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 اإلعالن 
 
 

 عامة لشراء مواد مختبرية   مناقصة : المناقصة 

 LAB/2021/6:  رقم مناقصة  

 

 

   : الدعوة كتاب  رقم  

 

 

/ دعو  ت  .1 البيئة   / الصحة  )كيماديا( وزارة  الطبية  والمستلزمات  االدوية  لتسويق  العامة  المؤ   [الشركة  العطاءات  لتقديم    هلين مقدمي 

 [      HLAتطابق نسيجي     ]  عاقد ت ل ل  المختومة العطاءات  

اً  المؤهلة قانوني   ولسوف تعتمد إجراءات المناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُسمح بالمشاركة لجميع مقدمي العطاءات من الد  .2

  . كما تم تحديده في وثيقة المناقصة

الشركة العامة لتسويق االدوية  الحصول على معلومات إضافية من  لية القانونية  ومن ذوي األهيمكن لمقدمي العطاءات المهتمين   .3

)كيماديا(  الطبية  المختبرية  /والمستلزمات  الهاتف:)  ر،  الشعبة  النقال    4157667قم  االلكتروني  07705419074رقم   والبريد 

 (lab_sec@kimadia.iq   )  االعالم الدوائي والعالقات العامة على الموقع االلكتروني  قسم  وكذلك(www.kimadia.iq)   واالطالع على وثائق

 .  بتوقيت بغداد   مساءا   2:30  –صباحا     8:30: الساعة من    ( 2)رقم    العنوان أدناه   على   المناقصة 

القانون  .4 المتطلبات  ذلك:    في  بما  المؤهالت  متطلبات  يستوفوا  أن  العطاءات  مقدمي  وثائق على  في  مذكور  وكما  والمالية   والفنية  ية 

هامش أفضلية للسلع الصيدالنية من المجهزين /المصانع المحليين. إن التفاصيل االضافية يتم تحديدها في وثائق   عتمدي    المناقصة.سوف 

 / األفضلية المحلية من تعليمات الى مقدمي العطاءات(.30المناقصة )أنظر الفقرة  

 

العط  يمكن  .5 المهتمين شرا لمقدمي  ال اءات  لوثائق  الكاملة  المجموعة  استمارة   أو باللغة  "اإلنكليزية"     مناقصة ء  تقديم  "العربية" عند 

( مليون دينار للمناقصات ذات قيمة  1000000) وبقيمة ]  لالسترداد   القابل   غير   الرسم   تسديد   وبعد   ( 3)رقم    على العنوان ادناه   ة تحريري 

وسوف يتم [  مليونان دينار للمبلغ الذي يزيد على مليون دوالر وبخالفه فان العروض سوف تهمل.   ( 2000000مليون دوالر او اقل و )

 ارسال وثائق المناقصة عبر الموقع االلكتروني للشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية وموقع وزارة الصحة االلكتروني

لذي سبق له االشتراك في المناقصة المعاد اعالنها ان يقدم وصل الشراء السابق نقدا )على مقدم العطاءا   ستكون   الرسم  هذا  دفع  طريقة 

 لها مع وثائق العطاء(.

 

ادناه  يتم تسليم  .6 العنوان  او     ( 4)رقم   العطاءات على  العطاءات    .[   2120/ 5/ 18   ]  قبل عند  يتم رفض  فتح  المتأخرة سوف  . سيتم 

اخ   العطاءات  الذين  العطاءات  مقدمي  ممثلين عن  العنوان   بحضور  على  الحضور شخصياً  الصحة ] تاروا  وزارة  بغداد  والبيئة   العراق 

. [ 2120/  5  /  18  ] في   [ الطابق السادس لجنة استالم وفتح العطاءات المختبرية  الشركة العامة لتسويق االلدوية والمستلزمات الطبية/ / 

تُ العطاءات    يجب على جميع  $    )                والبالغه    بالدوالر االمريكي   فة التخمينة % من قيمة الكل 1  بقيمة للعطاء  ضمان  رفق بان 

 .الغيرها   سنت   وست وتسعوندوالر امريكي و  مئتان وخمس وسبعون     (275,96
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  :  هي   سابقاً ا )العناوين( المشار اليه  العنوان .7

 
 

 ) كيماديا(   وزارة الصحة /البيئة / الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية ]جهة التعاقد:   .1

