انكوترمز)–الطبعة الحالٌة_______ [ادخل االنكوترمز].
اٍْ ٝػ٘ٞإ أُُ ٌٖٔ٣ [ ___________________________________________________ :َ٤ًٞولّ اُؼطبء إكهاع ،ٚإٕ ٝعل]
ػُٔٞخ اًُٞبُخُٔ ٌٖٔ٣ [___________________________ :ولّ اُؼطبء إكهاع ،ٚإٕ ٝعل]
رٕهٛغ يوعو انؼطبء___________________________ :
اإلقـــى ٔانًُصت____________________________ :
انًكبٌ _______________________________:

ػُٕاٌ انؼًــــــــم____________________________ :

انزبؼٚص_______________________________:

ضزـــى يوعو انؼطبء___________________________ :

__________________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْ MED/16/2020
عٜخ اُزؼبهلٝ :ىاهح انصسخ/انجٛئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)
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 .4ظًبٌ زكٍ األظاء انًصؽك( ٙظًبٌ انؼطبء ؿٛؽ يشؽٔغخ)
]ٌمأل المصرؾ الكفالة وفق الصٌؽة التالٌة او اٌة صٌؽة اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي العراقً
___________________________________
]اكفَ اقى انًصؽف ٝػ٘ٞإ اُلوع ا ٝأٌُزت أُٖ ّله]

انًكزلٛع[__ :اكفَ اقى ٔػُٕاٌ خٓخ انزؼبهع]
انزبؼٚص________________________ :
ظًبٌ انؼطبء ؼهى_________________ :
تم إبالؼنا بؤن [أدخل اسم مقدم العطاء] (فٌما ٌلً ٌسمى "مقدم العطاء") قد قدّم لكم عطاءه المإرخ [أدخل التارٌخ] (فٌما
ٌلً ٌسمى "العطاء") لتنفٌذ [أدخل اسم المناقصة/المشروع] بموجب كتاب الدعوة رقم ] ادخل الرقم[.
إضافة الى ذلك ،فإننا ندرك ،وفقا لشروطكم ،بؤن العطاءات ٌجب أن تدعم بضمان عطاء.
وبنا ًء على طلب من مقدم العطاء ،نحن [أدخل اسم المصرف] ملتزمون بموجب هذه الوثٌقة بشكل ال رجوع عنه بؤن ندفع
لكم أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز بمجملها مبلػ [أدخل المبلػ باألرقام] ([أدخل المبلػ بالكلمات]) فور تسلمنا منكم أول طلب
تحرٌري مصحوب بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تحت شروط العطاء إذ أنه:
(أ) هل ٍؾت ػطبء ٙفالٍ كزوح ٗلبم٣خ اُؼطبء أُؾلكح ٖٓ ٓولّ اُؼطبء ٗلَ ٚك ٢اٍزٔبهح رول ْ٣اُؼطبء؛
أٝ
ّ
(ة) ثؼل رجِـ ٚفالٍ ٓلح ٗلبم ػطبئ ٚثوج ٍٞػطبئ ٖٓ ٚهجَ عٜخ اُزؼبهل )1( ،كَْ أ ٝهك٘ رٞه٤غ إرلبه٤خ اُؼول ،إٕ ًبٕ
مُي ٓطِٞثبً ،أ )2( ٝكَْ أ ٝهك٘ رولٔٙ ْ٣بٕ ؽَٖ األكاء ٝكن اُزؼِٔ٤بد آُ ٠ولٓ ٢اُؼطبءاد؛
(ج) قد قدّم شكوى او طعنا ً وفق المادة  36من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات ،وحٌث قررت المحكمة المختصة بؤنه قد
تسبب بتؤخٌر توقٌع العقد ألسباب خاطئة وؼٌرمبررة وعلٌه تعوٌض جمٌع األضرار الناتجة عن ذلك.
تنتهً مدة نفاذ هذا الضمان( :أ) إذا كان مقدم العطاء هو الفائز ،فور تسلمنا منه نسخة موقعة عن العقد وإصدار ضمان
حسن األداء لكم بنا ًء على طلب مقدم العطاء؛ أو (ب) إذا لم ٌتم ترسٌة المناقصة على مقدم العطاء ،فعند تحقق االقرب
مما ٌلً )7( :عند تسلمنا لنسخة من إشعاركم لمقدم العطاء بؤنه لم ٌتم ترسٌة العطاء علٌه ومقدم العطاء لم ٌقدم شكوى او
اعتراضا ً لدى جهة التعاقد فً ذلك؛ أو ( )2بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء مدة نفاذ العطاء ومقدم العطاء لم ٌقدم أي
شكوى او اعتراض لدى جهة التعاقد.
وبالتالً ،فإن أي طلب دفع بموجب هذا الضمان ٌجب أن ٌتم استالمه من قبلنا فً مكتبنا فً ذلك التارٌخ أو قبله.
ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة للضمانات تحت الطلب (،)Uniform Rules for Demand Guarantees
إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رقم .)ICC Publication No. 758( 150
[اُزٞه٤غ/اُزٞاه٤غ]

__________________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْ MED/16/2020
عٜخ اُزؼبهلٝ :ىاهح انصسخ/انجٛئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)
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 .5رصؽٚر يٍ اندٓخ/انشؽكخ انًصُّؼخ
[ػِٓ ٠ولّ اُؼطبء اُطِت ٖٓ اُْوًخ أُٖ٘ؼخ َٓء ٛنا اُ٘ٔٞمط ٝكن اُزؼِٔ٤بد أُْبه اُٜ٤ب ٘ٛب٣ .غت إٔ ٣زْ إػلاك ًزبة
اُزٖو٣ؼ ٛنا ػِٞٔٗ ٠مط اُوٍبُخ اُؤٍ٤خ اُؼبئلح ُِْوًخ اُ ُّٖٔ٘ؼخ؛ ٣ٝغت إٔ ُٞ٣هّغ ٖٓ هجَ ّقٔ ٓق ٍٞثٌَْ ٓ٘بٍت
ُزٞه٤غ اُٞصبئن أُِيٓخ ُِغٜخ أُٖ٘ؼخ٣ .غت إٔ ٓ ْٚ٣ولّ اُؼطبء ٛنا اٌُزبة اُ ٠ػطبئًٔ ٚب ٓ ٞٛؾلك ك ٢اُزؼِٔ٤بد اُ٠
ٓولٓ ٢اُؼطبءاد].
اُزبه٣ـ[ :اكفَ :ربؼٚص روعٚى انؼطبء (اُ ،ّٞ٤اُْٜو ،اَُ٘خ)]
ًزبة اُلػٞح ههْ[ :اكفَ انؽهى]

اُ[ :٠اكفَ :االٍْ اٌُبَٓ ُغٜخ اُزؼبهل]
ؽ٤ش اٗ٘ب ٗؾٖ [اكفَ :االقى انكبيم نهشؽكخ انًصُّؼخ] ،أُّٖ٘ؼ ٕٞاُؤٍُ ٕٞ٤ـ [اكفََٕ :ع انكهغ انًصُّؼخ]ٖٓٝ ،بٗؼ٘ب
ك[ ٢اكفَ :انؼُٕاٌ انكبيم نًصبَغ انشؽكخ]ٗ ،و ّفٔ ٜ٘ٛب ُـ [اكفَ :االقى انكبيم نًوعو انؼطبء] ثزول ْ٣ػطبء ٌُْ  ٖٓٝصْ
اُزلب ٗٝػِ ٠ػول ٝرٞه٤ؼٓ ٚؼٌْٝ ،مُي ثٜلف رول ْ٣اَُِغ اُزبُ٤خ ٝأُّٖ٘ؼخ ٖٓ هجِ٘ب [اكفَ :االقى ٔ/أٔ ٔصق يٕخؿ
نهكهغ].
ٗولّ ٌُْ ٜ٘ٛب ًلبُخ ًبِٓخ ٔٙٝبٕ ّبَٓ ٝكوب ً ُِٔبكح  ٖٓ 15اُْو ٛٝاُؼبٓخ ُِؼول ،كٓ ٢ب ٣زؼِن ثبَُِغ أُولٓخ ٖٓ اُْوًخ
أػال.ٙ

اُزٞه٤غ[ :اكفَ :رٕهٛغ (رٕاهٛغ) يًثم (يًثه )ٙانشؽكخ انًصُؼخ انًط ّٕل (انًطٕن )ٍٛنهزٕهٛغ]
انًطٕل (انًطٕن )ٍٛنهزٕهٛغ]
االٍْ[ :اكفَ اقى (اقًبء) يًثم (يًثه )ٙانشؽكخ انًصُؼخ
ّ
أُٖ٘ت[ :اكفَ :انصلخ]
أُل ٗٞاُؤٍ ٢ثزٞه٤غ ٛنا اُزٖو٣ؼ ُٖبُؼ ٝثبُ٘٤بثخ ػٖ[ :اكفَ :االقى انكبيم نًوعو انؼطبء]
ثزبه٣ـ اُّٜ ٖٓ______________ ّٞ٤و ____________[ __________ ،اكفَ :ربؼٚص انزٕهٛغ]
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ٞٔٗ.6مط ّٜبكح ؽَٖ أكاء
اندٓخ
انًزؼبهعح

ؼهى ٔربؼٚص
ايؽ انشؽاء

ربؼٚص ايؽ
انشؽاء

ٔصق
انكهغ

1

2

3

4

انكًٛخ ربؼٚص رُلٛػ انؼوع

5

ثسكت
انؼوع

كؼهٛب ا

6

4

اقجبة
انزأضٛؽ ،اٌ
ٔخعد

1

ْم انكهغ
انًوعيخ
يوجٕنخ؟

0
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اندؿء انثبَٙ
يزطهجبد انزؼبهع

انوكى انطبيف .هبئًخ يزطهجبد انزؼبهع

يالزظبد ػهٗ هبئًخ يزطهجبد انزؼبهع
رولّ هبئٔخ ٓزطِجبد اُزؼبهل ٕٝلب ً ٓٞعياً ػٖ ًَ ٓ٘زظ ٝأٌُ٤خ أُطِٞثخ إٙبكخ إُ ٠أ٣خ ٓٞإلبد ك٘٤خ فبٕخ ثٜنا أُ٘زظ.
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هبئًخ يزطهجبد انزؼبهع
عل ٍٝههْ  .1هبئٔخ ثبَُِغ ٝعل ٍٝاُز٘ل٤ن ّٝو ٛٝاُزَِْ٤
1
جدول
رقم

بند رقم

2
وصف موجز للسلع
[أدخل للمنتجات الصٌدالنٌة :المنتج ،شكل الجرعة ،مقاٌٌس دستور
األدوٌة ،حجم العلبة .للمعدات/األجهزة الطبٌة ٌمكن إدراج وصف
موجز فقط]

المنتج

القوة
()Strength

شكل
الجرعة

مقاٌٌس
دستور
األدوٌة

حجم وحدة
التوضٌب

(أ)

(ب)

(أ)

(ب)

(ج)

(د)

(هـ)

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

3
الكمٌة/
الوحدة

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

4
قٌمة ضمان
العطاء بالدٌنار
العراقً
[مالحظة:
أدخل مبلغ
ضمان العطاء
لكل جدول
كواحد بالمئة
من القٌمة
المقدرة]

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

5
جهة التسلٌم
[مالحظة :أدخل
عنوان المستخدم
النهائً]

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

6
مدة التسلٌم
المطلوبة وفق
[أدخل اإلصدار
الحالً من
االنكوترمز]

[أدخل]
[أدخل]
[أدخل]

شروط التسلٌمٌ :طلب من مقدمً العطاءات أن ٌقدموا أسعارهم وفق شروط التسلٌم المنصوص عنها فً جدول األسعار
فً القسم الرابع.
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جدول رقم  :2نطاق الخدمات الثانوٌة:
[أكفَ" :ال شٙء" َُِغ اُوطبع اُٖؾ٢
أُِٔ ٝؼلاد/األعٜيح اُطج٤خ ،أكفَ٣" :زٞعت روً٤ت أُؼلاد ،إعواءاد ٓب هجَ اُزْـٝ ،َ٤اُزله٣ت أُطِٞة ػِ ٠أُٞهغ"]

اندعٔل انؽاثغ .انًٕاصلبد انلُٛخ
اُـوٗ ٖٓ أُٞإلبد اُل٘٤خ  ٞٛرؾل٣ل اُقٖبئٔ اُل٘٤خ َُِِغ ٝاُقلٓبد أُزِٖخ ثٜب اُز ٢رطِجٜب عٜخ اُزؼبهل.

المواصفات الفنٌة
(كما مشار الٌها فً جدول االسعار فً القسم الرابع)
[ المواصفات الفنٌة:

األدوٌة

 -7المواد المعروضة ٌجب ان تكون باسمائها التجارٌة فٌما اذا كانت المواد المعروضة باسماء علمٌة ٌجب ان تثبت فً
دستور االدوٌة.
ٌ -2جب ذكر العمر الزمنً لكل مادة.
ٌ -3جب ذكر منشؤ المواد االولٌة.
و/أو
المواصفات الفنٌة:

اللقاحات
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المواصفات فنٌة
انًُزدبد انصٛعالَٛخ )(PHARMACEUTICALS

 .1مواصفات المنتج 7.7
والتوضٌب

7.2

إن السلع التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتقدٌم العطاءات ،هً
مدرجة على قائمة األدوٌة األساسٌة أو تركٌبات األدوٌة الوطنٌة ( national
 )essential drugs list or national formularyالمعتمدة حالٌا ً فً العراقٌ .جب أن
تكون المقاٌٌس المطلوبة للتوضٌب وللتؤشٌر (الملصقات) على العلب متطابقة فً
جمٌع النواحً مع أحدث مقاٌٌس ممارسات التصنٌع الجٌدة ( )GMPالموضوعة من
قبل منظمة الصحة العالمٌة (( .)WHOترد هذه المقاٌٌس فً "الممارسات الجٌدة فً
مجال تصنٌع ومراقبة جودة األدوٌة – “Good Practices in the Manufacture
.)and Quality Control of Drugs”.
تشٌر مواصفات المنتج إلى شكل الجرعة (على سبٌل المثال ،قرص  tabletأو
كبسولة  capsuleأو شراب جاؾ  dry syrupأو شراب سائل  liquidأو مرهم
 ointmentأو قابل للحقن  injectableأو مستحلب  emulsionأو معلق
 ،suspensionالخ ،)...وتركٌبة الدواء ( exact number of mg or international
 units [IU] or % v/v, w/w or v/w acceptable rangeالنسب المقبولة)ٌ .جب أن
تطابق السلع المقاٌٌس المحددة فً الخالصات التالٌةٌ[ :توجب على جهة التعاقد أن
تحدد مقٌاسا ً مقبوالً من إحدى الدساتٌر التالٌة :دستور األدوٌة البرٌطانً ،دستور
األدوٌة األمٌركً ،دستور األدوٌة الفرنسً ،دستور األدوٌة الدولً أو دستور األدوٌة
األوروبً ،واألخٌر خاصة فً ما ٌتعلق بالمواد الخام]ٌ .جب أن ٌعتمد اإلصدار
األحدث من هذه المقاٌٌس ما لم تحدد جهة التعاقد خالؾ ذلك أو ؼٌره ،وفق الحالة .فً
حال لم ٌكن المنتج الصٌدالنً المطلوب مدرجا ً فً الخالصة المحددة (أي الدستور
المعتمد) ولكنه مدرج على قائمة األدوٌة األساسٌة فً العراق ،فعندها ٌتوجب على
جهة التعاقد أن تبٌن بوضوح الحدود المقبولة ،وعلى مقدم العطاء الفائز (المجهز) أن
ٌقدم ،عند ترسٌة العقد ،المقاٌٌس المرجعٌة لهذا المنتج وبروتوكوالت االختبار وذلك
إلختبارات مراقبة الجودة.
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 7.3لٌس فقط المنتجات الصٌدالنٌة ،ولكن ٌتوجب أٌضا ًعلى التوضٌب والوسم/التؤشٌر
(على سبٌل المثال ،الزجاجات/العبوات وطرٌقة إؼالقها ووضع الملصقات علٌها) أن
ٌلبً المواصفات المناسبة للتوزٌع والتخزٌن واالستعمال فً مناخ مشابه للمناخ السائد
فً العراقٌ .جب أن تكون كل العلب محكمة اإلؼالق (مختومة) بشكل ٌمنع التالعب
( )tamper proofوتكون عناصر التوضٌب مطابقة ألحدث مقاٌٌس الخالصات
( )compendium standardsوحاصلة على الموافقة الستخدامها فً أؼراض
توضٌب األدوٌة من قبل الهٌئة الوطنٌة الناظمة فً بلد المص ّنع ( National
ٌ .)Regulatory Authorityجب على جهة التعاقد أن تحدد أٌة متطلبات إضافٌة
خاصة.
ٌ 7.4جب إدراج جمٌع الملصقات والمعلومات الخاصة بالتوضٌب باللؽة التً تطلبها جهة
التعاقد أو باللؽة اإلنجلٌزٌة إذا لم ٌتم تحدٌد لؽة بذلك.
ٌ 7.5جب أن تحدد بشكل دقٌق متطلبات التخزٌن للسلع التً تتطلب التبرٌد أو التجمٌد أو
تلك التً ٌجب أن تحفظ فً درجة حرارة معٌنة لضمان استقرارها ( )stabilityعلى
ملصقات وعلب هذه السلع ،كما ٌجب أن ٌتم شحنها فً مستوعبات أو حاوٌات خاصة
لضمان استقرارها أثناء نقلها من نقطة الشحن إلى مٌناء نقطة الوصول.
 7.6عند ترسٌة العقدٌ ،توجب على مقدم العطاء الفائز (المجهز) ،وبنا ًء على الطلب ،أن
ٌقدم نسخة مترجمة إلى لؽة العطاء عن المعلومات والبٌانات الوصفٌة ألٌة سلعة معٌنة
قد تطلبها جهة التعاقد..
ٌ 2.7جب أن ٌستوفً الملصق على المستوعب األساسً لكل دواء أو لقاح مقٌاس
إرشادات
الممارسات الجٌدة للتصنٌع  ،W210 GMPكما ٌجب أن ٌتضمن البٌانات التالٌة:
التأشٌر أو
أو (أ) ااإلٍْ اُل ٢ُٝؿ٤و َٓغَ أٌُِ٤خ ( ) ، The international nonproprietary name INNأٝ
الوسم
االٍْ اُؼِٔ )generic name( ٢ثبهىا ثٞٙٞػ كٞم إٍْ اُؼالٓخ اُزغبه٣خ (،)brand name
وضع
ؽ٤ش ٘ٛ ٌٕٞ٣بى ػالٓخ رغبه٣خ .ال ٣غت إٔ ٣طـ( ٠ثبُؾغْ أ ٝثبٌَُْ) اٍْ اُؼالٓخ
الملصق
اُزغبه٣خ ػِ ٠االٍْ اُؼُِِٔ٘ٔ ٢زظ؛
()labeling
(ب) شكل الجرعة ( ،)dosage formعلى سبٌل المثال ،قرص  tabletأو أمبولة
 ،ampouleأو شراب  ،syrupالخ...
(ج)المكوّ ن الفعال ( )active ingredientوذلك "لكل وحدة أو جرعة أو قرص أو كبسولة،
الخ ...؛
(د) مقٌاس دستور األدوٌة ذات الصلة؛
(هـ) شعار المشتري والرمز وأي ترمٌز باأللوان محدد إذا كان مطلوبا ً؛
(و) محتوى كل علبة؛
(ز) إرشادات االستعمال
(ح) المتطلبات الخاصة للتخزٌن؛
(ط) رقم المجموعة أو الدفعة أو العجنة ( )batch numberالتً ت َّم تصنٌعها؛
(ي) تارٌخ الصنع وتارٌخ انتهاء الصالحٌة (بلؽة واضحة ،ولٌس باستخدام رمز)؛
(ك) إسم وعنوان المصنع؛
(ل) أٌة تحذٌرات إضافٌة.
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ٌ 2.2جب أن تحمل العلبة أو الؽالؾ الخارجً أٌضا ً البٌانات المحددة أعاله.
التً ٌ 3.7جب أن تحمل جمٌع الصنادٌق البٌانات التالٌة:
على (أ) إّبهح إُ ٠ههْ اُج٘ل ٝهٓي أُ٘زظ أُؼزٔل ٖٓ هجَ أُْزوPurchaser’s line and - ١