 

   علي حسن البلداوي  الصيدالني  سلطة التعاقد: 

 

 رئيس مجلس االدارة   /   عام ال   مدير ال   :  ب ص من ال 

 

 التوقيع:                                                                                                                

 

  2021/    4  /       التاريخ:                                                                                                                 

مكتب معاون المدير العام لشؤون / عنوان الشعبة المختبرية )العراق/بغداد/منطقة الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/الطابق السابع  .2

(وعنوان قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة هو )العراق/بغداد/منطقة   07705419074الهاتف    رقم / االستيراد/الشعبة المختبرية 

 .(   07705419074رقم الهاتف  / قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة /الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/الطابق الخامس 

اق/بغداد/منطقة الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/الطابق عنوان  شراء وثائق المناقصة لدى القسم المالي  هو  )العر  .3

 السادس/القسم المالي/شعبة االيرادات (.

الشركة العامة لتسويق االدوية   عنوان محل تسليم العطاءات هو )العراق/بغداد/منطقة الباب المعظم/مقر وزارة الصحة والبيئة/  .4

 لجنة استالم وفتح العطاءات للمواد المختبرية (.الطابق السادس/ والمستلزمات الطبية ) كيماديا(/ 
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 (ITB)  العطاءات مقدمي إلى التعليمات  على مالحظات

  

وثائق  قسمال  هذا يقدم   الالزمة  مناقصةال  من  تلبي   عطاءاتوتقديم  عداد  إل  العطاءاتمقدمي    إلى  المعلومات 

العطاءات إضافةً    تقييم فتح وة لتقديم وضروريالالخطوات  التعليمات إلى مقدمي العطاءات  صف  ت.  تعاقدجهة المتطلبات  

 العقد. ترسية إلى 

بيانات   ورقةالذي يتألف من والقسم الثاني  أمادون أي تغيير. من ستخدم التعليمات إلى مقدمي العطاءات تُ  

ً أحكام فهو مصمم ليتضمن،  لبيانات"(ا ورقة)" العطاء   فاصيلالت قدمالتعليمات إلى مقدمي العطاءات وتما تتضمنه تكّمل  ا

ويتم   ،تعاقدخاصة لكل عملية البيانات تكون ورقة إن بشكل سليم.  التقييمبالعقد المطلوبة إلجراء عملية العطاء وة الخاص

 من قبل جهة التعاقد فقط.  حضيرها وإكمالهات

السادس )  للعقد  العامة  الشروط  دةً عا  تغطي  السابع)  للعقد  الخاصة  الشروطأو  /و(  القسم    التي   األحكام(  القسم 

العقد،    والدفعات،  المورد/المجهز  بأداء  تتعلق على  وبموجب  العقد    بموجب  ينالطرف واجبات  و  حقوقو  ،المخاطرتؤثر 

 . للعقد الفعلي التنفيذ خالل

 

 مناقصة ال  وثائق   من  المختلفة  األقسام   تتداخل  ال  أن  يجب  معين،  موضوعأي    حول  تناقضأو  /و  غموضأي    لتفادي{

 .}قسممعيّن في أكثر من  موضوع شرح كررتيالبعض وأن ال  ببعضها

 

 .من العقد النهائي ( جزءاً BDSبيانات العطاء )  ورقة و ITB)التعليمات إلى مقدمي العطاءات ) ال تشكل
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 العطاءات  مقدمي  إلى  تعليمات

 مقدمة  .أ

في 1.1 المذكورة  التعاقد  العطاءبي ورقة    تدعو جهة   (Bid Data Sheet – BDS)  انات 

للعقد الخاصة  الشروط  لتقديم  ،   (Special Conditions of Contract – SCC)وفي 

)  على  تعاقدلل  عطاءاتال المختبريةالسلع  ت  اكم(  المواد  العطاء  ورقةفي    هديحدتم    بيانات 

 . التعاقد متطلبات قائمة وفي

"الكتابة"    :هذه   مناقصةفي وثائق المحددة  لالمصطلحات التالية ستكون لها المعاني ا  1.2

يتم استالمه باليد، أو    ذيلكتاب/الخطاب ا تعني أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما في ذلك ال

والفاكس بالتلكس  ً   ؛إرساله  يوماً شمسيا يعني  أيضاً صيغة   ؛"اليوم"  تعني  المفرد  صيغة 

 الجمع.

 المناقصة  نطاق .1

على 2.1 التعاقد  جهة  سياسة  والمقاولين  تشترط  والمجهزين  العطاءات    مقدمي 

عمليات    الثانويينوالمقاولين   خالل  األخالق  معايير  أعلى  يراعوا  أن  لديهم  والعاملين 

 : وتنفيذ العقود. في سبيل تحقيق هذه السياسة التعاقد 

 العراقية  القوانين  بحسب  " المشروعة  غير  واألعمال  الفساد"  تعريف  التعاقد  جهة  تعتمد)أ(   

المادةهذولغرض    .الصلة  ذاتو  النافذة ً   التعاقد  جهة   سترشدتس  ،ه    بتعريفات  أيضا

 : أدناه هنا تحديده تم كما المصطلحات

  واألعمال الفساد .2

 المشروعة  غير

أو استالم أو   تقديم( تعني عرض أو  "corrupt practice""ممارسة فاسدة" ) (1)

ذلك بهدف استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، و

 جهة؛  ةالتأثير بشكل غيرسليم على أفعال أي

)ومن   غفال( تعني أي فعل أو إ"fraudulent practice""ممارسة احتيالية" )(  2) 

أو  خداع  إلى  بتهور،  أو  درايٍة  عن  يؤدي  التمثيل(  سوء  أو  التشويه  ضمنها 

خداع جهةٍ  أو    محاولة  أخرى  منفعة  أو  مادية  منفعة  على  للحصول  ما، سواء 

 لتملص من التزام ما؛ ل

 

 (3  )( تواطؤية"  بين "collusive practice""ممارسة  ترتيب  أو  أية خطة  تعني   )

التأثير بشكل غير سليم على    تضمنة طرفين أو أكثر، وذلك لغايٍة غير سليمة، م

 ؛ أخرىأفعال جهة 

ال ( تعني إ"coercive practice""ممارسة قهرية" )(  4)  أو  لحاق  يذاء أو اإلضرر 

بالت الل إهديد  أو  حاق  مباشر،  اإلضرر  غير  أو  مباشر  بشكل  أو  بيذاء،  أي جهة 

 ؛وذلك بهدف التأثير بشكل غيرسليم على أفعال جهة ما ممتلكات تلك الجهة،

 

 "( هي: obstructive practice( "ممارسة اإلعاقة" )"5) 

بشكل    بهافي الوثائق واألدلة أو حجالمتعّمد  اإلتالف أو التزوير أو التغيير   ( 5.1)

، وذلك إلعاقة أية  إلى المحققين  عن التحقيق أو اإلدالء بشهادة زور  متعمد

ممارسات   واضحبشكل    إجراءاتٍ  إدعاءات  في  للتحقيق  المشتري  يجريها 

؛ و/أو  النافذةالقوانين العراقية  وفقأو التواطؤ أو القهر الفساد أو اإلحتيال 

لمنع وذلك  جهة،  أي  ترهيب  أو  مضايقة  أو  معرفتها  تهديد  كشف  من  ها 

بأمور تتعلق بالتحقيق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إجراءات التحقيق، 
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 أو

عرقلة   ( 5.2) أو  إعاقة  إلى  تهدف  التي  حق الممارسة    واضحبشكل  الممارسات 

من التعليمات إلى مقدمي  أدناه )د(   2.1مادةفي المعاينة والتدقيق بموجب ال

 النافذة.  العراقية لقوانينا وفقالعطاءات الواردة أدناه 

 

  وفق القوانين العراقية النافذةإذا قررت  عطاء  ترفض جهة التعاقد أي  سوف   )ب( 

العقد عليه، قد تورط بشكل مباشر أو من  المقترح ترسية  العطاء  أن مقدم 

في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو قهر أو إعاقة خالل    ، خالل وكيل