الطرٌقة
.3
تعتمد للتعرف
الصنادٌق -
()Case Identification

code numbers؛

(ة) االٍْ اُؼُِِٔ٘ٔ ٢زظ ()Generic Name؛
(ط) ٌَّ اُغوػخ ( ،)dosage formػٍِ ٠ج َ٤أُضبٍ ،هوٓ  tabletأٝ
 ،ampouleأّ ٝواة  ،syrupاُـ...؛
(ك) ربه٣ـ اُٖ٘غ ٝربه٣ـ اٗزٜبء اُٖالؽ٤خ (ثِـخ ٝاٙؾخ ٌ٤ُٝ ،ثبٍزقلاّ هٓي)؛
(ه) رقم المجموعة أو الدفعة أو العجنة ( )batch numberالتً ت َّم تصنٌعها؛
( )ٝأٌُ٤خ كٕ٘ ًَ ٢لٝم؛
(ى) االهّبكاد اُقبٕخ ثبُزقيٖ٣؛
(ح) اسم وعنوان المصنع؛
(ط) أٌة تحذٌرات إضافٌة.
 3.2ال ٌجب أن ٌحتوي الصندوق على منتجات صٌدالنٌة من أكثر من مجموعة
واحدة ( .)Batch
ٌحق لجهة التعاقد (المشتري) وفً حال كانت كمٌة السلع تبرر ذلك ،أن تطلب
عرفات الفرٌدة –
 .4ال ُم ِّ
ً
من المجهز أن ٌضع شعارا ( )logoعلى ملصقات المستوعبات أو العلب التً
()Unique Identifiers
ستستخدم فً التوضٌب ،وعلى بعض أشكال الجرعات مثال األقراص
واألمبوالت وتحدد هذه المتطلبات فً المواصفات الفنٌةٌ .تم تحدٌد التصمٌم
والتفاصٌل بوضوح فً وثٌقة العطاء ،وٌتم التؤكٌد على هذه التصامٌم والتفاصٌل
وتقدٌمها إلى مقدم العطاء الفائز (المجهز) عند ترسٌة العقد.
مقاٌٌس مراقبة  5.7سوؾ ٌطلب من مقدم العطاء الفائز (المجهز) أن ٌقدم إلى جهة التعاقد ،ما ٌلً:
.5
(أ) شهادة منظمة الصحة العالمٌة المتعلقة بنتائج اختبارات مراقبة الجودة فً
جودة السلع
فحص الكمٌة والتحلٌل الكٌمٌائً والتعقٌم والحد من الجراثٌم وؼٌرها من
االختبارات بحسب الســـــلع المطلوبة ( quantitative assay, chemical
analysis, sterility, pyrogen content uniformity, microbial limit
ً
إضافة
 ،)and other tests as applicableوذلك مع كل شحنة ولكل بند،
إلى شهادة التحلٌل من الشركة المصنعة.
(ب) منهجٌة الفحص ألي أو لجمٌع االختبارات ،إذا كان ذلك مطلوبا.
(ج) وثائق ثبوتٌة على التوافر البٌولوجً ( )bio availabilityو/أو التكافإ
البٌولوجً ( )bio equivalenceلبعض السلع الحساسة واألساسٌة ،وذلك عند
الطلب .تقدم هذه المعلومات بطرٌقة سرٌة للؽاٌة فقط.
(د) وثائق ثبوتٌة على أساس احتساب تارٌخ انتهاء الصالحٌة وؼٌرها من
البٌانات المتعلقة بإستقرار السلع بشكلها التجاري النهائً ،وذلك عند الطلب.
 5.2سٌطلب أٌضا ً من مقدم العطاء الفائز (المجهز) تسهٌل وصول جهة التعاقد
(المشتري) إلى منشآت التصنٌع للتؤكد من أن تصنٌع السلع ٌتطابق مع متطلبات
ممارسات التصنٌع الجٌد ( )GMPوآلٌات مراقبة الجودة].
أٓجُٞخ
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المواصفات الفنٌة
انهوبزبد ()VACCINES
.1

متطلبات تأهٌل الخٌار أ:
ٌجب أن تنتج السلع التً سٌتم شراإها من قبل جهة التعاقد بموجب هذه الدعوة
7
المنتجات
لتقدٌم العطاءات ،تحت إشراؾ هٌئة رقابة وطنٌة (National Control - NCA
 )Authorityللشإون البٌولوجٌة فاعلة ومعترؾ بها ،والتً تقوم بكامل الوظائؾ
الحٌوٌة الست لمراقبة المنتجات البٌولوجٌة وفق ما تحدده منظمة الصحة العالمٌة
(:)WHO - World Health Organization
(أ) اُزوف ٔ٤اٍز٘بكاً إُٓ ٠غٔٞػخ ٖٓ أُزطِجبد اُز ٢رْ اإلػالٕ ػٜ٘ب licensing -
 based on published set of requirements؛
(ة) ٓواهجخ أكاء اُِوبػ ٓ٤لاٗ٤ب ً  surveillance of vaccine field performance -؛
(ط) ٗظبّ إٛالم اُِوبؽبد كٓ ٢غٔٞػبد  system of lot release for vaccines -؛
(ك) اٍزقلاّ أُقزجواد ػ٘ل اُؾبعخ  use of laboratory when needed -؛
(هـ) إجراء عملٌات التفتٌش والمعاٌنة لممارسات التصنٌع الجٌدة regular -
 inspections for good manufacturing practice؛
(و) تقٌٌم األداء السرٌري .evaluation of clinical performance -
أو حدد ما ٌلً:
الخٌار ب:
 7.7إن السلع التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتقدٌم العطاءات،
ٌجب أن ٌتم شراإها فقط من المصادر المعترؾ بها من قبل منظمة الصحة
العالمٌة.
 7.2إن السلع التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتقدٌم العطاءات،
ٌجب أن ٌتم تصنٌعها وفق ممارسات التصنٌع الجٌدة ( )GMPللمنتجات
البٌولوجٌة التً أوصت بها منظمة الصحة العالمٌة (.)WHO
7.3

.2

مواصفات
المنتج

2.7

2.2

2.3
2.4
2.5

إن السلع التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتقدٌم العطاءات،
ٌجب أن تكون مسجلة لدى هٌئة الرقابة الوطنٌة ( )NCAفً العراق.
شكل الجرعة – ( dosage formعلى سبٌل المثال :عن طرٌق الفم  ،oralأو
عن طرٌق الحقن injectable؛ سائل  ،liquidأو مجمد مجفؾ مع منظفة معقمة
موضبة بشكل منفصل freeze dried with sterile dilutents packed
 ،separatelyالخ.)...
اُ٘ٞع –

type :(e.g.: “live attenuated,” “manufactured from purified inactivated
(...) obtained from human plasma or manufactured using recombinant
DNA technology,” etc.).

طرٌقة اإلستخدام – ( :administrationعلى سبٌل المثال" :معدة للحقن فً
العضل" ،الخ.)...
وصؾ حاالت االستخدام – ( :description of intended useعلى سبٌل
المثال" :التطعٌم لألطفال حدٌثً الوالدة" “immunization of newborn
” ، infants,الخ.)...
حجم الجرعة (إذا لم تكن محددة) – أو عوارض التفاعل المناعً ( Dosage
size (if not restrictive), or expected immunogenic reaction (e.g.:
each dose shall contain that amount of Hbsag protein with
micrograms/ml specified by the manufacturer for newborn
dosage, that when given as part of a primary immunization series
[3 doses] is capable of producing specific humoral antibody [anti
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2.6
1.4
2.0
2.1
2.78
2.77

.3متطلبات التأشٌر أو 3.7
الوسم أو وضع
الملصق ()labeling
3.2

.4متطلبات
والتوضٌب

3.3
التغلٌف 4.7

4.2

4.3

HBs] at a level of at least 10 milli international units in >-90
percent of recipients,” etc.).

توضٌب الجرعة (على سبٌل المثال " :قارورة زجاجٌة معقمة لخمس جرعات
لألطفال الرضع" ، 5 infant dose sterile glass vialsالخ.)...
ؽغْ اُزؼجئخ – ٓضالً٣ ،غت ػِ ٠أُ٘زظ اُٜ٘بئ ٢إٔ ٣ؾز ١ٞػِٖٓ %15 ٠
اإلٙبكخ ،اُـ...
filling volume :(e.g.: “final product should contain 15% overfill,” etc.).
طرٌقة اإلؼالق – ( :closuresعلى سبٌل المثالٌ" :جب تصنٌع قارورة
اللقاحات مع االؼالقات التً تتوافق مع معٌارvaccine vials "8362-2 ISO
.)shall be fitted with closures that conform to ISO standard 8362-2
درجة حرارة الحفظ/التخزٌن (على سبٌل المثال 0-2" :درجات مئوٌة .ال ٌجب
أن تتجمد" ،أو خالفه بحسب الحالة ،الخ.)...
ٌجب أن ٌبقى المنتج مستقراً حتى تارٌخ انتهاء مدة االختبار المشار إلٌه ،وذلك
إذا ت ّم حفظه فً درجة الحرارة المطلوبة للحفظ.
المقاٌٌس (على سبٌل المثالٌ" :جب أن ٌتوافق اللقاح مع المقاٌٌس المعتمدة فً
العراق أو ،فً حال لم ٌتم اعتماد أٌة مقٌاسٌ ،جب أن ٌتوافق مع أحدث
متطلبات المقاٌٌس البٌولوجٌة التً نشرتها لجنة خبراء منظمة الصحة العالمٌة،
أو مع متطلبات هٌئة مماثلة كالمقاٌٌس المحددة فً دستور األدوٌة البرٌطانً،
دستور األدوٌة األمٌركً ،دستور األدوٌة الفرنسً ،أو دستور األدوٌة الدولً").
ٌجب أن تحمل كل قارورة ( )vialأو أمبولة ( )ampouleالعالمة النموذجٌة
للشركة المصنعة فً اللؽة العربٌة ،إذا كان ذلك متوفراً من دون أٌة كلفة
إضافٌة ،وإال فإن الملصق ٌجب أن ٌكون باللؽة اإلنجلٌزٌة.
٣غت إٔ رؾلك اُج٤بٗبد اُزبُ٤خ ػِِٖٓ ًَ ٠ن هبهٝهح أ ٝأٓجُٞخ:
(أ) اٍْ اُِوبػ؛
(ة) اسم الشركة المصنعة؛
(ط) ٌٓبٕ اُزٖ٘٤غ؛
(ك) ههْ أُغٔٞػخ أ ٝاُقِطخ أ ٝاُؼغ٘خ – lot number؛
(هـ) التركٌبة composition -؛
(و) التركٌز Concentration -؛
(ى) ٛو٣وخ ر٘ب ٍٝاُغوػخ؛
(ػ) ربه٣ـ اٗزٜبء اُٖالؽ٤خ؛
( )ٛكهعخ ؽواهح اُؾلع/اُزقيٖ٣؛
(ي) أٌة معلومات أخرى مناسبة.
ٌجب أن ٌبقى الملصق على حاله ومن دون تؽٌٌر فً حال تع ّرضه للمٌاه.
الصنادٌق الداخلٌةٌ :جب أن ال تحتوي الصنادٌق الداخلٌة على أكثر من (عدد)
من القوارٌر) ( vialsالفردٌة  /األمبوالت ،وٌجب أن تكون مصنوعة من مادة
الكرتون األبٌض المتٌن ،ومجهزة بشرائح فردٌة) sturdy white cardboard
 )outfitted with individual segmentsحماٌة وفصل القوارٌر /األمبوالت.
المواد المطبوعةٌ :جب أن تحتوي كل علبة داخلٌة على (عدد) من المواد
المطبوعة النموذجٌة الصادرة عن المص ّنع باللؽة العربٌة إذا كان ذلك متوفراً من
دون أٌة كلفة إضافٌة ،وإال فٌجب أن تكون هذه المواد المطبوعة باللؽة
اإلنجلٌزٌة..
التوضٌب المتٌن الخاص ٌ :Over packing -جب أن تؽلؾ الصنادٌق الداخلٌة
بطرٌقة متٌنة لكً ٌبقى اللقاح مبرداً على النحو المحدد فً الفقرة ٌ .2.1جب أن
تكون طرٌقة التعبئة والتؽلٌؾ مناسبة لمتطلبات التصدٌر والشحن ،كما ٌجب أن
تكون وفق المبادىء التوجٌهٌة لتعبئة وتؽلٌؾ وشحن اللقاحات Guidelines on
 International Packaging and Shipping of Vaccinesالمنصوص عنها فً
دلٌل البرنامج الموسع للمناعة ( Expanded Program of Immunization
 )(EPI) Guidelinesالمعتمد من قبل منظمة الصحة العالمٌة بما فً ذلك جمٌع
التدابٌر الالزمة للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة طوال  12ساعةٌ .جب أن
ٌكون العازل والتبرٌد كافٌٌن للتؤكد من أن درجة حرارة اللقاح األكثر دفئا ً لن
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4.4

4.5

.5

متطلبات
التأشٌر والوسم
()marking

5.1

5.2

تتجاوز تلك المحددة فً الفقرة  2.1عند تعرضها لدرجة حرارة خارجٌة تتجاوز
 43درجة مئوٌة ( ،)+43 degrees Cوأن ال تقل عن  28درجة مئوٌة ( -20
 )degrees Cأثناء النقل وخالل مدة ال تقل عن  24ساعة بعد وصولها إلى
مطار نقطة الوصولٌ .جب تؤمٌن وسادات إضافٌة كافٌة لحماٌة القوارٌر/
األمبوالت من الكسر أثناء عملٌات النقل والتحمٌل.
الكرتون الواجب استخدامه للشحن الخارجًٌ :جب أن تتم تعبئة المنتجات
والمواد المطبوعة المذكورة أعاله ،فً كرتون ثالثً الجدار ،مصنوع من ألواح
ألٌاؾ كرتونٌة مضلّعة ()triple-wall corrugated fiberboard cartons
مقاومة لتقلبات حرارة الطقس ،( ) weather-resistantوخاضعة الختبار قوة
صدمة ( )Burstingال تقل عن  7188كٌلوباسكال (ٌ .)1,900 k Paجب أن
بشكل ٌحمً المنتج من
تكون أحجام المستوعبات الخارجٌة المستخدمة للشحن
ٍ
الضرر خالل النقل والتخزٌن.
ال ٌنبؽً أن تحتوي كرتونة/مستوعب الشحن على لقاح ألكثر من مجموعة
واحدة (.)lot.
بطاقات مراقبة التبرٌد (ٌ : )Cold chain monitor cardsجب أن تشمل كل
حاوٌة معزولة للشحن ،األجهزة المناسبة التً تحددها جهة التعاقد لمراقبة درجة
الحرارة.
(أ) ٣غت إٔ ٣زْ ٙٝغ ٓب ال ٣وَ ػٖ اص٘ ٖٓ ٖ٤ثطبهبد ٓواهجخ اُزجو٣ل ،ثٔٞاكوخ
عٜخ اُزؼبهل ،كَٓ ًَ ٢زٞػت َ٣زقلّ كٗ ٢وَ اُِوبؽبد.
(ة) ٌجب أن ٌتم وضع ساعة مإشرات التجمٌد ( Freeze watch
 )indicatorsفً كل مستوعب نقل ،بحسب توجٌهات جهة التعاقد.
٣غت إٔ رؾلك اُج٤بٗبد اُزبُ٤خ ػِ ًَ ٠اُؾب٣ٝبد ٝاُلٞار٤و(: )Invoices
(أ) اٍْ اُِوبػ؛
(ة) ربه٣ـ اٗزٜبء ٕالؽ٤خ اُِوبػ؛
(ط) كهعخ ؽواهح اُؾلع/اُزقي ٖ٣أُ٘بٍجخ.
الصنادٌق الداخلٌةٌ :جب أن ٌتم كتابة/تؤشٌر المعلومات المحددة أدناه على
الصنادٌق الداخلٌة التً تحتوي على قوارٌر اللقاح أو األمبوالت ،وذلك بطرٌقة
واضحة ومقبولة من قبل جهة التعاقد:
(أ) اإلٍْ اُؼِٔٝ ٢االٍْ اُزغبهُِ ١وبػ Generic name and trade name of the -
vaccine؛
(ة) اسم الشركة المصنعة وعنوانها التجاري المسجل؛
(ط) ههْ اُزَغ َ٤اُ ٢٘ٛٞاُقبٓ ثبُْوًخ أُٖ٘ؼخ؛
(ك) ههْ أُغٔٞػخ أ ٝاُلكؼخ Lot or batch number -؛
(هـ) التركٌبة والتركٌز Composition and concentration -؛
( )ٝػلك اُوٞاه٣و ك ٢اُٖ٘لٝم؛
(ز) تارٌخ انتهاء الصالحٌة (الشهر ،السنة وذلك بلؽة واضحة ،ولٌس باستخدام
رمز)؛
(ػ) االهّبكاد اُقبٕخ ثبُزقيٝ ٖ٣اُ٘وَ؛
(ٌٓ )ٛبٕ اُزٖ٘٤غ (ٕ٘غ ك)______ ٢

 5.3علب الشحن الخارجًٌ :جب أن ٌتم كتابة/تؤشٌر المعلومات الواردة أدناه على
حاوٌة/كرتونة الشحن الخارجً على الجانبٌن المقابلٌن لبعضهما البعض ،وذلك
بؤحرؾ بارزة ال تقل عن  38مم ارتفاع ،وبحبر مقاوم للمٌاه (waterproof ink
 ،وبطرٌقة نظامٌة واضحة ومقبولة من قبل جهة التعاقد:
(أ) اإلٍْ اُؼِٔٝ ٢االٍْ اُزغبهُِ ١وبػ ( )Generic name and trade name؛
(ة) رقم المجموعة أو الدفعة ()Lot or batch number؛
(ط) ربه٣ـ اٗزٜبء اُٖالؽ٤خ (اُْٜو ،اَُ٘خ ٝمُي ثِـخ ٝاٙؾخ ٌ٤ُٝ ،ثبٍزقلاّ
هٓي)؛
(ك) اٍْ اُْوًخ أُٖ٘ؼخ ٝػ٘ٞاٜٗب اُزغبه ١أَُغَ؛
(هـ) رقم التسجٌل الوطنً الخاص بالشركة المصنعة؛
( )ٝأُطبهٝ ،عٜخ(ٗٝ )routingوطخ إٍُٞٞ؛
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(ز) اسم المرسل إلٌه وعنوانه بالكامل؛
(ػ) اٍْ أَُؤُ ٍٝل ٟأُوٍَ إُٝ ٚ٤ههْ اُٜبرق؛
( )ٛػلك اُوٞاه٣و أ ٝاألٓجٞالد ك ٢اٌُورٗٞخ؛
( )١اُٞىٕ اإلعٔبًُ ٌَُ ٢ورٗٞخ (ثبٌُِٞ٤ؿواّ)؛
(ى) ًورٗٞخ _____ ٖٓ ____ #؛
(ٍ) االهّبكاد اُقبٕخ ثبُزقيٝ ٖ٣اُؾَٔ؛
(م) رقم العقد؛
(ن) مكان التصنٌع (صنع فً ______).
جودة ٌ 6.7جب على جمٌع السلع:
(أ) أن تلبً متطلبات التشرٌعات واألنظمة الخاصة بتصنٌع اللقاحات فً بلد
المنشؤ؛
(ب) أن تلبً مقاٌٌس السالمة والجودة والفعالٌة المعترؾ بها دولٌا ً؛
(ج) أن تطابق جمٌع المواصفات والوثائق ذات الصلة الواردة فً وثائق
المناقصة؛
(د) أن تكون مناسبة ألؼراض اإلستخدام ( )fit for purposeالمحددة بوضوح
من قبل جهة التعاقد والموجهة الى مقدمً العطاءات فً وثٌقة العطاء؛
(هـ) أن تكون خالٌة من عٌوب فً التصنٌع والمواد ( defects in
)workmanship and materials؛
(و) أن تكون معتمدة بشهادة السلطة المختصة فً بلد الشركة المصنعة وفقا ً
لقرار جمعٌة الصحة العالمٌة رقمWorld Health ( )2( 65- 20
 ،)Assembly - WHAالمعتمدة بشهادة منظمة الصحة العالمٌة.
ٌ 6.2توجب على المجهز أن ٌقدم المستندات التالٌة إلى جهة التعاقد مع كل شحنة ؛
(أ) ّٜبكح ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼبُٔ٤خ أُزؼِوخ ث٘زبئظ افزجبهاد ٓواهجخ اُغٞكح؛
(ة) ٜٓ٘غ٤خ اُلؾٔ أل ١أُ ٝغٔ٤غ االفزجبهاد اما ِٛت االٓو؛
(ط) ٝصبئن صجٞر٤خ ألٍبً اؽزَبة ربه٣ـ اٗزٜبء اُٖالؽ٤خ ٝؿ٤وٛب ٖٓ اُج٤بٗبد
أُزؼِوخ ثئٍزوواه اَُِغ ثٌِْٜب اُزغبه ١اُٜ٘بئthe commercial final ( ٢
ٝ ،)packageمُي ػ٘ل اُطِت.
 6.3التفتٌش/المعاٌنة والفحص/اإلختبار قبل الشحن :سٌطلب من المجهز تسهٌل
وصول المشتري أو من ٌمثله لفحص المنتج كما هو معد للشحن فً المصنع
و/أو المستودع فً وقت ٌتفق علٌه الطرفان ،وذلك قبل شحن المنتج.
(أ) ٣غٞى ُِْٔزو ١كؾٔ ٝأفن (أ ٝاُزل ٘٣ٞثأفن) ػ٘٤خ ػٖ أُ٘زظ.
(ة) ٣غٞى ُِْٔزو ١إٔ ٣طِت إعواء افزجبهاد َٓزوِخ ٣ؼزجوٛب ٙوٝه٣خ ُِزأًل
ٖٓ إٔ اَُِغ ٓطبثوخ ُِٔزطِجبد أُؾلكح ٍبثوب ً٣ .ؾن ُِْٔزو ١إٔ ٣قزبه
أُقزجو اُن٣ ١وا٘ٓ ٙبٍجب ً ٓٝغٜياً ثبُٔؼلاد اُالىٓخ ٓٝؤٛالً إلعواء
افزجبه اُوهبثخ ػِ ٠عٞكح أُ٘زغبد اُجُٞٞ٤ع٤خ[.
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اندؿء انثبنث
شؽٔغ ٔيكزُعاد انؼوع
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انوكى انكبظـ .انشؽٔغ انؼبيخ نهؼوع
يالزظبد زٕل انشؽٔغ انؼبيخ نهؼوع
رُووأ اُْو ٛٝاُؼبٓخ ُِؼول كٛ ٢نا اُوَْ ثبُزواثٓ ٜغ اُْو ٛٝاُقبٕخ ُِؼول اُٞاهكح ك ٢اُوَْ اَُبثغ ًٔب ٝاُٞصبئن األفوٟ
اُٞاهكح ك ٢ارلبه٤خ اُؼولٝ ،رُْ ٌَِ ٓغ ٛن ٙاُٞصبئن ٝص٤وخ ٓزٌبِٓخ رؾلك ًبكخ ؽوٞم ٝٝاعجبد ٛوك ٢اُؼول.
٣غت أُؾبكظخ ػِ ٠اُْو ٛٝاُؼبٓخ ُِؼول ٖٓ ك ٕٝأ ١رـ٤٤و أ ٝرؼل٣ٝ .َ٣زْ إكهاط أ ١رؼل َ٣أ ٝرٔل٣ل أ ٝإُـبء أ ٝإٙبكخ فبٕخ
ثٌَ ػول ك ٢اُوَْ اَُبثغ (اُْو ٛٝاُقبٕخ ُِؼول) ٝمُي ٖٓ هجَ عٜخ اُزؼبهل كو.ٜ
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هبئًخ انًسزٕٚبد
 1.انزؼؽٚلبد
 2.رطجٛوبد
 3.ثهع انًُشأ
 4.انًوبٛٚف
 5.اقزؼًبل ٔثبئن ٔيؼهٕيبد انؼوع ؛ انًؼبُٚخ ٔانزعهٛن
 6.شٓبظاد انكهغ ٔكوب ا ألَظًخ اندًٕٓؼٚخ انؼؽاهٛخ
 7.زوٕم انًهكٛخ انصُبػٛخ أٔ ثؽاءاد االضزؽاع Patent Rights -
 8.ظًبٌ زكٍ األظاء
 9.انًؼبُٚخ ٔاإلضزجبؼاد
 10.انزؼجئخ ٔانزٕظٛت
 11.انزكهٛى ٔانًكزُعاد
 12.انزأيٍٛ
 13.انُوم
 14.انطعيبد انؼؽظٛخ/انُثؽٚخ ٔػوع انصٛبَخ انكُٕ٘
15.ظًبٌ انؼٕٛة
 16.انعكؼبد
 17.األقؼبؼ
 18.أٔايؽ انزؼعٚم
 19.رؼعٚم انؼوع
 20.انزُبؾل
 21.رأضٛؽ انًد ّٓؿ ك ٙانزُلٛػ
 22.انـؽايبد انزأضٛؽٚخ
 23.قست انؼًم يٍ هجم صبزت انؼًم
 24.قست انؼًم ثكجت اإلكالـ
 25.انظؽٔف انوبْؽح
 26.أٜٗبء انؼوع يٍ هجم صبزت انؼًم ()for convenience
 27.ركٕٚخ انُؿاػبد
 28.انسع يٍ انًكؤٔنٛخ Limitation of Liability -
 29.نـخ انؼوع
 30.انوبٌَٕ انسبكى
 31.اإلشؼبؼاد (يػكؽاد انزجهٛؾ)
 32.انعؽائت ٔانؽقٕو
 33.االقوزطبػبد ٔااليزٛبؾاد انًؽرجطخ ثبنًجبنؾ انًطبنت ثٓب