 المعني؛ عملية التنافس على العقد

طرف   )ج( أي  التعاقد  جهة  تعاقب  شخص( سوف  أو  للقوانين    )شركة  وفقاً 

ً   غير مؤهل  هالعراقية النافذة، بما في ذلك إعالن  لترسية العقد عليه،  قانونيا

غير   أجٍل  إلى  ذلك  كان  محددة  محددسواء  لمدة  الوقت  أو  اذا من  وذلك   ،

رط بشكل مباشر أو  تو أن هذا الطرف قد  لسلطات العراقية المختصة  ا  قررت

أو    ،كيلمن خالل و تواطؤ  أو  احتيال  أو  فساد  إعاقة   قهرفي ممارسات  أو 

   ؛هأو خالل تنفيذ ، ممول من جهة التعاقد عقد على خالل عملية التنافس

  متعلقة  أخرى  سجالت ووثائقالحسابات وبمعاينة الالقيام  يحق لجهة التعاقد   )د( 

العقد وتنفيذ  العطاء  ال   بتقديم  والمقاولين مقدمي  والمجهزين    لعطاءات 

الثانويين المستندات  ة  الحوبإ  ،والمقاولين  اهذه  لسلطات ا  عبرلتدقيق  إلى 

 وفق القوانين العراقية النافذة. المختصة 

 

 

 مناقصة ال  وثائق .ب

مع أية   ترابطيجب أن تقرأ بالالواردة أدناه والمستندات    هي  مناقصةوثائق الإن   3.1

 : العطاءات مقدمي إلى التعليمات من  5 ةالماد وفقمالحق صادرة 

3.   وثائق محتويات 

مناقصة ال  

  (ITB)تعليمات إلى مقدمي العطاءات األول. قسمال

 (BDS)بيانات العطاء  ورقة الثاني.  قسمال

 التأهيل و التقييممعايير الثالث.  قسمال

 العطاء مستندات الرابع.  قسمال

 التعاقد قائمة متطلبات  . القسم الخامس

 (GCC)الشروط العامة للعقد  . السادس القسم

 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  . القسم السابع

 العقد مستندات . القسم الثامن

 

  .لتقديم العطاءات جزءاً رسمياً من وثيقة العطاء كتاب الدعوةيشكل  3.2

  يتصل  أنحول وثيقة العطاء،    توضيحإلى أي    يحتاجقدم عطاء محتمل  م  يأل  يمكن 4.1

التب ً عاقد  جهة  االلكتروني  تحريريا البريد  "كابل"  مصطلح  )يشمل  الكابل  بواسطة    أو   أو 

التعاقد   جهة  عنوان  على  الفاكس(  أو  هو  التلكس  في  كما  العطاء.   ورقةمحدد  بيانات 

قّل عن في مهلة زمنية ال ت  (فسار استطلب توضيح )اً ألي  تحريري ستستجيب جهة التعاقد  

   اإلستفسارات .4

  وثائق توضيحو

   مناقصةال
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رسل جهة التعاقد  تُ سوف  يم العطاءات.  سلالنهائي لت  الموعد  تسبق(  14أربعة عشر يوماً )

مصدره( إلى جميع تحديد  ها )بما في ذلك وصف موضوع االستفسار دون  اتجاب إنسخاً عن  

 مقدمي العطاءات المحتملين الذين استلموا وثيقة العطاء منها. 

  يجوز إعطاء أية معلومات إلى أية جهة غير مختصة عن أسماء وعناوين مقدمي   ال  4.2

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

التعاقد   5.1 لجهة  لت   يمكن  النهائي  الموعد  العطاءات سل قبل  ،   يم  مناسبة  في    بمدة  تعدل  أن 

 . عبر إصدار مالحق لها المناقصة    ة ق ي مستندات وث 

  وثائق تعديل . 5 

مناقصة ال  

المناقصة قد  يعتبر أي ملحق   5.2 لل   صدر جزءاً من وثائق  إلى    3.1  مادة وفقاً  التعليمات  من 

تبليغه   العطاءات، ويجب  إلى  تحريري مقدمي  من اً  المناقصة   كل  وثائق  بشراء  وبالتالي    ، قام 

لهم. على مقدمي العطاءات   ها،  استالم أي من هذه المالحق فور تبلغهم ب تأكيد  يعتبر ملزماً 

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

 

أجل   5.3 العطاءات    إعطاءمن  الالمحتملين  مقدمي  الملحق  خذ  ال  مناسبالوقت 

إلى تأجيل الموعد    ،لتقديرهافقاً  و   ،تعمد جهة التعاقدسعند إعدادهم لعطاءاتهم،    باالعتبار 

لت العطسلالنهائي  عل  .اءاتيم  الحالة،  هذه  التعاقدوفي  جهة  مقدمي    ى  جميع  تبلِّّغ  أن 

ً وذلك عبر الكابل ملحق  يم العطاءاتسلبتأجيل الموعد النهائي لت  العطاءات بإشعار تحريري    ا

يم العطاءات بالطريقة سلتأجيل الموعد النهائي لتإعالن  . كما ستقوم بنشر  للتأكيد على ذلك

 عن هذه المناقصة. ذاتها التي نشرت فيها اإلعالن 

 

 

   العطاءات إعداد .ج

هي 6.1 المناقصة  هذه  المؤهلة  ل  عامةمناقصة    إن  الشركات  بحسب  قانونياً  جميع 

يمكن   .1999  لسنة  العلمية  المكاتبومن ضمنها تعليمات    القوانين السارية في العراق  

 العطاء في الحاالت التالية:  تقديممنع شركات من المشاركة في 

 القانونية  األهلية .6

المصالح في  تضارب  لديها  التي  سوفالشركات  ا  .  العطاءات د  استبعيتم  مقدمي  جميع 

في  يتبيّن    الذين مقدم  .  لمصالحل تضارب  أنهم  أن  اعتبار  تضارب    هو  ءعطااليمكن  في 

 ، اذا: هذهعملية العطاء  خاللللمصالح مع طرٍف ما أو أكثر 

)  لديهمكان   ( 1) مشترك  يسيطرcommon controlling partnerشريك  على    ( 

 أعمالهما؛ أو

يتلقون تلقّ  ( 2) أو  دعٍم    وا  أي بشكل  (  subsidy)أي  من  مباشر  غير  أو  مباشر 

 أو هم؛من

 أو ؛عطاءال اهذكان لديهم الممثل القانوني نفسه ألغراض  ( 3)

مع بعضهم البعض،    -مباشرة أو عن طريق طرف ثالث  -لديهم عالقة  تكان ( 4)

عل الحصول  من  عطاء  تمكنهم  حول  معلومات  أو    خراآلعطاء  المقدم  ى 

التعاقد بشأن   التأثير في قرارات جهة  أو  العطاء  عملية التأثير على هذا 

   أو العطاء )المناقصة( هذه؛

سواء كان ذلك   ،أكثر من عطاء في هذه المناقصةبتقديم    ما  مقدم عطاءٍ ام  ق   (5)

إلى استبعاد    مما سيؤدي  ،ائتالف شركات  أو من ضمن شراكة أو  منفرداً 

مشاركة إمكانية  من  يحّد    ، هذا لنوبالرغم من ذلك.  جميع تلك العطاءات
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عطاء كمقاول ثانوي في عطاء آخر أو مشاركة شركة ما كمقاول  المقدم  

   أو ؛ثانوي في أكثر من عطاء

أو    عطاءالمقدم  قدم  قد  (  6) المواصفات  أو  التصاميم  إلعداد  استشارية  خدمات 

ال الوثائق  من  في  غيرها  ستسخدم  وثائق  السلع    على  تعاقدالتي  موضوع 

 purchasingجهة التعاقد )أو وكيل مشتريات )وذلك بطلب من    ،هذه  المناقصة

agent؛ أو (لعمل بالنيابة عنها ل  في ذلك  خول( م 

  

غير    ال 6.2 أو  مباشر  بشكل  يشاركوا  أن  العام  والقطاع  الحكومة  لموظفي  يسمح 

 .هذه  ةمباشر في المناقصات العام

 

أي 6.3 في   ةتعتبر  مشاركتها  تُعلق  أو  السوداء  القائمة  على  اسمها  يُدرج  شركة 

المختصة السلطات  قبل  من  محددة  زمنية  فترة  خالل  العامة  مؤهلة   ،المناقصات    غير 

 ً عطاء  قانونيا الشركات  لتقديم  قائمة  إن  و.  ً   مؤهلةالغير  المعاقبة  على    قانونيا متوفرة 

 بيانات العطاء.  ورقةحدد في االلكتروني الم موقعال

 

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يتوجب على مقدم العطاء   12المادة    بحسب 7.1

جهة التعاقد، الوثائق التي تثبت أهلية السلع  بحسب موافقة  أن يقدم كجزٍء من عطائه و

 بموجب العقد.  قديمهاوالخدمات الطبية التي سيتم ت األجهزة/والمعدات

أهلية  ا ثب إ ئق  وثا إن   7.2 والخدماتت  السلع  لهذه  المنشأ    بدول  تصريح  هي  السلع 