12
13
13
13
13
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
14
14
14
14
14
11
11
10

18
10
10
03
03
03
03
03
03
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الشروط العامة للعقد
 .5انزؼؽٚلبد

إن الكلمات والمصطلحات المستعملة فً هذا العقد ،والمدرجة أدناه سٌكون لها المعانً
التالٌة:
(أ) رؼًِ٘ٔ ٢خ "ػول" إرلبم ٓجوّ ث ٖ٤عٜخ اُزؼبهل ٝأُغّٜئً ،ب َٓ ٞٛغَ كَٓ ٢ز٘ل
اُؼول أُٞهغ ٖٓ ًبكخ األٛواف ثٔب ك ٚ٤عٔ٤غ أُوكوبد ٝأُالؽن ًٝبكخ اُٞصبئن
أُورجطخ ٝأُْبه اُٜ٤ب ٘ٛب.
(ة) "هٔ٤خ اُؼول" أٍ"ٝؼو اُؼول" رؼ٘ ٢أُجِؾ أَُزؾن ُِٔغّٜي ثٔٞعت اُؼول ُوبء ه٤بٓٚ
ثٌبكخ ٝاعجبر ٚاُزؼبهل٣خ ثٌَْ ًبَٓ ٕٝؾ٤ؼ.
(ج) "ٌوم" ٌعنً ٌوما ً كامالً وفق التقوٌم الشمسً.
(د) "تارٌخ نفاذ العقد" ٌعنً التارٌخ حٌن ٌصبح العقد نافذاً عمالً بالفقرة  6.2من
الشروط العامة للعقد.
(هـ) "المستخدم النهائً" ٌعنً المإسسة حٌث سٌتم استخدام السلع ،كما هو محدد فً
قائمة متطلبات التعاقد( .وهو إحدى الجهات المستفٌدة).
(و) "ش.ع.ع ".تعنً الشروط العامة للعقد المحددة فً هذا القسم.
(ز) "السلع" تعنً جمٌع المستحضرات الصٌدالنٌة ومن ضمنها األؼذٌة الكمالٌة
ووسائل منع الحمل عن طرٌق الحقن أو بالفم واللقاحات والواقً الذكري
والمعدات/األجهزة الطبٌة ،والتً على المجهّز تقدٌمها إلى جهة التعاقد بموجب
العقد.
(ح) "المشتري" وٌعنً المإسسة أو جهة التعاقد التً تشتري السلع ،كما هً محددة
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.
(ي) "ش.خ.ع ".تعنً الشروط الخاصة للعقد.
(ك) "الخدمات" وتعنً الخدمات اإلضافٌة المطلوبة للتعاقد على السلع ،كالنقل
والتؤمٌن ،وسواها من الخدمات العرضٌة /النثرٌة ،مثل التركٌب واختبارات ما قبل
التشؽٌل/االستخدام والتدرٌب لدى المستخدمٌن النهائٌٌن وعرض السلع وكٌفٌة
تشؽٌلها/استخدامها علٌهم ،وؼٌرها من واجبات المجهّز وفق العقد.
(ل) "الموقع" وفق الحالةٌ ،عنً المكان أو األمكنة العائدة للمستخدم النهائً وفق قائمة
متطلبات التعاقد.
(م) "المجهز" تعنً الفرد أو الشركة التً تقوم بتقدٌم السلع والخدمات بموجب هذا
العقد وفق ما هو محدد فً الشروط الخاصة للعقد.
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(ن) الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة:
ٌحدد المشتري الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة بحسب القوانٌن النافذة فً
العراق .ألؼراض هذه المادة ،سٌسترشد المشتري أٌضا ً بتعرٌفات المصطلحات
بحسب التالً:

 .2رطجٛوبد
 .3ثهع انًُشأ

 .4انًوبٛٚف

 .5اقزؼًبل ٔثبئن
ٔيؼهٕيبد انؼوع ؛
انًؼبُٚخ ٔانزعهٛن

(" )1ممارسة فاسدة" ( )corrupt practiceتعنً عرض أو تقدٌم أو استالم أو
استدراج أي شًء ذي قٌمة ،سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ،وذلك
بهدؾ التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على أفعال أي جهة أخرى؛
(" )2ممارسة احتٌالٌة" ( )fraudulent practiceتعنً أي فعل أو إؼفال (ومن
ضمنها التشوٌه أو سوء التمثٌل) ٌإدي عن دراٌ ٍة أو بتهور ،الى خداع أو
محاولة خداع جهة ما ،سواء للحصول على منفعة مادٌة أو منفعة أخرى أو
للتملص من التزام ما؛
(" )3ممارسة تواطإٌة" ( )collusive practiceتعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن
طرفٌن أو أكثر ،وذلك لؽاٌ ٍة ؼٌر سلٌمة ،مثال التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على
أفعال جهة أخرى.
(" )4ممارسات قهرٌة" ( )coercive practiceتعنً إلحاق الضرر أو إٌذاء أو
التهدٌد بإلحاق الضرر أو اإلٌذاء ،بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ،أي جهة أو
ممتلكات تلك الجهة ،وذلك بهدؾ التؤثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على أفعال جهة
ما.
(" )5ممارسة اإلعاقة" ( )obstructive practiceوتعنً ما ٌلً:
(أ أ) اإلتالؾ المتع ّمد أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائق واألدلة أو حجبها
عن التحقٌق أو اإلدالء بشهادة زور إلى المحققٌن ،وذلك إلعاقة أٌة
إجراءات بشكل واضحٌ ،جرٌها المشتري للتحقٌق فً إدعاءات
ممارسات الفساد أو اإلحتٌال أو القهر أو التواطإ وفق القوانٌن
العراقٌة النافذة؛ و/أو تهدٌد أو مضاٌقة أو ترهٌب أي جهة ،وذلك
لمنعها من كشؾ معرفتها بؤمور تتعلق بالتحقٌق أو لمنعها من
متابعة أو مواصلة إجراءات التحقٌق ،أو
(ب ب) الممارسات التً تهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري بشكل واضح
فً ممارسة حقه فً المعاٌنة والتدقٌق بحسب القوانٌن العراقٌة
النافذة وبموجب الفقرة .5.4
تعتمد الشروط واألحكام الواردة فً الشروط العامة للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط
بموجب أحكام أخرى من سائر أقسام العقد.
 3.7ألؼراض هذه المادةٌ ،قصد "بالمنشؤ" المكان حٌث استخرجت منه السلع أو نمت
أو أنتجت فٌه أو المكان أو الذي ق ِّدمت فٌه الخدماتٌ .قصد بالسلع المصنعة،
السلع التً تصبح منتجا ً ممٌّزاً معترؾ به تجارٌا ً وٌختلؾ أساسٌا ً (فً
الخصائص األساسٌة أو الؽرض أو االستخدام) عن مكوناته ،وذلك عبر التصنٌع
أو المعالجة أو عملٌات التجمٌع الوازنة أو الجوهرٌة (أو عملٌات دمج
المكونات).
ٌ 3.2توجب التمٌٌز بٌن بلد منشؤ السلع والخدمات وبٌن جنسٌة المجهّز.
ٌجب أن تتطابق السلع التً تم تقدٌمها بموجب هذا العقد مع المقاٌٌس المحددة فً
المواصفات الفنٌّة ،وفً حال عدم وجود مقاٌٌس معتمدة للسلع ،فٌجب أن تطابق
السلع المقدمة مقاٌٌس السلطات المختصة ()authoritative standards
المتناسبة مع بلد المنشؤ .كما وٌجب اعتماد أحدث نسخة من هذه المقاٌٌس
صادرة عن المإسسة المعنٌّة.
 5.7ال ٌجوز للمجهّز ،من دون موافقة المشتري التحرٌرٌة والمسبقة ،الكشؾ عن
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،
وذلك ألي طرؾ/شخص آخر ؼٌر العاملٌن لدى المجهّز لتنفٌذ العقد .إن
االفصاح عن المعلومات ألي من العاملٌن لدى المجهزٌ ،جب أن ٌخضع ألحكام
السرٌة نفسها وأن ٌكون بالقدر الضروري فقط ألؼراض تنفٌذ العقد.
 5.2ال ٌجوز للمجهز دون الموافقة المسبقة والتحرٌرٌة للمشتري ،استعمال أٌة وثٌقة
أو معلومة مذكورة فً الفقرة  5.7من الشروط العامة للعقد إال ألؼراض تنفٌذ
العقد.
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 5.3تبقى أٌة وثٌقة محددة فً الفقرة  5.7من الشروط العامة للعقد (باستثناء العقد
نفسه) ،ملكٌة المشتري وٌجب أن ٌعٌد المجهّز جمٌع هذه الوثائق مع أي نسخ
عنها الى المشتري بعد انتهائه من تنفٌذ العقد ،وبنا ًء على طلب المشتري.
 5.4على المجهز السماح للمشتري عبر السلطات المختصة بمراقبة ومعاٌنة مكاتبه
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.
ٌلفت انتباه المجهّز الى المادة  23من الشروط العامة للعقد ،والتً تحدد من
جملة أمور ،أن الممارسات التً تهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الجهات
المختصة بشكل واضح فً ممارسة حقها فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب هذه
المادة ،تعتبر من الممارسات المحظورة التً تعرض المجهز الى أنهاء العقد
وإلى تعلٌق مشاركته فً مناقصات أخرى أو إدراج إسمه على القائمة السوداء
وفق القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة.
 .6شٓبظاد انكهغ ٔكوب ا
ألَظًخ اندًٕٓؼٚخ انؼؽاهٛخ

 6.7إذا كان ذلك مطلوبا ً وفق القوانٌن النافذةٌ ،توجب على المجهز تسجٌل السلع
المقدمة بموجب العقد ،وذلك إلستخدامها فً العراق .وعلى المشتري أن ٌتعاون
مع المجهّز لتسهٌل عملٌة تسجٌل السلع إلستخدامها فً العراق.
 6.2إال إذا حددت الشروط الخاصة للعقد خالؾ ذلك ،سوؾ ٌصبح العقد نافذاً فً
التارٌخ (تارٌخ نفاذ العقد) الذي ٌتسلّم فٌه المجهّز إشعاراً تحرٌرٌا ً من الجهة
المختصة صاحبة الصالحٌة فً العراق بؤن السلع قد تم تسجٌلها لالستخدام فً
العراق.

 .2زوٕم انًهكٛخ
انصُبػٛخ أٔ ثؽاءاد
االضزؽاع Patent -

ٌ 1.7توجب على المجهز أن ٌخلً المشتري من أٌة مسإولٌة وأن ٌحمٌه من أٌة
أضرار ناتجة عن أٌة شكاوى أو مطالبات أو نزاعات من قبل أي طرؾ ثالث
وذلك لمخالفة أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجارٌة او حقوق
التصمٌم الصناعً والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منها فً العراق.

 .5ظًبٌ زكٍ األظاء

 0.7خالل أربعة عشرة (ٌ )74وما ً (أو ٌ 21وما ً بضمنها مدة االنذار او فً حال
وجود إعتراضات حول إجراءات التعاقد)ٌ ،توجب على مقدم العطاء الفائز
(المجهز) أن ٌقدم إلى المشتري ضمانا ً لحسن تنفٌذ العقد ،بقٌمة تعادل  %5من
قٌمة العقد .تعفى الشركات العامة للدولة والقطاع العام من موجب تقدٌم ضمان
حسن األداء إذا كانت األحكام والتعلٌمات النافذة وذات الصلة فً جمهورٌة
العراق تمنح هذه االستثناءات.

Rights

 0.2تدفع مبالػ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعوٌض عن أٌة خسارة ناتجة
عن إخفاق المجهّز فً إكمال واجباته التعاقدٌة.
ٌ 0.3جب أن ٌكون ضمان حسن األداء بالعملة أو العمالت المحددة فً العقد أو بؤٌة
عملة أخرى واسعة التداول ومقبولة من المشتري وتكون ضمن قائمة العمالت
التً ٌصدر البنك المركزي العراقً أسعار صرفها الى الدٌنار العراقًٌ .جب أن
ٌكون الضمان ؼٌر مشروط وٌدفع عند أول طلب ؛ ٌجب أن ٌكون ضمان حسن
األداء على الشكل التالً:
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(أ) فطبة ٔٙبٕ ٖٓوكٕ ٢بكه ػٖ ٖٓوف ٓؼزٔل ك ٢اُؼوام ٝكن رؼِٔ٤بد
اُج٘ي أُوًي ١ك ٢اُؼوام ٝثؾَت اُٖ٤ـخ أُولٓخ كٝ ٢صبئن أُ٘بهٖخ .إما
ٕله فطبة أُٚبٕ ػٖ ٖٓوف ٓٞعٞك فبهط اُؼوام ،ك٤غت إٔ ٣زْ
رٖل٣ن ٝرٞه٤غ ٛنا أُٚبٕ ٖٓ ٖٓوف ٓؤٍَخ ٓبُ٤خ ٓواككخ ٓٝؼزٔلح ك٢
اُؼوام ُغؼَ ٛنا أُٚبٕ هبثالً ُِز٘ل٤ن ()back-to-back counter guarantee؛
أٝ
(ة) إػزٔبك َٓز٘ل ١ؿ٤و هبثَ ُِ٘و٘؛ أٝ
(ط) ٍ٘ل هوٗ ٕبكه ػٖ عٜٔٞه٣خ اُؼوام.
ٌ 0.4قوم المشتري بإعادة ضمان حسن األداء إلى المجهّز خالل مهلة ثالثٌن ()38
ٌوما ً بعد اكمال موجبات المجهّز التعاقدٌة ،بما فٌها أٌة التزامات مرتبطة بضمان
العٌوبٌ .تم إعادة ضمان حسن األداء بعد صدور شهادة اإلكمال من قبل
المشتري تفٌد بؤن المجهّز ات ّم واجباته التعاقدٌة بنجاح ،وبعد إتمام الدفعة
األخٌرة.
 1.7للمشتري أو من ٌمثله الحق فً معاٌنة و/أو اختبار السلع ،للتؤكد من مطابقتها
لمواصفات العقدٌ ،جب أن تحدد الشروط الخاصة للعقد والمواصفات الفنٌة نوع
المعاٌنات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائها .وعلى المشتري
إشعار المجهّز تحرٌرٌاً ،بإسم ممثله المنتدب لهذه الؽاٌة ،وذلك فً وقت كاؾٍ .
 1.2تكون هذه المادة وفق ما هو محدد فً الشروط الخاصة للعقد.

 .51انزؼجئخ ٔانزٕظٛت

 .55انزكهٛى ٔانًكزُعاد

 .52انزأيٍٛ

 1.3إن أحكام المادة ( )0من الشروط العامة للعقد ال تعفً المجهز بؤي شكل كان من
مسإولٌاته المرتبطة بضمان العٌوب أو أيٍ من التزاماته التعاقدٌة األخرى.
ٌ 78.7جب أن ٌكون تؽلٌؾ السلع وتوضٌبها مناسبٌن وكافٌٌن لضمان عدم إتالفها أو
إلحاق أي ضرر بها طوال فترة النقل والشحن الى نقطة الوصول النهائٌة،
بحسب ما هو محدد فً العقدٌ .جب أن تكون مواد التوضٌب (التؽلٌؾ الخارجً)
كافٌة لمقاومة (وإلى أقصى الحدود) ،المعاملة القاسٌة أثناء
التحمٌل/التفرٌػ(النفاض) خالل العبور ،والتعرض لدرجات حرارة شدٌدة
اإلرتفاع/اإلنخفاض ،واألمالح واألمطار/الرطوبة أثناء التحمٌل/التفرٌػ خالل
العبور وأثناء التخزٌن فً األماكن المفتوحة .باإلضافة الى ذلكٌ ،جب أن ٌتم
تصمٌم حجم ووزن الحاوٌات/الصنادٌق مع األخذ بنظر االعتبار أن تكون نقطة
الوصول النهائً للسلع نائٌة وأن تفتقر كافة أماكن التحمٌل/التفرٌػ خالل كافة
نقاط العبور/النقل للمعدات الثقٌلة للتعامل مع البضائع ،وذلك وفق الحالة.
 78.2إن مواد التوضٌب (التؽلٌؾ الخارجً) والعالمات/التؤشٌر والملصقات
والمستندات فً داخل وخارج الؽالفاتٌ ،جب أن تتطابق بشكل صارم مع
المتطلبات الخاصة المنصوص عنها صراحة فً العقد ،بما فٌها أٌة متطلبات
إضافٌة إذا وجدت ،والمحددة فً الشروط الخاصة للعقد أو فً المواصفات الفنٌة
أو فً أٌة تعلٌمات الحقة صادرة عن المشتري.
ٌ 77.7قوم المجهز بتسلٌم السلع وفق الشروط الواردة فً قائمة متطلبات التعاقد .تحدد
الشروط الخاصة للعقد التفاصٌل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن وؼٌرها من
المستندات الواجب تقدٌمها من المجهّز.
 77.2ألؼراض هذا العقدٌ ،جري تفسٌر أي عبارة تجارٌة أو مصطلح (،CIF ،EXW
 ،DDP ،CIPالخ )...والمستخدمة لوصؾ واجبات األطراؾ المعنٌة استناداً الى
آخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز ® INCOTERMSالذي نشرتها ؼرفة
التجارة الدولٌة فً بارٌس.
 77.3ت ّم تحدٌد المستندات المطلوب من المجهّز تقدٌمها فً الشروط الخاصة للعقد.
ٌ 72.7تعٌن الحصول على الؽطاء التؤمٌنً الكامل للسلع ،وذلك بعملة مقبولة وواسعة
التداول من ضمن قائمة العمالت التً ٌصدر البنك المركزي العراقً أسعار
صرفها الى الدٌنار العراقًٌ .توجب أن ٌشمل الؽطاء التؤمٌنً ،جمٌع السلع
المطلوب تقدٌمها بموجب العقد ،وٌكون شامالً للخسائر أو األضرار المتصلة
بالتصنٌع أو الشراء والنقل/الشحن والتخزٌن والتوصٌل/التسلٌم .عندما ٌحدد
المشتري تسلٌم السلع على أساس CIFأو  ،CIPفعندها ٌتوجب على المجهّز أن
ٌتؤكد من تؤمٌن السلع بمبلػ ٌعادل  778%بالمئة من قٌمة السلع ( CIFأو )CIP
على أن ٌشمل الؽطاء التؤمٌنً السلع من "المستودع الى المستودع" وٌشمل
"جمٌع المخاطر" بما فٌها مخاطر الحرب واإلضرابات.
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72.2عندما ٌحدد المشتري توصٌل السلع على أساس CIFأو  ،CIPفعندها ٌتوجب على
المجهّز أن ٌتؤكد من الحصول على تؤمٌن البضائع أثناء الشحن ( cargo
 )insuranceوتسدٌد كلفة هذا التؤمٌن ،وأن ٌسمً المشتري كمستفٌد ،وفً
الحاالت التً ٌكون فٌها التوصٌل على أساس  FOBأو  ،FCAفعندها تقع
مسإولٌة تؤمٌن الشحن على عاتق المشتري.
73.7عندما ٌطلب من المجهّز بموجب العقد ،توصٌل السلع على اساس  ، FOBفعندها
تكون مسإولٌة نقل السلع وحتى تحمٌلها ووضعها على ظهر المركب/السفٌنة فً مرفؤ
ً
مشمولة فً سعر العقد.
الشحن/المؽادرة (ضمناً) ،على عاتق المجهز وعلى نفقته وتكون
عندما ٌطلب من المج ّهز ،بموجب العقد ،توصٌل السلع على اساس  ،FCAفعندها
تكون مسإولٌة ترتٌب عملٌة نقل السلع وتوصٌلها الى شركة النقل فً المكان
الذي ٌحدده المشتري أو فً أي مكان آخر متفق علٌه ،على عاتق المجهز وعلى
ً
مشمولة فً سعر العقد.
نفقته وتكون
 73.2عندما ٌطلب من المجهز ،بموجب العقد ،توصٌل السلع على أساس  CIFأو ،CIP
فعندها تكون مسإولٌة نقل السلع الى مرفؤ وجهة الوصول أو إلى أي وجهة
وصول أخرى فً العراق كما ٌحدد فً العقد ،على عاتق المجهز وعلى نفقته
ً
مشمولة فً سعر العقد.
وتكون
 73.3عندما ٌطلب من المجهز ،بموجب العقد ،نقل السلع الى وجهة محددة فً العراق
على أنها نقطة الوصول النهائً ،فعندها تكون مسإولٌة نقل السلع الى هذه
الوجهة مع ما ٌتضمنه ذلك من تؤمٌن وتخزٌن كما ٌحدد فً العقد ،على عاتق
ً
مشمولة فً سعر العقد.
المجهز وعلى نفقته وتكون
 73.4عندما ٌطلب من المجهز ،بموجب العقد ،توصٌل السلع على أساس  CIFأو ،CIP
ال تفرض أٌة قٌود على المجهز فً اختٌاره شركة النقل.
74.7على المجهّز أن ٌقدم الخدمات العرضٌة/النثرٌة ( ،)incidental servicesوفق
الحال ،كما هً محددة فً قائمة متطلبات التعاقد.
74.2على المجهّز أن ٌقدم عقد صٌانة سنوي ( ،)AMCإن وجد ،بعد إنقضاء فترة
ضمان العٌوب ،وذلك لعدد السنوات المحدد فً قائمة متطلبات التعاقد.
 75.7حددت متطلبات ضمان العٌوب فً الشروط الخاصة للعقد.
 76.7تحدد أحكام وشروط الدفعات المستحقة للمج ّهز وفق هذا العقد ،فً الشروط هٌئة
العموالت الخاصة للعقد.
ٌ 76.2جب أن ٌقدم المجهّز طلب (طلبات) الدفع الى المشتري تحرٌرٌاً ،على أن
ٌكون كل طلب مرفقا ً بفاتورة تصؾ السلع والخدمات المقدمة ،كما هو مناسب،
باالضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة ( )77من الشروط العامة للعقد،
وبعد اتمام كافة الموجبات المحددة فً العقد.
ٌ 76.3جب أن ٌصرؾ المشتري الدفعات فً أقرب وقت ممكن وحسب سٌاقات العمل المتبعة فً
وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة ،وتح ِّدد الشروط الخاصة للعقد االجراءات
الواجب اتباعها فً حال تخلّؾ المشتري عن دفع المبالػ المستحقة.
ً
وفق الحالةٌ ،توجب أن ٌكون ضمان الدفعة المقدمة ،ضمانا ؼٌر مشروط ٌ ،دفع
عند أول طلب بالدفع ،على أن ٌكون صادراً عن أحد المصارؾ المعتمدة فً
العراق بموجب نشرة رسمٌة صادرة عن البنك المركزي العراقً .وإذا صدر
الضمان عن مصرؾ موجود خارج العراق ،فٌجب أن ٌكون لهذا المصرؾ
مإسسة/مصرؾ مالٌة مرادفة ومعتمدة فً العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتنفٌذ.
فً حال تقدٌم خطاب ضمان مصرفً ،فٌجب أن ٌقدم الضمان وفق نموذج
الضمان المرفق فً القسم الثامن (مستندات العقد) أو وفق صٌؽة أخرى معادلة
بشكل جوهري وٌتم قبولها مسبقا ً من قبل جهة التعاقد ،وذلك بحسب القوانٌن
العراقٌة النافذة.
 76.4سوؾ تتم الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة فً العطاء المقدم من قبل المجهّز.
 76.5سٌتم فتح اعتماد مستندي ؼٌر قابل للنقض أو للتحوٌل وؼٌر مثبت
( )irrevocable, non-transferrable and unconfirmedمن قبل المشتري،
وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة .وفً حال طلب المجهّز ،بشكل
خاص ،أن ٌكون اإلعتماد مثبتاً ،فعندها سٌتحمل المجهز التكالٌؾ اإلضافٌة
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
كان تعدٌل اإلعتماد ضرورٌا ً لجعله مطابقا ً لمتطلبات العقد ،فعندها تقع كلفة
التعدٌل على عاتق المشتري.
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 71.7ال ٌجوز تؽٌٌر األسعار المحددة من قبل المجهّز فً عطائه لقاء السلع
والخدمات المقدمة بموجب هذا العقد؛ وبالتالً ٌجب أن تبقى األسعار ثابتة ال
تتؽٌر طوال فترة تنفٌذ العقد.
 70.7ال ٌجوز إدراج أٌة تعدٌالت على العقد إال لألسباب المحددة أدناه من (أ) إلى
(هـ) .فً هذه الحاالتٌ ،جب أن ٌقتصر التعدٌل على الحد األدنى الممكن،
وٌطبّق عندها لألسباب التالٌة:
(أ) فً حال كان عدم تعدٌل العقد قد ٌإدي إلى أضرار أساسٌة ،اقتصادٌا ً وفنٌاً؛
(ب) فً حال لم ٌتم تعدٌل العقد ،ستكون السلع دون فائدة بعد اكمال التنفٌذ؛
وفر فً قٌمة العقد؛
(ج) فً حال كان التعدٌل سٌإدي إلى تحقٌق ٍ
(د) فً حال لم ٌإد التعدٌل الى تؽٌٌرات جذرٌة على نطاق التعاقد المحدد سابقاً؛
(هـ) فً حال كان التعدٌل سٌإدي إلى اإلسراع فً إكمال التنفٌذ من دون أن ٌنتج
عنه تد ّنً فً المواصفات الفنٌة او نطاق التعاقد؛
ٌجوز للمشتري وبحسب القوانٌن العراقٌة النافذة ،ومن خالل أمر تحرٌري
مو ّجه الى المجهّز بموجب المادة  37من الشروط العامة للعقد ،أن ٌدخل
تعدٌالت على النطاق العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالٌة:
(أ) ػِ ٠أُٞإلبد اُلّ٘٤خ ،ػ٘لٓب رٌ ٕٞاَُِغ أُطِٞة رولٜٔ٣ب ك ٢اُؼول ّٖٓ٘ؼخ
فٖٖ٤ب ً ُِْٔزو١؛
(ة) ػِٛ ٠و٣وخ اُْؾٖ أ ٝاُز٤ٙٞت؛
(ط) ػٌِٓ ٠بٕ اُزَ٤ٕٞ؛ /ٝأٝ
(د) على الخدمات الواجب تقدٌمها من المجهّز.
 70.2إذا أدى أي تعدٌل الى زٌادة أو انقاص فً قٌمة العقد أو فً الوقت الالزم لتنفٌذ
العقد ،أو إلى التؤثٌر على أي من موجبات المجهّز التعاقدٌة ،فٌجب عندها
إدراج تسوٌة عادلة على قٌمة العقد أوعلى جدول التنفٌذ أو على االثنٌن معاً،
على أن ٌتم تعدٌل العقد على هذا األساس.
 ٌتوجب على المجهز تؤكٌد أي اعتراض على أي تعدٌل/تسوٌة مما سبق،خالل مهلة خمسة عشر (ٌ )75وما ً من تارٌخ استالم المجهّز ألمر التعدٌل.
 تعنً (موجبات المجهز التعاقدٌة) هً التزامات المجهز التعاقدٌة 71.7وفقا ً للمادة ( )70من الشروط العامة للعقد ،ال ٌجوز تعدٌل أو تؽٌٌر أي من
احكام العقد إال من خالل تعدٌل تحرٌري ٌوقعه الطرفٌن.
 28.7ال ٌحق للمجهز أن ٌتنازل عن اإللتزامات المالٌة للعقد أو جزء منه ألي طرؾ
آخر ،باستثناء رهن العقد للمصارؾ المعتمدة فً العراق (المستحقات المالٌة)
ووفقا ً للتعلٌمات والضوابط النافذة الصادرة عن وزارة التخطٌط  ،ما لم ٌحدد
خالؾ ذلك فً الشروط الخاصة للعقد.
ٌ 27.7توجب على المجهّز تقدٌم السلع وتنفٌذ الخدمات وفق الجدول الزمنً للتنفٌذ
الذي حدده المشتري فً قائمة متطلبات التعاقد.
 27.2فً أي وقت خالل تنفٌذ العقد ،إذا واجه المجهّز او أي من المتعاقدٌن الثانوٌٌن
معه ظروفا ً تعرقل (تعٌق) تقدٌم السلع وتنفٌذ الخدمات المطلوبة وفق الجدول
الزمنً ،فٌتعٌن على المجهّز وفور وقوع هذه الظروؾ ،إشعار المشتري
تحرٌرٌا ً بواقع التؤخٌر ،وبفترة التؤخٌر المتوقعة وبسببه أو أسبابه .بعد استالم
المشتري إشعار المجهّز بالتؤخٌر ،وبالسرعة المعقولةٌ ،تعٌن علٌه إجراء تقٌٌم
للوضع ،وبنا ًء علٌه ٌجوز للمشتري ،ووفق تقدٌره ،أن ٌمدد مدة التنفٌذ -مع أو
من دون تطبٌق الؽرامات التؤخٌرٌة -على أن ٌوافق الطرفان على تمدٌد مدة
التنفٌذ هذه بتوقٌعهما على تعدٌل للعقد بهذا الخصوص.
 27.3باستثناء ما تنص علٌه المادة ( )24من الشروط العامة للعقد ،فإن تؤخٌر
المجهّز فً تنفٌذ التزاماته فً تقدٌم السلعٌ ،وجب فرض ؼرامات تؤخٌرٌة علٌه
بموجب المادة ( )22من الشروط العامة للعقد ،إال إذا تم اإلتفاق على تمدٌد مدة
التنفٌذ عمالً بالفقرة  27.2من الشروط العامة للعقد من دون تطبٌق أٌة
ؼرامات تؤخٌرٌة.
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22.7ألؼراض المادة ( )24من الشروط العامة للعقد ،إذا أخفق المجهّز بتقدٌم أي من
أو كل السلع أو الخدمات فً المدة (المدد) المحددة فً العقد لذلكٌ ،حق
للمشتري ،ومن دون االجحاؾ بؤٌة حقوق أو تعوٌضات أخرى تترتب له
بموجب العقد ،إستقطاع الؽرامات التؤخٌرٌة من قٌمة العقد و/أو تحصٌلها وذلك
وفق المعادلة التالٌة:
الؽرامة التؤخٌرٌة للٌوم الواحد=(قٌمة العقد الكلٌة ÷ مدة العقد الكلٌة(باألٌام)
×[ )%25-%78
كما ٌمكن تخفٌض الؽرامة التاخٌرٌة وفقا للمعادلة ادناه-:
الؽرامة التؤخٌرٌة المخفضة للٌوم الواحد=(قٌمةاألعمال المتؤخرة ÷ مدة
العقد(باألٌام) ×[ )%25-%78
ٌجري تطبٌق المعادلة أعاله على قٌمة األعمال المتؤخرة( ،أي مجموع أسعار
السلع التً تم التؤخٌر فً تقدٌمها او الخدمات الؽٌر منفذة) ،وذلك حتى التسلٌم
الفعلً او تنفٌذ الخدمات ،ووصوالً إلى الحد األقصى المسموح به للؽرامات،
وعند الوصول الى الحد األقصى المسموح به للؽرامات ٌ ،حق للمشتري سحب
العمل وفق المادة ( )23من الشروط العامة للعقد.
ٌ23.7ستطٌع المشتري ،من دون االجحاؾ بؤٌة حقوق أو تعوٌضات أخرى تترتب له
عند اإلخالل بالعقد ،سحب العمل من خالل أنذار تحرٌري لمدة ( )75خمسة
عشر ٌوما ً باإلخالل موجه إلى المجهز ،وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة
والتً تشمل تحمٌله فرق البدلٌن وفً الحاالت التالٌة:
(أ) إما كَْ أُغّٜي ثزول ْ٣أ ٖٓ ١أً ٝبَٓ اَُِغ فالٍ أُلح أُؾلكح ُنُي ك٢
اُؼول ،أ ٝأ ١رٔل٣ل ُٜن ٙأُلح ٝكن أُبكح ( ٖٓ )21اُْو ٛٝاُؼبٓخ ُِؼول؛
رَزٞف اَُِغ أُٞإلبد اُلّ٘٤خ أُؾلكح ك ٢اُؼول أٝأفلن ك٢
(ة) إما ُْ
ِ
أٍزجلاُٜب فالٍ صالصٓٞ٣ ٖ٤ب ً ٖٓ رَِٔ ٚأّؼبهأ رؾو٣و٣بً ٖٓ أُْزو ١؛
(ج) إذا أخفق المجهّز بتقدٌم أي تسجٌل أو أي شهادة أخرى تتعلق بالسلع
المطلوبة فً المدة المحددة لذلك فً الشروط الخاصة للعقد؛
(د) إذا تبٌّن للمشتري بحسب القوانٌن العراقٌة النافذة ،بؤن المجهّز قد تورط
بممارسات االحتٌال أو الفساد األداري أو التواطإ أو القهر أو اإلعاقة وفق
المادة  7.7من الشروط العامة للعقد ،وذلك فً تنافسه على العقد أو فً
تنفٌذه ؛ وعندها ٌجوز للمشتري وبعد (ٌ )75وما ً من أنذار المجهّز سحب
العمل من المجهز على هذا األساس؛ وتطبّق عندها أحكام المادة ( )23كما
لو كان سحب العمل قد ت ّم بموجب الفقرة (.)23.7
(هـ) فً حال تم التثبت من اشتراك أي من العاملٌن لدى المجهّز أثناء تقدٌم
السلع ،بممارسة االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو القهر أو اإلعاقة وفق
المادة ( )7.7من الشروط العامة للعقد ،فعندها ٌتوجب فصل/طرد هذا
العامل؛ أو
(و) إذا أخفق المجهّز بتؤدٌة أي من واجباته التعاقدٌة األخرى.

 .24قست انؼًم ثكجت
اإلكالـ

(ي) أذا تنازل المجهز كال أو جزءاً الى مجهز آخر أو تعاقد من الباطن مع
مجهز آخر.
(ن) أذا أحال أجزاء من المواد المجهزة الى مجهز آخر دون موافقة المشتري
المسبقة ،
 23.2عندما ٌقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ( )23.7من الشروط العامة
للعقد ،فٌجوز للمشتري التعاقد على تجهٌز سلع وخدمات مشابهة لتلك التً
أخفق المجهّز فً تقدٌمها ،وذلك وفقا ً لألحكام والوسائل التً ٌراها المشتري
مناسبة ،وعلى أن ٌكون المجهّز ملتزما ً أمام المشتري بؤٌة تكالٌؾ إضافٌة
التً قد تنتج عن شراء هذه السلع والخدمات.
ٌستطٌع المشتري وفً أي وقت وبعد توجٌه أنذار تحرٌري الى المجهز .لمدة ()75
خمسة عشر ٌوما ً أن ٌسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة فً الحاالت التالٌة :
أ -أذا أصبح المجهز مفلسا ً او معسراً أو تعرض لتصفٌة موجوداته أو تقدم بطلب
ألشهار أفالسه أو أعساره.
ب -أذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز فً ٌد أمٌن التفلٌسة.
ج -أذا عقد المجهز صلحا ً ٌقٌه األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنه.
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د -أذا وافق المجهز على تنفٌذ التزامه التعاقدي تحت أشراؾ هٌئة مراقبة مإلفة من
دائنٌه.
هـ  -أذا وقع الحجز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شؤن هذا
الحجز أن ٌإدي الى عجز المجهز عن األٌفاء بالتزاماته التعاقدٌة.
وفً هذه الحالةٌ ،ت ّم سحب العمل من دون أي تعوٌض للمجهّز ،ومن دون االجحاؾ
بؤٌة حقوق أو تعوٌضات تترتب للمشتري بموجب العقد أو ستترتب له الحقاً.
 25.7مع التقٌّد بؤحكام المواد ( )72و ( )22و( )23من الشروط العامة للعقد ،فإن
تؤخٌر المجهز فً التنفٌذ أو فشله فً تنفٌذ أي من التزاماته بموجب العقد نتٌجة
حدوث ظرؾ من الظروؾ القاهرة ،لن ٌإدّي أو ٌكون سببا ً فً أٌة مطالبة
بؽرامات تؤخٌرٌة أو فً مصادرة ضمان حسن األداء أو فً أنهاء العقد ،وذلك
بالقدر الذي ٌتؤثر هذا األداء بهذا الظرؾ.
 25.2ألؼراض هذه المادةٌ ،عنً مصطلح "الظروؾ القاهرة" أي حدث خارج عن
سٌطرة المجهز وؼٌر متوقع ،والذي ال ٌنجم عن خطؤ أو إهمال المجهز؛ تشمل
الظروؾ القاهرة على سبٌل المثال ال الحصر ما ٌلً :أعمال/قرارات
المشتري بسلطته السٌادٌة ( )sovereign capacityأو الحروب أو الثورات أو
الحرائق أو الفٌضانات أو انتشار األوبئة أو الحجر الصحً او الحظر على
الشحن.
 25.3عند حصول ظرؾ قاهر ،فإنه ٌتعٌن على المجهز أن ٌرسل فً أقرب وقت
اشعاراً تحرٌرٌا ً الى المشتري ٌعلمه فٌه بهذا الظرؾ وأسبابه .وما لم ٌوجه
المشتري تحرٌرٌا ً تعلٌمات تخالؾ ذلك ،فٌتوجب على المجهّز ان ٌستمر فً
تنفٌذ واجباته التعاقدٌة ،وذلك فً الحدود المعقولة والعملٌة الممكنة ،على أن
ٌسعى الٌجاد وسائل معقولة بدٌلة للتنفٌذ حٌث ال ٌمنعه الظرؾ القاهر من
ذلك.
ٌ 26.7حق للمشتري أنهاء العقد كلٌا ً او جزئٌاً ،وفً أي وقت وفً الحاالت التالٌة ،
أ -تحقٌقا ً للمصلحة العامة.
ب -فً حالة أستحالة تنفٌذ العقد ألي سبب أو أسباب ٌتفق علٌها على أنها
خارجة عن أرادة الطرفٌن وأدت الى أستحالة التجهٌز.
وذلك بحسب المالئمة ،وعبر إصدار اشعاراً تحرٌرٌا ً بذلك الى المجهزٌ ،حدد
فٌه بؤن األنهاء تم لعدم المالءمة ( )convenienceونطاق إنهاء تنفٌذ المجهز
بموجب العقد ،وتارٌخ نفاذ األنهاء.
 26.2فً ما ٌتعلّق بالسلع المتبقٌة ،فٌجوز للمشتري أن ٌختار :
(أ) شراء أي جزء من السلع منجزاً مع التسلٌم وفق شروط وأسعار العقد؛
و/أو
(ب) إلؽاء ما تبقى من السلع والدفع للمجهّز مبلؽا ً ٌ ّتفق علٌه لقاء السلع التً تم
تجهٌزها جزئٌا ً ولقاء المواد واألجزاء التً سبق واشتراها المجهّز
ألؼراض العقد.
 26.3إذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق ،فإن حقوق وواجبات والتزامات الطرفٌن ،بما
فٌها المبالػ المستحقة للمجهّز ،تخضع جمٌعها لإلجراءات المحددة فً المادة
(.)21
 21.7إذا حصل نزاع أو خالؾ من أي نوع كان بٌن المشتري والمجهز ٌرتبط أو
ٌنتج عن هذا العقد ،سٌسعى الطرفان إلى بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع
أو الخالؾ ودٌا ً وذلك عبر التشاور فٌما بٌنهما.
 21.2إذا فشل الطرفان فً حل هذا الخالؾ أو النزاع بالتشاور خالل ٌ 38وماً،
فٌمكن أليٍ من الطرفٌن أن ٌرسل إشعاراً الى الطرؾ األخر ٌعلمه فٌه برؼبته
اللجوء الى التحكٌم وفق هذا العقد ،وٌحدّد فٌه الخالؾ موضوع التحكٌم ،وال
ٌمكن اللجوء الى التحكٌم فً هذا الشؤن ما لم ٌتم توجٌه اإلشعار وفق ما نصت
علٌه هذه المادة.
 21.2.7إن أي خالؾ أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنٌة للجوء إلى التحكٌم وفق
إجراءات التحكٌم المنوّ ه عنها فً هذه المادة ،سوؾ ٌتم تسوٌته عبر التحكٌم.
ٌمكن اللجوء الى التحكٌم قبل أو بعد تقدٌم السلع موضوع العقد .وإذا لم ٌتم
اإلتفاق على التحكٌم ٌتم تطبٌق القانون العراقً لفض النزاعات.
 21.2.2تعتمد أحكام اإلجراءات المحددة فً الشروط الخاصة للعقد فً إجراءات
التحكٌم.
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 21.3بصرؾ النظر عن إجراءات التحكٌم المنصوص عنها فً هذه المادة:
أٌ .ستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على ؼٌر
ذلك؛و
ب.على المشتري ان ٌدفع للمجهز أٌة مستحقات مالٌة له.
 .25انسع يٍ انًكؤٔنٛخ –
Limitation of
Liability

 20.7باستثناء حاالت اإلهمال الجرمً ( )criminal negligenceأو سوء السلوك
المتعمّد ،أو فً حال وجود أي خرق بموجب المادة (،)1
(أ) ال ٌعتبر المجهّز ملتزمؤ تجاه المشتري ،سواء بموجب العقد أو حسب
القانون أو خالفه ،عن أٌة خسارة أو أضرار ؼٌر مباشرة أو ناتجة أو
خسارة فً اإلستخدام أو خسارة فً اإلنتاج أو خسارة فً األرباح أو فً
فوائد التكالٌؾ؛ ال عالقة لهذا االستثناء بواجبات المجهز تسدٌد الؽرامات
التؤخٌرٌة الى المشتري وفق العقد؛ و
(ب) ال ٌجوز ان ٌتخطى إجمالً أو سقؾ التزام المجهز (بموجب العقد أو
بموجب القانون أو بخالؾ ذلك) تجاه المشتري قٌمة العقد كاملة ،على أن
ال ٌشمل هذا السقؾ كلفة تصلٌح العٌوب او استبدال المعدات المعٌوبة.