ويجري التأكيد على ذلك بشهادات منشأ صادرة    ،في جدول األسعارذلك  يتم  ووالخدمات  

هذه شحن  عند  وذلك  البلد  ذلك  في  المختصة  الجهات  تُصادِّ ؛  البنود  عن  أن  ق  يجب 

هذه   على  المنشأ  بلد  في  المختصة  العراقية  البنود  السلطات  باستثناء  الشهادات 

 .المستوردة من بلد عربي

  إثبات وثائق  .7

  والخدمات   السلع أهلية

  لوثائق ومطابقتها

 مناقصة. ال

 

ال  قد 7.3 لم  وثائقتكون  والخدمات  طابقةاإلثباتية  هو  السلع  في  كما  القسم  محدد 

فات  مواصشكل    على  (Schedule of Requirements)  التعاقدقائمة متطلبات    -  الخامس

 وسوف تتألف من:  اتبيانونصوص، مخططات، /ةتحريري

 

  األساسية وخصائص األداء للسلع؛ الفنيةوصف مفصل للخصائص  )أ(

 كل بند من بنود المتطلبات الفنيةل مقارنة جدول )ب( 

 (item-by-item commentary)    ،والخدمات والمعدات  السلع  استجابة   يُثبت 

الفنية  محددةال  لمتطلباتلجوهرياً    ةترحالمق المواصفات  ي،  في  حدد  أو 

 ؛الفنية المواصفاتهذه حكام  ألاالنحرافات واالستثناءات 

 

بالمناقصة    مستندات  ةأي )ج( خاصة  في  وأخرى  محددة  هي  بيانات    ورقةكما 

 . العطاء

 

لم   7.4 ي  ورقة  تحدد ما  ذلك،  العطاء خالف  العطاء  بيانات  مقدم  ل  يتسجتوجب على 

على مقدم العطاء أن يرفق    ؛لدى السلطات المختصة في العراق  يمهاتقدالسلع التي سيتم  

السلع بحلول موعد ت قد سجلَّ هذه  إذا كان  التسجيل  يم  سل مع عطائه نسخة عن شهادة 

توقيع  عند  التعاقد  جهة  إلى  يقدم  أن  الفائز  العطاء  مقدم  على  يتوجب  وإال،  العطاءات. 

 العقد إما: 
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 .الستخدام في العراقل  السلعشهادة تسجيل  عننسخة  )أ(

 أو في حال لم يتم الحصول بعد على شهادة التسجيل هذه، 

  التزمعلى أن مقدم العطاء قد    ،بحسب موافقة جهة التعاقد  ،ثبوتية  مستندات )ب( 

 بيانات العطاء.  ورقةجميع متطلبات التسجيل كما هي محددة في ب

 .)ج(  جواز اإلستثناء من التسجيل بحسب صالحيات وزير الصحة

يجب على جهة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسهيل عملية التسجيل  7.4.1

العراق. تحّدِّ  أي  ورقةد  في  المسؤول عن إعطاء  الوكالة والشخص  العطاء إسم   ةبيانات 

 معلومات إضافية حول عملية التسجيل.

العطاء إذا   )أ( 7.4.2 مقدم  سيقدمها  التي  السلع  تسجيل  يتمَّ  توقيع   ئزالفا  لم  عند 

 العقد نافذاً اعتباراً من تاريخ استالم شهادة التسجيل.  صبحيُ  العقد، فسوف

الدواء عند   الفائز من تقديم شهادة تسجيل  المناقص  )ب( يجوز لوزير الصحة استثناء 

 توقيع العقد وفي هذه الحالة يكون العقد نافذاً. 