ٌ 21.7جب أن تكتب كافة وثائق العقد وجمٌع المراسالت واإلتصاالت المرتبطة بالعقد
 .24نـخ انؼوع
والمتبادلة بٌن األطراؾ بلؽة العقد .هذا وٌجري تفسٌر العقد استناداً الى هذه
اللؽة.
ٌ 38.7حتكم هذا العقد وٌفسر وفق القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة وتحت والٌة
 .31انوبٌَٕ انسبكى
النظام القضائً العراقً.
 37.7إن أي إشعار (تبلٌػ) مو ّجه من أحد األطراؾ إلى اآلخر فً شؤن هذا العقد،
 .35اإلشؼبؼاد (يػكؽاد
ٌجب أن ٌكون تحرٌرٌا ً أو عبر الكابل ("عبر الكابل " تشمل المراسالت عبر
انزجهٛؾ)
البرٌد االلكترونً ،التلكس ،أو الفاكس ،على أن تتبع بتؤكٌد تحرٌري) ومرسالً
إلى عنوان الطرؾ اآلخر المحدد فً شروط العقد الخاصة.
ٌ 37.2عتبر اإلشعار أو مذكرة التبلٌػ نافذة من تارٌخ تسلٌمها أو بدءاً من أي تارٌخ
الحق تحدده هذه المذكرة.
 32.7عندما ٌقوم المجهّز بتقدٌم سلع من الخارج ،فسٌتحمل عندها كامل المسإولٌة
 .32انعؽائت ٔانؽقٕو
عن جمٌع الضرائب والرسوم ورسوم التراخٌص ،وؼٌرها من الرسوم
والجباٌات المطلوب تسدٌدها خارج العراق وحسب التشرٌعات النافذة.
 32.2عندما ٌقوم المجهّز بتقدٌم سلع من داخل العراق ،فسٌتحمل عندها كامل
المسإولٌة عن جمٌع الضرائب والرسوم ورسوم التراخٌص ،وؼٌرها من
الرسوم والجباٌات المطلوب تسدٌدها حتى تسلٌم السلع أو الخدمات الى
المشتري.
 32. 3تتحمل الشركة المجهزة التً ٌتم االحالة علٌها (الطرف الثانً المتعاقد مع
شركتنا ) كافة الرسوم الكمركٌة .
ػ٘لٓب ٣زْ رولٓ ْ٣طبُجخ أٓ ٝطبُجبد ٖٓ عٜٔٞه٣خ اُؼوام اُ ٠أُغّٜي ُزَل٣ل ٓجبُؾ ٓبُ٤خ
.33االقوزطبػبد
ٔااليزٛبؾاد انًؽرجطخ ٗبرغخ ػٖ أ ٝثٔٞعت اُؼول٣ ،غٞى ُِْٔزو ١اهزطبع ٝأٚ٣ب ٌ اإلؽزلبظ ثأٓ ١جِؾ أٓ ٝجبُؾ
،ثٌَْ ًبَٓ أ ٝعيئ ٖٓ ،٢فطبة أُٚبٕ (اما ًبٕ ٓٞعٞكاً) اُن ١أٝكػ ٚأُغّٜي
ثبنًجبنؾ انًطبنت ثٓب
ُألؿواٗ أُنًٞهح ٍبثوبًٔ ،ب ٣ٝؾزلع ثؾو ٚثئٓز٤بى إؽزغبى أُجِؾ اُ٘ول ١أٝأُٚبٕ،
ُؾ ٖ٤رَ٣ٞخ ٛن ٙأُطبُجخ.
Withholding
and
ًبف ُزـط٤خ أُجِؾ ا ٝأُجبُؾ أُطبُت ثٜب ،أٝ
أٓب ك ٢ؽبٍ ًبٕ أُٚبٕ أُٖوك ٢ؿ٤و
lien in respect of
ٍ
ك ٢ؽبٍ ػلّ ٝعٞك فطبة ٔٙبٕ ٓولّ ٖٓ أُغّٜي ،كؼ٘لٛب ٣غٞى ُِْٔزو ١إهزطبع
sums claimed
ٝاإلؽزلبظ (ًٔب ٣زٔزغ ثبالٓز٤بى الؽزغبى أُجِؾ ا ٝأُجبُؾ أُنًٞهح اػالٝ ،)ٙثوله هٔ٤خ
ٛن ٙأُجبُؾ أُطبُت ثٜب ،أٓ ١جِؾ أٓ ٝجبُؾ َٓزؾوخ أٍ ٝزَزؾن ُِٔغّٜي ك ٢أٝ ١هذ
الؽن ثٔٞعت ٛنا اُؼول أٝ ٝكن أ ١ػول آفو(إٕ ٝعلٝ ،ك ٢ؽبٍ ػلّ ٝعٞك ٙارقبم
اإلعواءاد اُوبٗ٤ٗٞخ ثٖلك )ٙكٔ٤ب ث ٖ٤أُغٜي ٝأُْزو ١أ ٝكٔ٤ب ث ٖ٤أُغّٜي ٝعٜٔٞه٣خ
اُؼوامٝ ،مُي اُ ٠ؽ ٖ٤رَ٣ٞخ ٌٛنا ٓطبُجخ  ٖٓٝك ٕٝأ ١ؽن ُِٔغٜي ثبُٔطبُجخ ثأ٣خ
كٞائل أ ٝأٙواه ٗبرغخ ػٔب ٍجن ٜٔٓٝب ًبٗذ ٛج٤ؼزٜب ٝػِٛ ٠نا األٍبً أ ٝأ ١أٍبً
آفو ٓزؼِن ثأٓ ١غٔٞع ٓجِؾ َٓزوطغ أٓ ٝؾزغي ثٔٞعت ٛن ٙأُبكح ،ػِ ٠إٔ ٣زْ إّؼبه
أُغّٜي ثنُي ثبٌَُْ أُ٘بٍت.
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انوكى انكبثغ .انشؽٔغ انطبصخ نهؼوع
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الشروط الخاصة للعقد
إن الشروط الخاصة للعقد التالٌة تكمل أو تع ِّدل الشروط العامة للعقد .فً حال كان هناك تضارب بٌن اإلثنٌن،
تسود األ حكام الواردة فً الشروط الخاصة .تعتمد مواد الشروط الخاصة نفس أرقام مواد الشروط العامة لضمان
الوضوح وتظهر بٌن قوسٌن.
إسم المشتري :وزارة الصحة/البٌئة/الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات
ش.ع.ع( 7.7 .ح)
الطبٌة (كٌمادٌا)
إسم المجهّز[ :أدخل :إسم المج ّهز].
ش.ع.ع( 7.7 .م)
 5.3اضافة الى ما ورد فً التعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً :
ش.ع.ع 5
 ري٣ٝل اُطوف اُضبٗ ٢ثبٌُزت اُؤٍ٤خ اُزُٜ ٢ب ػالهخ ثز٘ل٤ن اُؼول ك ٕٝإ ٌٕٞ٣اُطوف االَٓ ٍٝؤ ٍٝػٖ ٗز٤غخ رِي أُقبٛجبد.
 ٣زْ اػزٔبك اَُ٘قخ االِٕ٤خ ُِؼول ٝأُٞهؼخ ٖٓ اُطوكٝ ٖ٤أُؾلٞظخ ُل ٟأُْزوًٜٗٞ ١باَُ٘قخ أُؼٔ ٍٞثٜب ك ٢ؽبٍ االفزالف.
 رولّ اُوٞائْ اُزغبه٣خ االِٕ٤خ اُ ٠هَْ االٍز٤واك هجَ ّؾٖ االهٍبُ٤خ ػٖ ًَ ّؾ٘خٝثقالكٍٞ ٚف ٣و ّٞاُطوف اال ٍٝثلوٗ ؿوآخ اٍز٤واك٣خ ؽَت ٗٔ أُبكح
ُ.ع.ع22
ش.ع.ع6.
ش.ع.ع6.7.

ش.ع.ع6.2 .
ش.ع.ع0 .

 ػِ ٠أُغٜي ري٣ٝل اُطوف األ ٍٝثْٜبكح اُزؾِ َ٤اُٖبكهح ٖٓ ٓقزجواد اُْوًخأُٖ٘ؼخ ٓقزٓٞخ ثقزٔٓ ْٜغ ًَ ّؾ٘خ .
 ػِ ٠اُطوف اُضبٗ ٢اُو٤بّ ثزَغ َ٤أَُزؾٚواد أُ٘زغ ٖٓ ٚهجُِ ٚل ٟهَْ اُزَغَ٤كٝ ٢ىاهح اُٖؾخ ُِٔٞاك اُـ٤و َٓغِخ ٝإػبكح رَغُِٞٔ َ٤اك أَُغِخ ٍبثوب ٝاُز٢
رؾزبط اُ ٠إػبكح رَغٝ َ٤رول ْ٣أَُزٌَٔبد اُز ٢رضجذ مُي اُ ٠هَْ اُزَغَ٤
 ك ٢ؽبٍ ً ٕٞأُبكح ؿ٤و َٓغِخ ٝرٔذ اإلؽبُخ ػِٜ٤ب ث٘بء ػِ ٠هواه ُغ٘خ اَُ٤بٍبداُلٝائ٤خ ك٤زٞعت ػِ ٠أُغٜي:
 ٣غت ػِ ٠اُجبئغ رَغّ َ٤وًزٞٓٝ ٚاك ٙكٝ ٢ىاهح اُٖؾخ اُؼواه٤خ . ٣غت ػِ ٠اُجبئغ رَغّ َ٤وًز ٚفالٍ ّٜو ٝاؽل ٖٓ ربه٣ؼ اإلؽبُخ كٝ ٢ىاهحاُٖؾخ اُؼواه٤خ ػِ ٠إ ال رزغبٝى ٓلح ٍزخ اّٜو الًٔبٍ اُزَغٝ َ٤ثقالك٣ ٚزٞهق
أُْزو ١ػٖ اُزؼبَٓ ٓغ اُجبئغ
 ك ٢ؽبٍ ً ٕٞأُبكح ؿ٤و َٓغِخ كِٖ ٣زْ رَل٣ل أَٓ ١زؾوبد ُِْوًخ ُٜنا اُؼول ٓب ُْ٣زْ رب٤٣ل ٓب ٣ضجذ رولٝ ْ٣صبئن رَغ َ٤أُبكح ا ٝإػبكح رَغِٜ٤ب اُ ٠هَْ اُزَغ. َ٤
ٌعتبر العقد نافذا من تارٌخ توقٌع العقد من قبل الطرفٌن
كفالة حسن االداء:
أ -تقدم التامٌنات النهائٌة على شكل خطاب ضمان حسن التنفٌذ للعقد بنسبة ( )%5من
مبلػ العقد بعد التبلٌػ بكتاب االحالة وقبل توقٌع العقد ,والٌلؽى الضمان اال باشعار من
قبل كٌمادٌا.
بٌ -جوز للشركات االجنبٌة تقدٌم التامٌنات النهائٌة خالل (ٌ27وم) من تارٌخ توقٌع العقد
بعد موافقة اللجنة المركزٌة للمراجعة ومصادقة االحالة فً جهة التعاقد
ج-التطلق التامٌنات النهائٌة اال بعد صدور شهادة القبول النهائً وتصفٌة الحسابات وٌجوز
اطالق اجزاء من مبلػ خطاب ضمان حسن التنفٌذ بعد التسلٌم النهائً لتلك االجزاء
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وصدور شهادة القبول لها بما ٌإٌد كونها مإهلة لالستخدام .
مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتامٌنات النهائٌة.
د-ضمان حسن االداء ٌجب ان ٌصدرالضمان المصرفً من قبل مصرؾ عراقً حكومً او
مصرؾ عراقً اهلً  ،وال ٌجوز لتلك المصارؾ الحكومٌه والمعتمدة اصدار كفالة
مصرفٌة لشركة اجنبٌة االبعد تقدٌم كفالة مقابلة صادرة من مصرؾ اجنبً( Back to
 )Backذي تصنٌؾ صادر من احدى مإسسات التصنٌؾ الدولٌة ( (Moody's
 standard and poorوؼٌرها او لقاء تؤمٌنات نقدٌة بما الٌقل عن مبلػ الضمان ودون
توسط المصرؾ العراقً للتجارة وان ٌكون الضمان باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة وتكون
اللؽة العربٌة هً المعول علٌها.
ه -ضمان حسن االداء ٌصدر بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصولٌا الصدار
الضمان وبموجب تخوٌل رسمً -ومصدق ٌقدم الى المصرؾ وٌدرج على متن
الضمان او كتاب مرفق ٌصدر من المصرؾ المصدر لها.
وٌ -قترن تقدٌم الضمان بكتاب صحة صدور (سري وشخصً) ٌرسل الى كٌمادٌا من قبل
المصرؾ المصدر للضمان وٌكون الضمان ؼٌر مشروط ولصالح كٌمادٌا ولكٌمادٌا
حق تمدٌده او مصادرته حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلٌن او المجهزٌن
ومع اول مطالبه خطٌه لها.
زـ -على الشركات والمكاتب العلمٌة مراعاة التالً عند اصدار ضمان حسن االداء:
 -1تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد
 -2التؤكد من وجود رقم العقد فً سند خطاب الضمان.
 -3ضرورة ذكر الفقرة التالٌة فً سند خطاب الضمان (تخضع وتفسر هذه الكفالة
فً كافة االمور وفقا لقوانٌن جمهورٌة العراق).
 -4ان ٌكون خطاب الضمان مؽطى مالٌا من قبل المصرؾ.
 -5ال ٌتم استالم اي خطاب ضمان مالم ٌكن مصحوبا بكتاب رسمً صادر من
المصرؾ المصدر للضمان وبتوقٌع المدٌر المفوض للمصرؾ اومن ٌنوب عنه.
ٌ -6كون باللؽة العربٌة فقط او بالللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة على ان تكون اللؽة
العربٌة هً المعول علٌها فً نشوء اي نزاع.
 -7ان ٌكون نافذ لمدة سنة من تارٌخ االصدار.
 -8ان الٌكون مشروطا اومباشرا.
(-9فً حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعدٌالت او التمدٌدات على خطابات
الضمان او نكول المجهز ٌتم مصادرة مبلػ الضمان وأٌداعه فً حساب شركتنا)
ٌ -12تم استالم خطابات الضمان الصادرة من المصارؾ المعتمدة بموجب نشرة
تصدر من البنك المركزي العراقً.

ٌ -77جب ان ٌكون خطاب الضمان بعملة العقد
ش.ع.ع0.3.
ش.ع.ع1.7 .

٣زْ اػزٔبك ٕ٤ـخ فطبة أُٚبٕ اُٞاهك ك ٢اُلووح (أ) ٖٓ اُْو ٛٝاُؼبٓخ ُِؼول
اُلووح(.)1.3
اضافة الى ما ورد فً  1.7من الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة ما ٌلً:
 ال ٣ؼزجو اٍزالّ أُٞاك اهواهاً ثٔطبثوزٜب ُِٔٞإلبد ٝاُْو ٛٝاُل٘٤خ ٣ٝؼ ٍٞػِ٠ٗزبئظ اُلؾٕٞبد أُقزجو٣خ اُٖبكهح ٖٓ ٓقزجواد اُٖؾخ اُؼبٓخ اُؼواه٤خ
(أُوًي اُُِ ٢٘ٛٞوهبثخ ٝاُجؾٞس اُلٝائ٤خٓ,قزجو اُٖؾخ أُوًي ١اُؼبّ)ٝ.ثؼل
ٕلٝه هواه اُلؾٔ ٝاُوج ٖٓ ٍٞهجَ ندُخ االغالم انًؽكؿٚخ أٌُِْخ ُنُي
 ٌ٤ُٝكوٗ ٜز٤غخ رؾِ َ٤أُقزجو.
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 اهٍبٍ ٗٔبمط اُ ٠أُوًي اُُِ ٢٘ٛٞوهبثخ ٝاُجؾٞس اُلٝائ٤خ ُِزوٝ ْ٤٤اُلؾٔ ٣ٝؼٍٞػِٗ ٠زبئظ أُقزجو.
 رولّ ٓبكح ه٤بٍ٤خ ُِزؾِ( َ٤ؽَت كٍزٞه االك٣ٝخ اُجو٣طبٗ, ٢كٍزٞه االك٣ٝخاالٓو, ٢ٌ٣كٍزٞه االك٣ٝخ االٝهثَ٤ُ )٢ذ ٓؼِٔ٤خ ٓغ ّٜبكح ٛٝو٣وخ اُزؾَِ٤
٣غت إ روٍَ ٓغ اُطِت اُ ٠أُوًي اُُِ ٢٘ٛٞوهبثخ ٝاُجؾٞس اُلٝائ٤خ.
 آ ١بكح ا٤ًٔ ٝخ رلَْ ك ٢اُزؾِ َ٤ؽَت ربً٤ل ٓوًي اُوهبثخ اُ٤٘ٛٞخ ٝاُجؾٞساُلٝائ٤خ اُزبثغ ُ٘ب ٣غت إ رؼ ٖٓ ٗٞهجَ أُغٜي.
":0.2.1
(أ) إٕ أُؼب٘٣خ ٝاالفزجبهاد أُؾلكح ُ ٢ٛؾَبة اُٖ ٝبُؼ أُْزو .١ك ٢ؽبٍ ًبٕ
افزجبه اَُِغ ٓٝؼب٘٣زٜب ٓطِٞثب ً هجَ اهٍبُٜب ،كال ٣غٞى ّؾٖ اَُِغ إال إما عود
ٓؼب٘٣زٜب ثٌَْ ٓوجٝ ٍٞرْ إٕلاه روو٣و ٓواهجخ اُغٞكح أُزؼِن ثٜن ٙاَُِغ.
(ب) ٌجوز للمجهّز أن ٌقوم باختبار جودة مستقل على مجموعة معٌّنة من السلع
جاهزة للشحن ،على أن ٌتحمل المجهز تكالٌؾ هذه االختبارات.
(ج) عند وصول السلع إلى نقطة الوصول النهائً ،على ممثل المشتري أن ٌقوم
بمعاٌنة السلع أو قسم منها للتؤكد من مطابقتها لشروط العقد ،وإلعالم المشتري
بؤن السلع قد وصلت بحالة تبدو جٌدة .سوؾ ٌصدر المشتري إلى المجهّز
شهادة استالم متعلقة بالسلع (أو بقسم منها)ٌ .جب إصدار شهادة االستالم
خالل "خمسة عشر (ٌ )15وم" من تارٌخ دخول المادة المجهزة الى
مكان التجهٌز المحدد من قبل الطرؾ االول.
 1.2.2فً حال اعتراض المجهز على نتائج الفحوص التً تجرٌها المختبرات
المشار الٌها فً الفقرة ش.ع.ع  1.7فٌعاد الفحص فً المختبر المركزي
للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعٌة .
اضافة الى ما ورد فً الشروط العامة ٌتم اضافة :
 المواد الطبٌة ٌجب ان تشحن فً شكل ربطات مؽطاة بالناٌلون وموضوعة علىقواعد خشبٌة.
 ٣طجغ ػِ ٠اُؼجٞح اُقبهع٤خ (اُجبُ٤ذ ا ٝاٌُبهر ٕٞاٌُج٤و) اُوٓي اُٝ ٢٘ٛٞههْاُطِت ٝأٌُ٤خ٣ٝ ,طجغ ػِ ٠اُؼجٞح اُلافِ٤خ ٝإـو ٌَّ ٕ٤لالٗ( ٢آج ٍٞاٝ
ه٘٘٤خ اّ ٝوٝ )ٜ٣ثٖٞهح ع٤لح ػالٓخ رجٝ ٖ٤ىاهح اُٖؾخ /اُؼوام (MOH-
,)Iraqاٍْ أَُزل٤لٝ ,ػٔو أُبكح (ربه٣ـ اُٖ٘غ ٝاُ٘لبم) ٣ٝطجغ ههْ اُٞعجخ
( )Batch No.ػًِ ٠بكخ اُؼجٞاد اُقبهع٤خ ٝاُلافِ٤خ ٝإـو ٌَّ ٕ٤لالٗ.٢
 ٖٓ اعَ رَٗ َ٤ٜلبٗ ٝفيٕ اُْؾ٘بد ٣غت إ رٌ ٕٞاُوثطبد ثبالثؼبك اُزبُ٤خ: اُطِْٓ1233 ٍٞ اُؼوٗ ِْٓ 1333 االهرلبع ٝ ِْٓ 1333ث ٚ٘ٔٚاهرلبع هبػلح اُوثطخ اُٞىٕ ٌَُ ثبُ٤ذ ٣غت إ ال٣ي٣ل ػٖ  ِٞ٤ً 133ؿواّ ّؾٖ اُجٚبػخ ثٞاٍطخ ٍٝبئَ ٓجوكح ٌُٝبكخ ٍٝبئ ٜاُ٘وَ ٓٝواؽِّ َْٔ٣ٝ ٚؾٖاُجٚبػخ ٖٓ ثِل أُْ٘أ ُٝؾُٜٕٞٝ ٖ٤ب آُ ٠قبىٕ أُْزوٍٞٝ ١ف  ٌٕٞ٣اُجبئغ
َٓؤٝال ػٖ رؼ ٘٣ٞأٓ ١بكح رلَْ ك ٢اُزؾِ َ٤ثَجت ً ٕٞكهعخ اُؾواهح ؿ٤و
ٓالئٔخ.
{بنود نموذجٌة تنطبق على (أحكام :)CIF/CIP/DDP
 للسلع المقدمة من خارج العراق:عند الشحنٌ ،بادر المجهز الى إشعار شركة تؤمٌن الشحن ماعدا
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()DDPوالمشتري تحرٌرٌا ً بكافة تفاصٌل عملٌة الشحن بما فٌها رقم العقد
وتفاصٌل السلع والكمٌّة وتارٌخ ومكان الشحن ووسٌلة النقل والوقت المتوقع
لوصول الشحنة الى نقطة الوصول النهائً .فً الحاالت التً ترسل فٌها السلع
عبر الشحن الجوي ،على المجهّز ان ٌعلم المشتري اقله قبل ثمان وأربعون
( )40ساعة من موعد ارسال السلع ،وذلك باالضافة الى اسم شركة النقل ورقم
الرحلة والوقت المتوقع للوصول ورقم أو بٌان الشحنة (.).waybill number
كما وسٌبادر المجهز إلى إرسال المستندات التالٌة الى المشتري بواسطة الفاكس
ومن ث ّم بالبرٌد السرٌع ،وٌرسل نسخة عن هذه المستندات الى شركة تؤمٌن
الشحن ماعدا (:)DDP
( )1صالس (َٗ )3ـ إِٔ٤خ ٓغ َٗقز ٖ٤إٙبك٤ز ٖٓ )2( ٖ٤اُلٞار٤و اُز٣ ٢ج ّٖ٤كٜ٤ب
إٍْ أُْزوٝ ١ىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ
ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ /هَْ االفواط أٌُوًٝ ٢ههْ اُؼول ٕٝٝق اَُِغ
ٝأٌُّ٤خ ٝأٍؼبه اُٞؽلاد ٝاُؤ٤خ اإلعٔبُ٤خ٣ .غت إٔ ٣زْ رٞه٤غ اُلٞار٤و أٝ
ِٛجبد اُلكغ األِٕ٤خ ٝرقزْ ثقزْٛ/بثغ اُْوًخ؛
( )2إَٔ ٝاؽل ٝاص٘بٕ (َٗ )2ـ ػٖ َٓز٘ل اُْؾٖ اُوبثَ ُِزلبٝ ٗٝأُ٘وؼ
(ٓ ،)negotiable, clean, on-board through bill of ladingؤ ّّو ػِٚ٤
"رٌبُ٤ق اُْؾٖ ٓلكٞػخ ٍِلبً"٣ٝ ،ج ّٖ٤إٍْ أُْزوٝ ١ىاهح
اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ /هَْ
االفواط أٌُوًٝ ، ٢اٍْ عٜخ اُزجِ٤ؾ ٝكن اُؼولٝ ،إٔ اُْؾٖ ٍ٤ز ّْ ٕٞٝالً
ؽزٗ ٠وطخ اُ ٍٕٞٞاُٜ٘بئ ٢ثؾَت هبئٔخ أُزطِجبد ٓغ َٗقز )2( ٖ٤ػٖ
َٓز٘ل اُْؾٖ ؿ٤و هبثَ ُِزلب ،ٗٝأ ٝصالس (َٗ )3ـ ػٖ ٍغَ اُْؾٖ ػجو
اٌَُي اُؾل٣ل٣خ ( ،)railway consignment noteأٍ ٝغَ اُْؾٖ ػجو
اُطوهبد ( ،)road consignment noteأٍ ٝغَ ّؾٖ ػجو ّبؽ٘بد اُ٘وَ
اُجو ،١أ ٝثٖ٤ُٞخ اُْؾٖ اُغ ،)air waybill( ١ٞأَٓ ٝز٘ل اُْؾٖ ثٍٞبئٜ
ٗوَ ٓزؼلكح (ٓ ،)multimodal transportؤّو ػِٜ٤ب "رٌبُ٤ق اُْؾٖ
ٓلكٞػخ ٍِلبً" ٝإٔ اُْؾٖ ٍ٤ز ّْ ٕٞٝالً ؽزٗ ٠وطخ اُ ٍٕٞٞاُٜ٘بئ ٢ثؾَت
هبئٔخ أُزطِجبد؛
( )3أهثغ (َٗ )4ـ ػٖ َٓز٘ل هبئٔخ اُز٤ٙٞت ( )packing listاُز ٢رؾلك
ٓؾز٣ٞبد ًَ هىٓخ؛
(َٗ )4قخ ٝاؽلح ػٖ ّٜبكح أ ٝثٖ٤ُٞخ اُزأٓ ٖ٤رج ٖ٤إٔ أُْزو ٞٛ ١أَُزل٤ل
ك ٢ؽبُخ CIP ,CIF؛
( )5إَٔ ٝاؽل ػٖ ّٜبكح أُٚبٗخ أُٖ٘ؼ٤خ ٖٓ أُّٖ٘غ أ ٝأُغٜي ،ػِ ٠إٔ
رَْٔ ًبكخ اُج٘ٞك ٓٞٙٞع اُؼول؛
( )6إَٔ ٝاؽل ٍ )6(ٝزخ َٗـ ٖٓ أُغٜي ُْٜبكاد أُْ٘أ ٌُبكخ اُج٘ٞك ٓغ هبئٔخ
اُزلا ٍٝاُزغبه ١ماد اُِٖخٝ ،أُٖلهخ ٖٓ هجَ اُجؼضبد اُلثِٓٞبٍ٤خ
اُؼواه٤خ أُقزٖخ ٝأُٞعٞكح ك ٢ثِل أُْ٘أ ،إال إما ًبٕ ثِل أُْ٘أ ثِلاً ػوث٤ب ً
ٖ َّلم ّٜبكح أُْ٘أ كوٖٓ ٜ
ػٞٚاً ك ٢اَُٞم اُؼوث٤خ أُْزوًخ ،كؼ٘لٛب رُ َ
هجَ اَُِطبد اُؤٍ٤خ أُقزٖخ ك ٢ثِل أُْ٘أ؛
( )4إَٔ ٝاؽل ٍٝزخ (َٗ )6ـ ػٖ ّٜبكح اُلؾٔ أُقزجوٝ ١أُؼب٘٣خ أُولٓخ
ُِٔغّٜي ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٘٣خ أٌُِّلخ ثنُي (ك ٢اُؾبالد اُز ٢رٌ ٕٞكٜ٤ب أُؼب٘٣خ
ٓطِٞثخ)؛
( )1أَٓ ١ز٘ل رؼبهل آفو ٓؼٓٝ ٖ٤طِٞة ألؿواٗ االٍزالّ /أ ٝاُلكغ.
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للسلع المقدمة من داخل العراق:
عند توصٌل السلع أو قبلهٌ ،تعٌن على المجهّز إشعار المشتري تحرٌرٌا ً بذلك وتقدٌم
المستندات التالٌة له:
(َٗ )1قزبٕ ( )2إِٔ٤زبٕ ٓغ َٗقز ٖ٤إٙبك٤ز ٖٓ ٖ٤اُلٞار٤و اُز٣ ٢ج ّٖ٤كٜ٤ب إٍْ
أُْزوٝ ١ههْ اُؼول ٕٝٝق اَُِغ ٝأٌُّ٤خ ٝأٍؼبه اُٞؽلاد ٝاُؤ٤خ اإلعٔبُ٤خ.
٣غت إٔ ٣زْ رٞه٤غ اُلٞار٤و أِٛ ٝجبد اُلكغ األِٕ٤خ ٝرقزْ ثقزْٛ/بثغ اُْوًخ؛
(َٗ )2قزبٕ ( )2إِٔ٤زبٕ ػٖ ٓنًوح اُزَِ ،)Delivery note( ْ٤أٍ ٝغَ اُْؾٖ ػجو
اٌَُي اُؾل٣ل٣خ ( ،)railway consignment noteأٍ ٝغَ اُْؾٖ ػجو اُطوهبد
( ،)road consignment noteأٍ ٝغَ ّؾٖ ػجو ّبؽ٘بد اُ٘وَ اُجو ،١أٝ
ثٖ٤ُٞخ اُْؾٖ اُغ ،)air waybill( ١ٞأَٓ ٝز٘ل اُْؾٖ ثٍٞبئٗ ٜوَ ٓزؼلكح
(ٝ ،)multimodal transportرج ّٖ٤إٍْ أُْزوٝ ١ىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ/اُْوًخ
اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ ٓٝ ،ؤّو ػِٜ٤ب إٔ اُْؾٖ ٍ٤ز ّْ
ٕٞٝالً ؽزٗ ٠وطخ اُ ٍٕٞٞاُٜ٘بئ ٢ثؾَت ٓب ٝهك ك ٢اُؼول؛
(َٗ )3قخ ٝاؽلح ػٖ ّٜبكح أ ٝثٖ٤ُٞخ اُزأٓ ٖ٤رج ٖ٤إٔ أُْزو ٞٛ ١أَُزل٤ل؛
( )4أهثغ (َٗ )4ـ ػٖ َٓز٘ل هبئٔخ اُز٤ٙٞت ( )packing listاُز ٢رؾلك ٓؾز٣ٞبد ًَ
هىٓخ؛
ّ
( )5إَٔ ٝاؽل ػٖ ّٜبكح ٔٙبٕ أُٖ٘ؼ٤خ ا ٝاُؼٞ٤ة ٖٓ أُٖ٘غ أ ٝأُغٜي ،ػِ٠
إٔ رَْٔ ًبكخ اُج٘ٞك ٓٞٙٞع اُؼول؛
( )6إَٔ ٝاؽل ٖٓ أُغٜي ػٖ ّٜبكاد أُْ٘أ ٌُبكخ اُج٘ٞك ٓغ هبئٔخ اُزلا ٍٝاُزغبه١
ماد اُِٖخٝ ،أُٖلهخ ٖٓ هجَ اُجؼضبد اُلثِٓٞبٍ٤خ اُؼواه٤خ أُقزٖخ ٝأُٞعٞكح
ك ٢ثِل أُْ٘أ ،إال إما ًبٕ ثِل أُْ٘أ ثِلاً ػوث٤بً ػٞٚاً ك ٢اَُٞم اُؼوث٤خ
ٖ َّلم ّٜبكح أُْ٘أ كو ٖٓ ٜهجَ اَُِطبد اُؤٍ٤خ أُقزٖخ
أُْزوًخ ،كؼ٘لٛب رُ َ
ك ٢ثِل أُْ٘أ؛
( )4إَٔ ٝاؽل ٍٝزخ (َٗ )6ـ ػٖ ّٜبكح أُؼب٘٣خ أُولٓخ ُِٔغّٜي ٖٓ ًٝبُخ أُؼب٘٣خ
أٌُِّلخ ثنُي (ك ٢اُؾبالد اُز ٢رٌ ٕٞكٜ٤ب أُؼب٘٣خ ٓطِٞثخ)؛
( )1أَٓ ١ز٘ل رؼبهل آفو ٓؼٓٝ ٖ٤طِٞة ألؿواٗ االٍزالّ /أ ٝاُلكغ.
ٓالؽظخ :إما ًبٗذ أَُز٘لاد اُز٣ ٢ولٜٓب أُغّٜي ؿ٤و ٓطبثوخ ُِؼول ،كؼ٘لٛب ٍززْ
أُلكٞػبد أَُزؾوخ ثؼل إٕلاه ّٜبكح االٍزالّ ٝكن أُبكح  0أػال.ُ ٖٓ ٙؿ.عٝ .
ُ.ع.ع..
باالضافة الى ما ورد اعاله ٌتم اضافة ما ٌلً:
 كافة الشحنات ٌجب ان ترفق بقوائم الشحن التجارٌة وقوائم التعبئة وشهادة المنشؤاالصلٌة المصدقة
 ٌجب على المجهز تقدٌم مستندات الشحن قبل وصول االرسالٌة بمدة ال تقل عنٌ 75وم وٌتحمل مسإولٌة اي نقص ٌظهر فً الشحنة او اي تاخٌر ٌنتج بسبب
عدم توفر مستندات الشحن
 ٌكون التسلٌم باسرع وقت ممكن وضمن فترة صالحٌة االعتماد وجدولة الشحنتكون حسب احتٌاج(طلب) كٌمادٌا.
 * استالم المواد المتفق على تجهٌزها عند وصولها الى مخازن وزارة الصحة/مخازن كٌمادٌا والتامٌن علٌها  CIPوالٌتحلل من هذا االلتزام ولحٌن تنظٌم
محضر نفاض اصولً فً مكان التسلٌم المتفق علٌه.
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عٜٔٞه٣خ اُؼوام
اُوَْ اَُبثغ :اُْو ٛٝاُقبٕخ ُِؼول

ش.ع.ع75 .
*

* الٌنطبق

04

 ٌجب تجهٌز العقد باعداد محدودة للوجبات وكمٌة كل وجبة ٌجب ان تذكر فًقائمة الشحن مع تارٌخ الصنع والنفاذ.
" ٌ 75.7جب أن تكون السلع مصنعة حدٌثاً ،وأن تحمل تارٌخ الصنع وتارٌخ انتهاء
الصالحٌة .وعلى المجهّز ان ٌكفل وٌتعهد بما ٌلً:
 ثإٔ ًبكخ اَُِغ أُولٓخ ثٔٞعت ٛنا اُؼول ٓٝب ُْ ٣ؾلك اُؼول فالف مُي،ٝثزبه٣ـ ُٜٕٞٝب إُٓ ٠قبىٕ ًٔ٤بك٣ب ُلٜ٣ب كزوح ٗلبم ٓزجو٤خ ال روَّ ػٖ
فَٔخ أٍلاً ) (5/6كزوح اُٖالؽ٤خ األٍبٍ٤خ (ٝ ،)shelf lifeمُي َُِِغ ماد
كزوح اُٖالؽ٤خ اُز ٢رلٞم اَُ٘زٖ٤؛ ٝك ٢اُؾبُخ اَُ٘ز ٌٕٞ٣ ٖ٤هل ٓو ػِ٠
رٖ٘٤ؼٜب صالصخ ( )3أّٜو ًؾل أهٖٝ.٠ثؼٌَ ٚرلوٗ ؿوآخ ٓبُ٤خ ٝؽَت
اَُ٘ت أُٖ٘ ٓٞػِٜ٤ب ك ٢اُلووح ُ.ع.ع 22
 ثإٔ ٌُبكخ اَُِغ ٝٝكن اُؾبُخ" ،كبئ٘ ك ٢أٌُ٤خ" (ٝ ،)overagesمُي ٖٔٙاُ٘طبم أُؾلك ك ٢أُٞإلبد اُلّ٘٤خ؛ ٝ
 ثإٔ اَُِغ َُ٤ذ ػُوٙخً َُِؾت ٖٓ اُزلا ٍٝأ ٝاالٍزوكاك (ٖٓ )recallاَُِطبد اُ٘بظٔخ أُقزٖخ ٝمُي ٌُٜٗٞب ؿ٤و ٓوجُٞخ اُغٞكح أ ٝثَجت ٝعٞك
ػٞاهٗ ٍِج٤خ ٗز٤غخ اٍزقلاّ اُلٝاء؛ ٝ
 ثإٔ اَُِغ رؾون ثبٌُبَٓ أُٞإلبد اُلّ٘٤خ ٝاُْو ٛٝأُؾلكح ك ٢اُؼول. 75.2وفق الضمانة المحددة أعالهٌ ،حق للمشتري االعتراض على أي ٍ من السلع
موضوع العقد على ان ٌتم تقٌٌد ذلك من تارٌخ صدور نتائج التقٌٌم الى
اجراء معاملة صرؾ المستحقات عند عدم وجود اعتراض خالل هذه
الفترة.
ً
ً
على المجهّز ولدى استالمه اشعارا تحرٌرٌا باالعتراض من المشتري ،أن
ٌقوم وبالسرعة الممكنة باستبدال السلع المتضمنة عٌوبا ً مصنعٌة ،ومن
دون أن ٌرتب ذلك أٌة كلفة إضافٌة على المشتري .هذا وٌكون المجهّز
مسإوالً عن إزالة وإخالء السلع المتضمنة عٌوبا ً مصنعٌة وٌتحمل كافة
المخاطر وعلى نفقته الخاصة ،وذلك فور تسلم السلع البدٌلة.
): 75.3فً حال النزاع أو الخالؾ فٌم بٌن المجهّز والمشتري ،فعندها ٌتم اجراء
تحالٌل إضافٌة على العٌنات التً ٌحتفظ بها المص ّنع ،وذلك فً مختبر
مستقل ومحاٌد ٌتفق علٌه المجهّز والمشتري .فً حال أكدت التحالٌل هذه
وجود عٌوب فً السلع ،فٌتحمل عندها المجهز كلفة التحالٌل باإلضافة الى
كلفة االستبدال والتخلّص من السلع المتضمنة عٌوباً .أما فً حال اكدت
التحالٌل على جودة السلع ،فٌتحمل عندها المشتري كلفة هذه التحالٌل)
 75.4إذا فشل المجهز فً استبدال السلع المتضمنة عٌوبا ً ضمن المهلة المحددة
لذلك (أي كما منصوص بالعقد) ،بعد استالمه إشعار المشتري بتؤكٌد وجود
عٌوب فً السلع وفق المادة  75.2أعاله ،فعندها ٌجوز للمشتري اتخاذ
الخطوات الالزمة والضرورٌة ،بما فٌها إخالء السلع من الموقع والتخلص
منها ،وذلك على مسإولٌة ونفقة المجهّز ،وذلك من دون االجحاؾ بؤٌة
حقوق أو تعوٌضات أخرى تترتب للمشتري بموجب العقدٌ .حق للمشتري
أٌضا أن ٌطالب بتكالٌؾ تخزٌن/حفظ السلع المتضمنة عٌوبا ً وللمدة التً
تلً اإلشعار المنوه عنه أعاله ،وأن ٌستقطع هذه التكالٌؾ من أٌة
مدفوعات مستحقة للمجهّز بموجب العقد.
 75.5سحب السلع من التداول  /استرداد السلع ( :)recallsفً حال تم
سحب/استرداد أي من السلع من التداولٌ ،توجب على المجهّز أن ٌقدم
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إشعاراً بذلك إلى المشتري خالل أربعة عشر (ٌ )74وماً ،مرفقا ً بكافة
تفاصٌل واسباب السحب /االسترداد؛ ٌتوجب على المجهز أن ٌستبدل السلع
موضوع السحب/االسترداد ،فوراً وعلى نفقته الخاصة ،بسلع أخرى تطابق
المواصفات الفنٌة بشكل تام ،وان ٌقوم بالترتٌبات الالزمة لجمع هذه السلع
المتضمنة عٌوبا ً أو إتالفها .إذا فشل المجهّز بالقٌام بمتوجبات
السحب/االسترداد بالسرعة المطلوبة ،فعندها سٌقوم المشتري باتخاذ
التدابٌر الالزمة لسحب/السترداد السلع على نفقة المجهّز.
 ك ٢ؽبُخ كَْ أُبكح ك ٢اُزؾِ َ٤اُن٣ ١غو ٚ٣أُوًي اُُِ ٢٘ٛٞوهبثخ ٝاُجؾٞساُلٝائ٤خ ا ٝا ١عٓ ٜٚقزٖخ ٣زْ اٙبكخ ٓجِؾ أُٖبه٣ق االكاه٣خ ثٔب ٣ؼبكٍ َٗجخ
 ٖٓ %15أُجِؾ أٌُُِِ ٢بكح اُلبِّخ ٓغ كوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ك ٢ؽبٍ ػلّ
ّؾٖ أُبكح اُزؼ٤ٚ٣ٞخ ٖٓ هجَ اُجبئغ فالٍ أُلح أُزلن ػِٜ٤ب ك ٢اُؼول ٝثبَُ٘جخ
أُزلن ػِٜ٤ب
* ٣و ّٞأُغٜي ثزؼ ٘٣ٞأٌُ٤بد أُ٘ز٤ٜخ أُلؼ ٍٞؿ٤و أُٖوٝكخ كٓ ٢قبىٕٝىاهح اُٖؾخ ٓٝقبىٕ ًٔ٤بك٣ب ثَ٘جخ  ٖٓ %133أٌُ٤خ اٌُِ٤خ ُِٔبكح أُ٘ز٤ٜخ
أُلؼ.ٍٞ
 ٣غت ػِ ٠اُجبئغ رؼ ٘٣ٞأُٞاك اُلبِّخ ثبُزؾِٝ َ٤أُ٘ز٤ٜخ أُلؼ ٍٞألٍجبة ك٘٤خرؼٞك اُ ٠أُغٜي ٝثَ٘جخ ٓ %133غ ٖٓ %15به٣ق إكاه٣خ ٖٓ ًبَٓ أٌُ٤خ
اُلبِّخ أ ٝأُ٘ز٤ٜخ أُلؼٝ ٍٞرلوٗ ؿوآخ رأف٤و٣خ ك ٢ؽبٍ ػلّ ّؾٖ أٌُ٤خ
اُزؼ٤ٚ٣ٞخ ث٘لٌ أُلح ٔانُكجخ انًزلن ػهٓٛب ك ٙانؼوع.
 ٚدت ػهٗ انجبئغ رؼٕٚط انًٕاظ انًُزٓٛخ انًلؼٕل ضالل يعح ٚزى رسعٚعْب ثأٚؼبؾيٍ انطؽف االٔل(انًشزؽ٘ /كًٛبظٚب).
 ٚدت ػهٗ انجبئغ رؼٕٚط نهًٕاظ انلبشهخ ثبنزسهٛم ضالل يعح انزدٓٛؿ ٔثبنُكجخانًُصٕص ػهٓٛب ك ٙانؼوع يٍ ربؼٚص انزجهٛؾ ثػنك .
 ػِ ٠اُطوف اُضبٗٔٙ ٢بٕ اُؼٞ٤ة اُقل٤خ اُز ٢رظٜو ك ٢اُج٤غ ٝا ١كَْ ٣ظٜو ك٢أُبكح ثٔلح رٞاى ١ػٔو أُبكح ثبَُ٘جخ ُِٔٞاك اُقبٙؼخ ُِؼٔو ُِٞٔٝاك اُزٌ٤ُ ٢
كٜ٤ب ػٔو ىٓ٘ ٢ر ٖٔٚرِي اُؼٞ٤ة ُٔلح فٌٔ ٍ٘ٞاد ػِ ٠إ ٣جلأ اؽزَبة رِي
أُلك ٖٓ ربه٣ـ ظٜٞه ٗزبئظ اُلؾٕٞبد ُٜب.
 رلوٗ َٗجخ اُـوآخ اُزأف٤و٣خ ك ٢ؽبُخ إ اُْوًخ ُْ رْؾٖ ٓبكح اُزؼ ٘٣ٞفالٍٗلٌ أُلح أُٖ٘ ٓٞػِٜ٤ب ك ٢اُؼول ػِ ٠إ رجلأ ٖٓ ربه٣ـ رجِ٤ـ ٚثنُي ٣ٝجلأ
اؽزَبة ٓلح ّؾٖ اُْؾ٘خ اُضبٗ٤خ ثؼل  ٍٕٞٝاُْؾ٘خ اُزؼ٤ٚ٣ٞخ اما ًبٕ اُؼول
ٓزؼلك اُْؾ٘بد ٝثقالك ٚرلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ثبَُ٘جخ أُٖ٘ ٓٞػِٜ٤ب ك ٢ث٘ل
اُـوآبد أُزلن ػِٜ٤ب ٝك ٢ؽبٍ ػلّ ه٤بّ اُْوًخ ثبُزؼ ٘٣ٞفالٍ أُلح اٗلب ٣ؾن
ٌُٔ٤بك٣ب ّواء أُبكح ٖٓ ٖٓله افو ٝػِٗ ٠لوخ أُزؼبهل ٓغ رؾٔ ِٚ٤كوم اَُؼو
ٖٓٝبكهح ًبكخ اُزبٓ٘٤بد ُٜٝب اُؾن ثبُِغٞء إُ ٠أُؾبًْ أُقزٖخ ألٍزؾٖبٍ
ؽوٞهٜب
  ٌٕٞ٣اُجبئغ َٓؤٝال ػٖ رؼ ٘٣ٞأُْزو ١ػٖ أٗ ١ؤ ا ٝػ٤ت هل ٣ظٜو ثبُٔٞاكثؼل رٞى٣ؼٜب ا ٝاٍزقلاّ اُجٚبػخ ك ٢أَُزْل٤بد ٝثؼل اُزله٤ن اُٚوٝه١
ٝاُزؾِ َ٤اما ًبٕ اُؼ٤ت ٖٓ اُ٘بؽ٤خ اُزٖ٘٤ؼ٤خ.
 ٣غت ػِ ٠اُجبئغ رؼ ٘٣ٞأُٞاك أُزٚوهح ٔ اُلبِّخ ك ٢اُزؾِ ٝ َ٤أُٞاك أُلوٞكحٝأُٞاك اُ٘بهٖخ ٝأُٞاك ؿ٤و أُطبثوخ ُِٔٞإلبد أُطِٞثخ  ٖٔٙٝكزوح اُزَِْ٤
أُنًٞهح ك ٢اُؼول .ػِ ٠إ ٣جلأ اؽزَبثٜب ٖٓ ربه٣ـ رجِ٤ؾ اُْوًخ ثبُلَْ اٝ
اُ٘ؤ أ ٝاُلولإ ٓغ ٓواػبح إ رٌ ٕٞرِي أُلح ٓ ٖٔٙلح ر٘ل٤ن اُؼول أٓب
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اُْؾ٘بد األفو ٟك٤غت إٔ رْؾٖ ث٘لٌ علُٝخ اُْؾٖ ٖٓ رأه٣ـ ّؾٖ أٌُ٤خ
اُزؼ٤ٚ٣ٞخ ٝثقالك ٚرلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ثبَُ٘جخ أُٖ٘ ٓٞػِٜ٤ب ك ٢ث٘ل
اُـوآبد أُزلن ػِٜ٤ب ٝك ٢ؽبٍ ػلّ ه٤بّ اُْوًخ ثبُزؼ ٘٣ٞفالٍ أُلح اٗلب ٣ؾن
ٌُٔ٤بك٣ب ّواء أُبكح ٖٓ ٖٓله افو ٝػِٗ ٠لوخ أُزؼبهل ٓغ رؾٔ ِٚ٤كوم
اَُؼوٝاأُٖبه٣ق األكاه٣خ ٖٓٝبكهح ًبكخ اُزبٓ٘٤بد ُٜٝب اُؾن ثبُِغٞء إُ٠
أُؾبًْ أُقزٖخ ألٍزؾٖبٍ ؽوٞهٜب.
 * ػِ ٠أُغٜي فزْ ػجبهح)كبَّ ؿ٤و ٕبُؼ ُالٍزؼٔبٍ )( )MOH- Kimػِ ٠أٌُ٤خاُلبِّخ ا ٝؿ٤و أُطبثوخ ُِٔٞإلبد كٓ ٢قبىٕ ٝىاهح اُٖؾخ ٓٝقبىٕ ًٔ٤بك٣ب
ٝػِ ٠ؽَبة أُغٜي.
 كٔ٤ب اما كِْذ ٓبكح ك ٢اُزؾِ َ٤ا ٝاٗزٜذ أُلؼ ُْٝ ٍٞرَزغ٤ت اُْوًخ ُِزؼ٘٣ٞفالٍ اَُوق اُيٓ٘ ٢أُزلن ػِٓ ٚ٤غ أُغٜي ثبَُ٘جخ ُِٔٞاك االع٘ج٤خ ّٞ٣ 33ٝ
ثبَُ٘جخ ُِٔٞاك أُؾِ٤خ ثؼل اهٍبٍ ًزبة اٗناه ٣ز ٖٔٚاُزؼٍٝ ٘٣ٞؾت أُبكح
اُلبِّخ ا ٝأُ٘ز٤ٜخ أُلؼ ٍٞكبٕ ًٔ٤بك٣ب ُٜب اُؾن ثبرالف أُبكح اُلبِّخ ا ٝأُ٘ز٤ٜخ
أُلؼٝ ٍٞاٍوب ٛؽن اُْوًخ ثبٍزؼبكح أُبكح ا ٝهٔ٤زٜب.
إن طرٌقة وشروط تسدٌد الدفعات المستحقة للمجهّز بموجب العقد ،هً كالتالً:
فً حال كان المجهز جهة عامة (شركة دولة وقطاع عام)،ال تنطبق فٌمكن عندها
للمشتري أن ٌرفع قٌمة الدفعة المقدمة الى  %xمن قٌمة العقد وحسب التعلٌمات
النافذة{ .
أ .انعكؼبد نهكهغ انًوعيخ يٍ ضبؼج انؼؽام:
أُلكٞػبد ثبُؼٔالد األع٘ج٤خ ٣غت إٔ رزْ ثبُؼِٔخ اُزبُ٤خ :اُلٝاله االٓو٢ٌ٣
ٝاُل٘٣به اُؼواه ٢ك ٢ؽبالد االٍزض٘بء اُقبٓ ٝٝكن ٓب :٢ِ٣
( )1انعكؼخ انًوعيخ(:ال رطجن)اُوَْ اُضبٖٓ
( )2ػُع انشسٍَ٣ :لك أُْزو ١اُ ٠أُغٜي ؽَت َٗت اُلكغ أُضجزخ ك٢
ّو ٛٝاُؼول ٖٓ هٔ٤خ اَُِغ ٓٞٙٞع اُْؾٖ ،ثٞاٍطخ اػزٔبك َٓز٘ل١
ؿ٤و هبثَ ُِ٘و٘ ٣غو ١كزؾُٖ ٚبُؼ أُغٜي كٖٓ ٢وف ك ٢ثِل ٓ.ٚ٘ٛٞ
٣زْ اُلكغ ٝكن االػزٔبك أَُز٘ل ١ثؼل اثواى أَُز٘لاد ٝاُٞصبئن أُؾلكح
ك ٢أُبكح  ٖٓ 11اُْو ٛٝاُؼبٓخ ُِؼول؛
قٛزسًم أُْزو ١رٌبُ٤ق كزؼ اإلػزٔبك أَُز٘لٝ ١رٌبُ٤ق رؼل ِٚ٣ألٍجبة رزؼِن
ثبُْٔزو ١أ٣ ٝزَجت ثٜب ٗز٤غخ فطئ ٚأ ٝروٖ٤و٣ٝ .ٙزؾَٔ أُغٜي رٌبُ٤ق رضج٤ذ
اإلػزٔبك أَُز٘لٝ ١رٌبُ٤ق رؼل.ِٚ٣
(ٚ)3كٌٕ شؽغ انعكغ  % 53 :ػ٘ل رولَٓ ْ٣ز٘لاد اُْؾٖ
 %53ثؼل  ٍٕٞٝأُٞاك آُ ٠قبىٕ ٝىاهح اُٖؾخٔ٤ً/بك٣ب ٝهجُٜٞب ٝاٛالم
ٕوكٜب.
ٌسدد المشتري الى المجهز قسم الدفعات بالعملة المتفق علٌها ببنود العقد خالل
[ثالثٌن (ٌ )38وما ً] من تارٌخ تقدٌم طلب دفع (ٌبٌّن اسم المشتري ورقم العقد
ووصؾ الدفعة والمبلػ االجمالً ،موقعا ً وفق األصول كنسخة أصلٌة ومختوما ً
بختم/طابع الشركة) باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن المشتري.
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على المجهز تقدٌم شهادة صحٌة عند اصدار االعتماد المستندي تؤكد سالمةالطواقم والبضائع من فٌروس كورونا من الدول القادمة منها عند طلب فتح
االعتماد المستندي
ة .انعكؼبد نهكهغ انًوعيخ يٍ ظاضم انؼؽام:

ش.ع.ع76.3 .
ش.ع.ع70.

ش.ع.ع71.

ش.ع.ع28.7 .
ش.ع.ع27.

ش.ع.ع22 .
*

٣غت إٔ رزْ اُلكؼبد َُِِغ ٝاُقلٓبد أُولٓخ ٖٓ كافَ اُؼوام ثبُل٘٣به اُؼواه٢
٣زْ ككغ َٓزؾوبد أُغٜي ٝكن االُ٤خ اكٗبٝ ٙػ٘ل ٝهٝك اُزقٖ ٔ٤أُبُ: ٢
(َٗ )1جخ  %133ثؼل اُلؾٔ ٝاُوجٝ ٍٞثؼل ٝهٝك اُزقٖ ٔ٤أُبُ٢
( )2رٌ ٕٞاُْو ٛٝاػال ٙثبرلبم اُطوكٝ ٖ٤ؽَت ٛج٤ؼخ أُبكح ٓٝجِؾ اُؼول.
٣زْ رَل٣ل اُلكؼخ أ ٝاُلكؼبد ثبهوة ٝهذ ٌٖٓٔ ثؼل ٝهٝك ٗزبئظ اُلؾٕٞبد أُقزجو٣خ
ٝكن ّو ٛٝاالػالٕ
 70.2باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة :
 ٌجوز لجهة التعاقد زٌادة كمٌة السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌةاو تعدٌل مواصفاتها الفنٌة المتعاقد علٌها بما الٌزٌد عن %28من مبلػ
العقد.
 71.7باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة :
 عدم اجراء اي تؽٌٌر فً العقد من قبل المجهز اال بموافقة الطرفٌنوبخالفه ٌعتبر الطرؾ الثانً مخال بالتزاماته التعاقدٌة وٌحق لكٌمادٌا اتخاذ
االجراءات القانونٌة او فرض ؼرامة بنسبة ال تقل عن  %7وال تزٌد عن
 %5للكمٌة المشحونة للمادة الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدٌة.
[المتبع فً العراق" :ال ٌجوز التنازل عن العقد أو جزء منه"
 27.2باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد تراعى االسباب االتٌة عند
تمدٌد العقد:
اوال -:أ -اذا طرأت اٌه زٌادة او تؽٌٌر فً االعمال بالنسبة للمقاوالت
المختلفة او الكمٌات المطلوب تجهٌزها كما ً او نوعا ً وكان من
شؤن ذلك ان ٌإثر فً تنفٌذ المنهاج المتفق علٌه بحٌث الٌمكن
اكمالها ضمن المدة المتفق علٌها بموجب العقد االصلً.
ب -اذا كان تؤخٌر تنفٌذ العقد ٌعود السباب او اجراءات تعود للجهة
المتعاقدة او اي جهة مخولة قانونا او ألي سبب ٌعود لمتعاقدٌن
اخرٌن تستخدمهم جهة التعاقد (صاحب العمل).
ج -اذا استجدت بعد التعاقد ظروؾ استثنائٌة الٌد للمتعاقدٌن فٌها ولم
ٌكن بالوسع توقعها او تفادٌها عند التعاقد وترتب علٌها تاخٌر فً
اكمال االعمال او تجهٌز المواد المطلوبة بموجب العقد.
ثانٌاٌ -:شترط تطبٌق احكام هذه المادة بان ٌتقدم المتعاقد بطلب تحرٌري الى جهة
التعاقد او من تخوله خالل مدة (ٌ )75وما لعقود التجهٌز و تبدا من تارٌخ
نشوء السبب الذي من اجله ٌطالب بالتمدٌد مبٌنا فٌه التفاصٌل الكاملة والدقٌقة
عن اي طلب لتمدٌد المدة والتقبل اٌة طلبات تقدم بعد صدور شهادة االستالم
االولً المذكورة فً شروط العقد.
 22.7الفقرة الخاصة بفرض الؽرامات تكون كاالتً:
اوال:ؼرامات عقدٌة
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ٌ -7حق لكٌمادٌا فرض ؼرامة بنسبة ال تقل  %7وال تزٌد عن  %5من كمٌة
المادة المشحونة فً حالة:
أ-اجراء اي تؽٌٌر فً العقد من قبل المجهز بدون موافقة الطرؾ االول
وكما منصوص علٌه فً الفقرة ش.ع.ع 71.7
ب-فً حالة وجود اي نقص بالمستندات والوثائق المطلوب تقدٌمها من قبل
المجهز
ج-فً حال مخالفة ما ورد فً الفقرة  75.7الخاصة بعمر المادة
د -فً حال مخالفة ما ورد فً الفقرة ش.ع.ع 78الخاصة بالتعبئة
والتوضٌب .
هـ-فً حال ارتكاب اي مخالفة من قبل المجهز (الطرؾ الثانً) تستوجب
فرض الؽرامة من قبل المشتري (الطرؾ االول)
ثانٌا:ؼرامات تاخٌرٌة
أ -رَِ ْ٤أُٞاك ٝكن علُٝخ اُْؾٖ ٝاُزَِ ْ٤أُنًٞهح ك ٢كووح اُزَِْ٤
ٝاُْؾٖ ٝثقالك ٚرلوٗ ؿوآخ ربف٤و٣خ ػٖ ًَ  ّٞ٣ربف٤و ٝك ٕٝاّؼبه
َٓجن ٝٝكن أُؼبكُخ اُزبُ٤خ:
ٓجِؾ اُؼول(ٓجِؾ اُؼول االِٕ + ٢ا ١رؼل َ٣ك ٢أُجِؾ) ٓ /لح اُؼول اٌُِ٤خ
(ٓلح اُؼول االِٕ٤خ  +ا ١رـ٤٤و ك ٢أُلح)  = %13 Xاُـوآخ ُِّٞ٤
اُٞاؽل ٝػِ ٠إ الرزغبٝى ٓ ٖٓ %13جِؾ اُؼول ٝثؼل ثِٞؽ اُـوآخ
اُزبف٤و٣خ ؽلٛب االػِٖ٣ ٠به اُ ٠ارقبم االعواءاد اُوبٗ٤ٗٞخ ٝؽَت
ٗٔ أُبكح  ٖٓ 3ٝ 13رؼِٔ٤بد ر٘ل٤ن اُؼوٞك اُؾٌ٤ٓٞخ ههْ (ٍ٘ )2خ
.2314
ة٣ -زْ اٍزوطبع اُـوآخ اُزبف٤و٣خ ػ٘ل اٗزٜبء ٓلح اُؼول االِٕ٤خ ٓغ آ ١لح
اٙبك٤خ ا ٝػ٘ل اٍزؾوبهٜب ك ٢ؽبُخ اُْؾٖ أُغيء
٣زْ رقلٓ ٘٤جِؾ اُـوآخ ٝؽَت َٗت االٗغبى ُالُزيآبد اُزؼبهل٣خ
ط-
أُؾلكح ك ٢اُؼول ُِْٝؾ٘بد اُزٕ ٢لهد كٜ٤ب هواه ثأٛالم ٕوف
ٝؽَت أُؼبكُخ اُزبُ٤خ(هٔ٤خ االُزيآبد ؿ٤و أُ٘لنح ٓ/لح اُؼول اٌُِ٤خ)
 = %13Xؿوآخ اُ ّٞ٤اُٞاؽل.

ش.ع.ع23 .

ش.ع.ع24.
ش.ع.ع21.2.2 .
ش.ع.ع21.2 .
ش.ع.ع21.2.7 .

 ػ٘ل افلبء اُْوًخ اُز٣ ٢زْ اُزؼبهل ٓؼٜب ٓؼِٓٞبد ٙوٝه٣خ ٣زْ ًْلٜب كٔ٤ب ثؼل ٣زْارقبم االعواءاد اُوبٗ٤ٗٞخ ا ٝكوٗ ؿوآخ ثَ٘جخ الروَ ػٖ ٝ %1الري٣ل ػٖ
٤ٌُِٔ %5خ أُْؾٗٞخ ُِٔبكح اُٞإِخ ٝأُقبُلخ ُْو٘ٛٝب اُزؼبهل٣خ.
 23.7باالضافة الى ما ورد فً هذه الفقرة من الشروط العامة :
فً حال عدم استجابة المجهز خالل فترة االنذار الموجه من خالل البرٌد
االلكترونً المعتمد والمثبت بالعقد وخالل ٌ 75وم من تارٌخ صدوره وٌتم
اتخاذ االجراءات القانونٌة وحسب نص المادة  78من تعلٌمات تنفٌذ العقود
الحكومٌة رقم  2لسنة  2874فٌما ٌخص مصادرة او االحتفاظ بالتؤمٌنات
القانونٌة على ان ٌتم تنفٌذ العقد على حسابه استنادا لنص المادة  3من
التعلٌمات اعاله ووفق اسالٌب التنفٌذ.
٣زْ االػزٔبك ػِ ٠اُْو ٛٝأُنًٞهح ك ٢اُلووح  ٖٓ 24اُْو ٛٝاُؼبٓخ
ٛن ٙاُلووح ٖٓ اُْو ٛٝاُؼبٓخ ُِؼول رًٌ ٕٞبُزبُ:٢
 أُؾبًْ اُؼواه٤خ ك ٢ثـلاك  ٢ٛاُغٜخ اُز ٢ر٘ظو اٗ ١ياع هل ْ٘٣أ ث ٖ٤اُجبئغٝأُْزوٝ ١اُوٞاٗ ٖ٤اُؼواه٤خ  ٢ٛاُوٞاٗ ٖ٤اُٞاعجخ اُزطج٤ن ػ٘ل ؽٖ ٍٞفالف
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ثْإٔ رطج٤ن اؽٌبّ اُؼول.
 أٓ ١جِؾ ٣زورت ثنٓخ اُطوف اُضبٗٗ ٢بعْ ػٖ اإلفالٍ ثأ ١اُزياّ رؼبهل ١كِِطوفاأل ٍٝاُؾن ثبُٔطبُجخ ثنُي أٓبّ أُؾٌٔخ أُقزٖخ ًٝنُي اُلَـ اما رؾون ٓوزٚبٙ
 ك ٢ؽبُخ ػلّ اُزياّ ٓولّ اُؼطبء ثز٘ل٤ن اُؼول ٝؽَت اُْو ٛٝأُزلن ػِٜ٤ب ٍ٤زْارقبم االعواءاد اُوبٗ٤ٗٞخ ثؾو.ٚ
ال ر٘طجن
اُجو٣ل االٌُزؤ٤ٌُ ٢ٗٝبك٣ب .))dg@kimadia.iq(( ٞٛ
[أدخل :عنوان المج ّهز الؼراض التبلٌػ وما إذا كان مقبوالً بواسطة الكابل على أن
ٌتبع ذلك كتاب تحرٌري]
 ٌكون المكتب العلمً الممثل للشركات هو المحل المختار للتبلٌؽات القضائٌة وكذلكالمخول المباشر للشركة (كؤن ٌكون مدٌر تجاري او مدٌر تسوٌق ......الخ).
 ٌعتبر البرٌد االلكترونً احد الطرق المعتمدة فً توجٌه االنذار.٣زْ اإلٍزؾٖبٍ ػِ ٠اُل ٕٞ٣اُؾٌ٤ٓٞخ ثٔٞعـت هبٗ ٕٞرؾٖ٤ـَ اُل ٕٞ٣اُؾٌ٤ٓٞخ ههـْ
(َُ٘ )56خ .1044
 فٞٚع اُؼول اُ ٠اُوٞاٗ ٖ٤اُؼواه٤خ ثٔب كٜ٤ب اُوٞاٗ ٖ٤أُزؼِوخ ثبُٚو٣جخ ههْ 113َُ٘خ ٝ 1012رؼِٔ٤بد اُزؾبٍت اُٚو٣جُِ ٢ؼوٞك أُجوٓخ ث ٖ٤عٜبد اُزؼبهل
اُؼواه٤خ ٝاالع٘ج٤خ ههْ َُ٘ 2خ ٝ 2331هٍْ اُطبثغ ههْ َُ٘ 41خ 2312
ٝاُوٍ ّٞاُؼلُ٤خ ٝاعٞه االػالٕ ٝاػبكح االػالٕ.
٣-1زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ ٓوبثَ ِٛت اٍزجلاٍ ٓ٘لن ؽلٝك ١ثٔجِؾ هلهٓ )133( ٙئخ اُق
ك٘٣به ػواه.٢
٣ -2زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ هله)25( ٙفٌٔ ٝػْو ٕٝاُق ك٘٣به ػواه ٢ػٖ ًَ ٓؾٚو
ٗلبٗ ٝرلو٣ؾ ٝرؾّٔ ٌَُ َ٤ؾ٘خ رَٖ اُ ٠أُقيٕ أُؼ٘ ٢إ٤ُٞب.
٣ -1زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ هله )13( ٙػْو ٕٝاالف ك٘٣به ػٖ ٝهٞف ٓٝج٤ذ
اُْبؽ٘بد اُقبٕخ ث٘وَ االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ آُ ٠قبىٕ ٝىاهح
اُٖؾخ ٔ٤ً/بك٣ب.
٣ -2زْ اٍز٤لبء ٓجِؾ (ٓ )253ئزبٕ ٝفَٔ ٕٞاُق ك٘٣به ػواه ٢ػٖ ًَ ِٛت اػزواٗ
٣ولّ ٖٓ هجَ أٌُزت اُؼِٔ ٢ا ٝاُْوًخ ػٖ أ ١اؽبُخ اٍز٤واك٣خ.

 ًبكخ اُوٍ ّٞأُٖوك٤خ (كزؼ ,إلاه االػزٔبك ٝاعٞه اُزؼل.....َ٣اُـ) كافَٝفبهط اُؼوام ٣زؾِٜٔب اُجبئغ ؽز ٍٕٞٝ ٠أُٞاك آُ ٠قبىٕ اُْوًخ.
رزسًم انشؽكخ انًدٓؿح انزٚ ٙزى االزبنخ ػهٓٛب (انطؽف انثبَ ٙانًزؼبهع يغ شؽكزُب )
كبكخ انؽقٕو انكًؽكٛخ .
 اخٕؼ ثٛغ اقزًبؼح ٔهؽص ْٛئخ اَزوبء االظٔٚخ يوبثم ( )51ضًكٌٕ انق ظُٚبؼنهوبئًخ انشبيهخ .
 اخٕؼ ثٛغ اقزًبؼح ٔهؽص ْٛئخ اَزوبء االظٔٚخ يوبثم ( )51ضًكٌٕ انق ظُٚبؼنهوبئًخ االقبقٛخ .
-اقزٛلبء اخٕؼ َشؽ االػالٌ االٔل ٔاػبظح االػالٌ
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الشروط الخاصة للعقد
انًكزسعؽاد انصٛعالَٛخ
(أحكام إضافٌة)

ش.ع.ع 77.7 .و 77.3

للسلع المقدمة من الخارج:
( )0إَٔ ّٜبكح أَُزؾٚواد اُٖ٤لالٗ٤خ ٌَُ ث٘ل ٖٓ اُج٘ٞك أُولٓخًٔٝ ،ب ٓ ٞٛوزوػ
ٖٓ ٓ٘ظٔخ اُٖؾخ اُؼبُٔ٤خ (.)WHO
(ّٜ )13بكح إفزجبهاد ٓواهجخ اُغٞكح ٝكن "ٓقط٘ٓ ٜظٔخ اُٖؾخ اُؼبُٔ٤خ ُْٜبكاد
عٞكح أَُزؾٚواد اُٖ٤لالٗ٤خ أُ٘زوِخ اُ ٠اُزغبهح اُل٤ُٝخ"ٝ ،اُز ٢رَْٔ كؾٔ
أٌُ٤خ (ٝ )quantitative assaysاُزؾِ َ٤اٌُ٤ٔ٤بئٝ ٢اُزؼوٝ ْ٤اُؾل ٖٓ اُغواصْ٤
ٝؿ٤وٛب ٖٓ االفزجبهاد ٝكن اُؾبُخ ( pyrogen content uniformity, microbial
.)limit
( )11إَٔ ّٜبكح اُٞىٕ اُٖبكهح ػٖ ٍِطخ أُوكأ /اَُِطخ ماد اُٖالؽ٤خ ٓغ ٍزخ
(َٗ )6ـ ػٜ٘ب.
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اُوَْ اَُبثغ :اُْو ٛٝاُقبٕخ ُِؼول

الشروط الخاصة للعقد
اُِوبؽبد
(أحكام إضافٌة)
ش.ع.ع 77.7 .و
77.3

ش.ع.ع75.7 .

للسلع المقدمة من الخارج:
(َٗ )0قخ ٝاؽلح ٖٓ ّٜبكح إٕلاه أُغٔٞػخ (ٕ )Lot Release Certificateبكهح ػٖ ٤ٛئخ
ههبثخ ٤٘ٛٝخ ( )National Control Authority- NCAك ٢ثِل اُزٖ٘٤غ ٓ ٌَُٝغٔٞػخ ٖٓ
اَُِغ ٣غوّ ١ؾٜ٘ب.
(ّٜ )13بكح إفزجبهاد ٓواهجخ اُغٞكح ٝكن "ٓقط٘ٓ ٜظٔخ اُٖؾخ اُؼبُٔ٤خ ُْٜبكاد عٞكح
أَُزؾٚواد اُٖ٤لالٗ٤خ أُ٘زوِخ اُ ٠اُزغبهح اُل٤ُٝخ"ٝ ،اُز ٢رَْٔ كؾٔ أٌُ٤خ
(ٝ )quantitative assaysاُزؾِ َ٤اٌُ٤ٔ٤بئٝ ٢اُزؼوٝ ْ٤اُؾل ٖٓ اُغواصٝ ْ٤ؿ٤وٛب ٖٓ
االفزجبهاد ٝكن اُؾبُخ (.)pyrogen content uniformity, microbial limit
( )11إَٔ ّٜبكح اُٞىٕ اُٖبكهح ػٖ ٍِطخ أُوكأ /اَُِطخ ماد اُٖالؽ٤خ ٓغ ٍزخ (َٗ )6ـ
ػٜ٘ب.
للسلع المقدمة من داخل العراق:
(َٗ )0قخ ٝاؽلح ٖٓ ّٜبكح إٕلاه أُغٔٞػخ (ٕ )Lot Release Certificateبكهح ػٖ ٤ٛئخ
ههبثخ ٤٘ٛٝخ ( )National Control Authority- NCAك ٢ثِل اُزٖ٘٤غ ٓ ٌَُٝغٔٞػخ ٖٓ
اَُِغ ٣غوّ ١ؾٜ٘ب.
[ مواد نموذجٌة:
ٌحتفظ المشتري بحق طلب اإلثباتات حول التوافر البٌولوجً ( )bio-availabilityو/أو بٌانات
التكافإ الحٌوي ( )bio-equivalenceو/أو وثائق ثبوتٌة على أساس احتساب تارٌخ انتهاء
الصالحٌة وؼٌرها من البٌانات المتعلقة بإستقرار السلع بشكلها التجاري النهائً لتؤكٌد مدة
حفظ/تخزٌن السلع ،وذلك عند الطلب.
فً حال حدوث أٌة آثار سلبٌة ناتجة عن التلقٌح ) (AEFIفً العراق ،وحٌث ال ٌمكن تشخٌص
األسباب بشكل فوريٌ ،توجب على المشتري فوراً وباعتماد اجراءات هٌئة الرقابة الوطنٌة،
ان ٌتخذ التدابٌر الضرورٌة لتوجٌه المجهّز للبدء بالتحقٌق الالزم حول المسببات فوراً.
إذا كان ت ّم التزود باللقاحات عبر إحدى وكاالت األمم المتحدة ،فٌجب عندها اتخاذ التدابٌر
المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمٌة  WHOفً هذه الحالة] .
تتحمل الشركة المجهزة التً ٌتم االحالة علٌها (الطرف الثانً المتعاقد مع شركتنا ) كافة
الرسوم الكمركٌة .
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انوكى انثبيٍ :يكزُعاد انؼوع
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القسم الثامن  :مستندات العقد

مالحظات حول إعداد مستندات العقد

إن مستندات العقد النموذجٌة المزودة فً وثائق المناقصة النموذجٌة للقطاعات التخصصٌة هذه تقدم نماذج
قٌاسٌة موحدة لعدد من المستندات الرئٌسٌة التً ٌتبادلها المشتري والمجهز خالل عملٌة ترسٌة العقد وتنفٌذه.

نموذج اتفاقٌة العقد  :باستثناء ما ٌحدد فً الفراؼات و/أو التعلٌمات إلدراج المعلومات فٌهاٌ ،جب أن ٌبقى نص
اتفاقٌة العقد دون تؽٌٌر فً وثائق المناقصة (أي كما هو وارد فً وثائق المناقصة النموذجٌة للقطاعات
التخصصٌة هذه) .عند ترسٌة العقدٌ ،مكن للسطة المتعاقدة إضافة التفاصٌل النهائٌة الالزمة فً نموذج اتفاقٌة
العقد ،وذلك عبر إدراج اٌة تؽٌٌرات ضرورٌة على المقطع .2
نموذج ضمان حسن األداء :عمالً بالفقرة  0.7من الشروط العامة للعقد ،على مقدم العطاء الفائز تقدٌم ضمان
حسن األداء خالل أربعة عشرة ٌوما ً ( )74من تارٌخ ابالؼه بترسٌة العقد ،أو تسعة وعشرٌن (ٌ )21وما ً فً
حال وجود شكاوى او اعتراضات وفقا ً للتعلٌمات إلى مقدمً العطاءات .36.7

الضمان المصرفً للدفعة المقدمة :عمالً بالفقرة  76.7من الشروط العامة للعقد ،على مقدم العطاء الفائز تقدٌم
ضمان مصرفً لتؤمٌن الدفعة المقدمة ،اذا كانت الشروط الخاصة للعقد المتصلة بالفقرة  76.7من الشروط
العامة للعقد تسمح بذلك.
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مستندات العقد
134
ٞٔٗ .1مط ارلبه٤خ اُؼول
 .2أُٚبٕ أُٖوكُ ٢ؾَٖ األكاء 111
ٞٔٗ .3مط أُٚبٕ أُٖوكُِ ٢لكؼخ أُولٓخ
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ًَٕ .5غج ارلبهٛخ انؼوع

أُثوٓذ ارلبه٤خ اُؼول ٛنٙ
[ ّٞ٣اكفَ :اُوهْ[ ٖٓ [اكفَّٜ :و]ٍ٘ ،خ [اكفٍَ٘ :خ]

ثٖ٤
[* )1اُطوف اال ٍٝأُْزو: ١اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ ٔ٣ضِٜب أُل٣و
اُؼبّ ًٝبُخ ٝهئٓ ٌ٤غٌِ االكاهح ][ ٢ٛٝ ،اكفَٔ :صق نُٕع اندٓخ انوبََٕٛخ ،ػٍِ ٠جَ٤
أُضبٍ ،إكاهح .....ربثؼخ ُٞىاهح...ك ٢اُؾٌٓٞخ اُؼواه٤خ  ،اّ ٝوًخ ػبٓخ ٓ٘لهعخ رؾذ هٞاٖٗ٤
اُؼوام ٝػ٘ٞإ ػِٜٔب اُوئ ٢َ٤ك[ ٢اكفَ :ػُٕاٌ انًشزؽ٘] (اُن٣ ١لػ" ٠أُْزو "١كٓ ٢ب
ٝ ،)٢ِ٣
[ )2اكفَ :اقى انًدٓؿ]ّ ٢ٛٝ ،وًخ ٓ٘لهعخ رؾذ هٞاٗ[ ٖ٤اكفَ :ثِل أُغٜي] ٝػ٘ٞإ ػِٜٔب
اُوئ[ ٢َ٤اكفَ :ػ٘ٞإ أُغٜي] (اُن٣ ١لػ" ٠أُغٜي" كٓ ٢ب )٢ِ٣

ُ ّٔب ًبٕ أُْزو ١هل كػب ُٔ٘بهٖخ ثقٖ ٓٞثؼ٘ اَُِغ ٝاُقلٓبد اُ٘ضو٣خ/اُؼو٤ٙخ ،أ[ ،١اكفَٔ :صق يٕخؿ
نهكهغ ٔانطعيبد] ٝهل ٝاكن ػِ ٠اُؼطبء أُولّ ٖٓ هجَ أُغٜي ُزولٛ ْ٣ن ٙاَُِغ ٝاُقلٓبد ثؤ٤خ [اكفَ :هًٛخ انؼوع
ثبنكهًبد ٔاألؼهبو] (اُن٣ ١لػ ٠هٔ٤خ اُؼول كٓ ٢ب )٢ِ٣
ٝرؤًل ٛن ٙاإلرلبه٤خ إٔ اُطوكبٕ ارلوب ػِٓ ٠ب :٢ِ٣
 .7إن معةةانً الكلمةةات والعبةةارات الةةواردة فةةً هةةذه االتفاقٌةةة لهةةا نفةةس المعةةانً التةةً وردت ازاءهةةا فةةً
الشروط العامة للعقد.
 .2إٕ اُٞصبئن أُلهعخ أكٗب ٙرٌَْ اُؼول ث ٖ٤أُْزوٝ ١أُغٜي؛ ُ٣ووأ ُ٣ ٝل َّو ً ٌَ ٜٓ٘ب ًغيء ال ٣زغيأ ٖٓ ٛنا
اُؼول:
(أ) ارلبه٤خ اُؼول ٛنٙ
(ة) اُْو ٛٝاُقبٕخ ُِؼول
(ج) الشروط العامة للعقد
(د) المتطلبات الفنٌة (بما فً ذلك المواصفات الفنٌة)
(هـ) عطاء المجهز وجداول األسعار األساسٌة
(و) قائمة متطلبات التعاقد
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(س) خطاب القبول من المشتري
(ح) [ٌضاؾ هنا :أٌة وثائق أخرى]

 .3باإلتفاق مع المشتريٌ ،تعهد المجهةز بتقةدٌم السةلع والخةدمات ومعالجةة اي خلةل فٌهةا مةن النةواحً كافةة
بموجب شروط العقد وذلك مقابةل المبةالػ التةً سةتدفع لةه مةن قبةل المشةتري كمةا هةو محةدد فةً اتفاقٌةة
العقد.

ٌ .4تعهد المشتري بدفع قٌمة العقد او اي مبلػ اخر مستحق أو سٌستحق بموجةب احكةام العقةد ،الةى المجهةز
مقابل تقدٌمه السلع والخدمات ومعالجته اي خلل فٌها ،وذلك فً االوقات والطرق المحددة فً العقد.

ُٖبُؼ ٝثبُ٘٤بثخ ػٖ أُْزو١
اُزٞه٤غ_____________________________________________________ :
[اكفَٖ٘ٓ :ت ا ٝأ ١رؼو٣ق افو]
ثؾٞٚه _____________________________________________________
ُٖبُؼ ٝثبُ٘٤بثخ ػٖ أُغٜي
اُزٞه٤غ_______________________________________________________:
[اكفَٖ٘ٓ :ت ا ٝأ ١رؼو٣ق افو]
ثؾٞٚه _____________________________________________________

اتفاقٌة العقد
ثزبه٣ـ ك[ ّٞ٣ ٢اكفَ :اُوهْ[ ٖٓ [اكفَّٜ :و]ٍ٘ ،خ [اكفٍَ٘ :خ]

بٌن

*[:الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة ٌمثلها المدٌر العام وكالة ورئٌس مجلس
االدارة]" ،المشتري"
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و[ادخل :اسم المجهز]" ،المجهز"

___________________________________________________________________________________
ٓ٘بهٖخ ههْMED/16/2020 :
عٜخ اُزؼبهلٝ:ىاهح اُٖؾخ/اُج٤ئخ /اُْوًخ اُؼبٓخ ُزَ٣ٞن االك٣ٝخ ٝأَُزِيٓبد اُطج٤خ (ًٔ٤بك٣ب)

عٜٔٞه٣خ اُؼوام
111

اُوَْ ااُضبَٖٓٓ :ز٘لاد اُؼول

.2

انعًبٌ انًصؽك ٙنسكٍ األظاء

]ٌمأل المصرؾ نموذج الضمان المصرفً هذا وفقا ً لشروط العقد ذات الصلة وٌفضل استخدام نموذج البنك
المركزي العراقً]
___________________________________ [ادخل :اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب
ال ُمصدِر]
المستفٌد[ _______________________ :ادخل :اسم وعنوان المشتري]
التارٌخ_______________________ :

ضمان حسن األداء رقم__________________:
نفٌد بؤنه تم إبالؼنا بإتفاقٌة العقد (ٌسمى فٌما ٌلً "العقد") الموقّع فٌما بٌنكم وبٌن [أدخل :اسم المجهز] (ٌسمى
فٌما ٌلً "المجهز") ،بتارٌخ ______________] ،لتقدٌم [أدخل :وصؾ السلع] (ٌسمى فٌما ٌلً
"العقد").
وعلٌه ،فإننا نعً ،حسب شروط العقد ،بؤن ضمان حسن األداء مطلوب.
بطلب من المجهز ،نحن [أدخل :اسم المصرف] نلتزم بشكل ؼٌر قابل للنقض بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز
بمجملها مبلػ [أدخل :المبلغ باألرقام] (_____) [أدخل :المبلغ بالكلمات) ،وذلك فور تسلمنا منكم أول طلب
تحرٌري مصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن المجهز قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) التعاقدٌة بحسب هذا العقد ،وذلك
دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا أساس أو أسباب طلبكم او المبلػ المحدد لذلك.
تنتهً نفاذٌة هذا الضمان فً مهلة اقصاها الٌوم ________ ،من شهر _________2______ ،؛
وبالتالً ،فإن أي طلب للدفع تحت هذا الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا المصرؾ فً ذلك التارٌخ أو قبله.
ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رقم  ،450عدا المادة
الفرعٌة ( )2من المادة الفرعٌة ( 28أ) التً تم حذفها هنا.

__________________

]توقٌع (تواقٌع)]
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.3

انعًبٌ انًصؽك ٙنهعكؼخ انًوعيخ

]ٌمأل المصرؾ نموذج الضمان المصرؾ هذا ي وفقا ً لشروط العقد ذات الصلة وٌفضل استخدام نموذج البنك
المركزي العراقً]
_______________________________ [ادخل :اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب ال ُمصدِر]

المستفٌد[ _______________________ :ادخل :اسم وعنوان المشتري]
التارٌخ_______________________ :

ضمان الدفعة المقدمة

رقم____________________ :

نفٌد بؤنه تم إبالؼنا بإتفاقٌة العقد (ٌسمى فٌما ٌلً "العقد") المو ّقع فٌما بٌنكم وبٌن [أدخل :اسم المجهز] (ٌسمى
فٌما ٌلً "المجهز") ،بتارٌخ ______________] ،لتقدٌم [أدخل :وصؾ السلع] (ٌسمى فٌما ٌلً "العقد")
إننا ندرك ،بحسب شروط العقد ،أنه ٌجب تقدٌم دفعة مقدمة بقٌمة [أدخل :المبلغ باألرقام] (_____) [أدخل:
المبلغ بالكلمات) ،مقابل ضمان الدفعة المقدمة.
بطلب من المجهز ،نحن [أدخل :اسم المصرف] نلتزم بشكل ؼٌر قابل للنقض بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز
بمجملها مبلػ [أدخل :المبلغ باألرقام] (_____) [أدخل :المبلغ بالكلمات) ،فور تسلمنا منكم أول طلب
تحرٌري مصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن المجهز قد أخل بالتزامه (بالتزاماته) تجاه العقد ،ألن المجهز قام
باستخدام الدفعة المقدمة ألؼراض ؼٌر تكالٌؾ تقدٌم السلع.
ٌشترط هذا الضمان لدفع أٌة مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ،ضرورة أن ٌكون المجهز قد استلم الدفعة
المقدمة المذكورة أعاله على رقم حسابه ___________ فً [أدخل :اسم وعنوان المصرف].
تنتهً نفاذٌة هذا الضمان فً مهلة اقصاها ،بعد استالمنا النسخة (النسخ) من ______ ،7او فً الٌوم
________ ،من شهر _________ ،22______ ،أٌهما أسبق .وبالتالً ،فإن أي طلب للدفع تحت هذا
الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا المصرؾ فً ذلك التارٌخ أو قبله.
ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات ،فً العراق.
[توقٌع]

 1اكفَ اُٞصبئن اُقبٕخ ثــ"ر/َ٤ٕٞرَِ "ْ٤اَُِغ ٝكوب ً ُِٖٔطِؾبد اُزغبه٣خ اُل٤ُٝخ ( )INCOTERMSاُقبٕخ ٝأُؾلكح (هاعغ
اُْو ٛٝاُقبٕخ ُِؼول )11
 2أكفَ ربه٣ـ اُز/َ٤ٕٞاُزَِ ْ٤أُؾلك ك ٢عل ٍٝاُز٘ل٤ن األٍبٍ .٢ػِ ٠أُْزو ١إٔ ٣ؼِْ ثأٗ ٚك ٢ؽبٍ رٔل٣ل ٓلح ر٘ل٤ن اُؼول٤ٍ ،ؾزبط
أُْزو ١إُِٛ ٠ت رٔل٣ل ٛنا أُٚبٕ ٖٓ أُٖوف٣ .غت إٔ ٛ ٌٕٞ٣نا اُطِت رؾو٣و٣ب ً ٝهجَ ربه٣ـ اٗزٜبء اُ٘لبم٣خ أُٖ٘ ٓٞػِٜ٤ب ك٢
أُٚبٕ .ػ٘ل إػلاك ٛنا أُٚبٕ ،هل ٣و ٟأُْزوٙ ١وٝهح إٙبكخ اُ٘ٔ اُزبُ ٢إُ ٠اُ٘ٔٞمط ،كٜٗ ٢ب٣خ اُلووح ٓب هجَ األف٤وحٞ٣" :اكن
أُٖوف ػِ ٠رٔل٣ل ٛنا أُٚبٕ ُٔوح ٝاؽلح ُٝلزوح ال رزؼلٍ[ ٟزخ أّٜو | ٍ٘خ ٝاؽلح] ،هكا ػِِٛ ٠ت أُْزو ١اُزؾو٣ؤُ ١ضَ ٛنا
اُزٔل٣ل ،ػِ ٠إٔ ٣ولّ ٓضَ ٛنا اُطِت إُ ٠أُٖوف هجَ إٗوٚبء كزوح ٗلبم ٛنا أُٚبٕ".
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