)ب( من التعليمات إلى    7.3  ادة مالواجب تقديمه وفقاً لل  جدول المقارنةألغراض   7.5

  من قبل جهة التعاقد في المتطلبات الفنية  إشارة  ةأي  فإنالواردة أعاله،    العطاءاتمقدمي  

  يجوز.  الحصر  وليس  الوصف  سبيل  على  هي  تجارية،  عالماتمعايير وكذلك أسماء/  إلى

أسماء/  استخدام  العطاء  لمقدم و/تجارية  عالماتمعايير،    في  يلةبد  موديالت  أرقام  أو، 

موافقة    يثبت  أن  شرط  عطائه، ي  تال  ةالبديل  مواصفاتال   أن  التعاقد  جهةبحسب 

 . الفنية المواصفات في حددةالم  تلكجوهرياً  تعادل ،هاسيستخدم

 

العطاء على   8.1 الثبوتية    مقدم  الوثائق  التعاقد للتأكيد  تقديم  جهة  موافقة    بحسب 

 :  بأن

  مقدم مؤهالت .8

 العطاء 

العطاء  )أ( المالية    مقدم  القدرة  العقد،   الضروريةواإلنتاجية    فنيةالولديه  لتنفيذ 

ال  يستوفيأنه  و في  ل أهيتمعايير    التأهيل  معايير  –الثالث    قسمال   المحددة 

 . التقييمو

 

ورقة   المحددة فيالتي يقدمها وفي حال لن يقوم بنفسه بتصنيع أو انتاج السلع   )ب( 

لتقديم هذه السلع  المصنعة أو المنتجة    الجهةن  تخويل مالبيانات العطاء، فلديه  

العراق   ل في  من  ال  صيغةوفقاً  المستند   –  المصنعة  الجهةتصريح 

(Manufacturer’s Authorization Formالمرفق في ال )الرابع قسم . 

 

)أو ألسباب    في حال لم يكن مقدم العطاء يمارس األعمال التجارية في العراق )ج(

أو سوف  يكون  ف ،    (الصيانةات الخدمات المتصلة/أخرى لن يقوم بنفسه بإلتزام

مُ يصبح   عليه(  العقد  ترسية  حال  بوكيلثّ م  )في  العراق  محلي  الً  لخدمات  ل  في 

بإلتزامات  عوقادر  مؤهل    ،الصيانةالمتصلة/ القيام  للى  العطاء  الضمانات  مقدم 

 .فنيةت الواصفا لعقد و/أو الملي الشروط العامة والخاصة التي تم وصفها ف 

 

العطاء   ( )د مقدم  ال  ستوفييأن  في  المدرجة  التأهيل  معايير   –الثالث    قسممعايير 

والتقييم باألدوية    الفقرات/المواد  ةراجعلم)  التأهيل  المتعلقة  اإلضافية 

 الثالث(.  قسمالطبية في ال األجهزة/واللقاحات والمعدات
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  مقدم عطاء ك  ، وذلكم عطاء واحد في هذه المناقصةيتقد  كل شركة    على  جبتوي 9.1

 )أ( من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.  6.1 مادةللووفقاً   منفرد

  لكل واحد عطاء .9

 عطاء  مقدم

؛ وفي أي  يم عطائهسليتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وت 10.1

  هذه التكاليف، بصرف النظر عن سير ب  أو ملتزمة   تكون جهة التعاقد مسؤولة  نلحال،  

 . تهاو نتيجأ المناقصة

 العطاء  كلفة .10

والوثائ 11.1 المراسالت  وكافة  العطاء  اعداد  يتم  ان  مقدم    ق يجب  بين  المتبادلة 
العطاء وجهة التعاقد  باللغة المشار اليها في وقة بيانات العطاء . يمكن ان يقدم مقدم  

لى  العطاء أيا من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى ع 
لغرض   الترجمة  تعتمد  وحينها   ، العطاء  لغة  الى  لنصوصها  دقيقة  بترجمة  ترفق  ان 

        تفسير العطاء .

 العطاء  لغة .11

  المكونة الوثائق .12 :   ما يلي المقدم  يجب أن يشمل العطاء   12.1

 للعطاء 

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

 ؛الرابع قسمال

العطاء )ب(  األصلية(  ضمان  مقدمي من    17لمادة  اوفق    )النسخة  إلى  التعليمات 

 ؛ )ضمان العطاء( العطاءات

 ؛ مقدم العطاء ملزِّ يُ ل العطاءعلى  توقيعلل يخول ونافذ تحريري تفويض )ج(

بحسب   تؤكد  العطاءات،  مقدمي  إلى  التعليماتمن    7لمادة  ل وفقاً    موثقة  إثباتات )د( 

التعاقد  موافقة   قائ وث  متطلبات ل  مطابقة  هي  والخدمات  السلع  أن  ،جهة 

 ؛مناقصةال

موثقة (ـ)ه للمادة    إثباتات  العطاءات  8وفقاً  مقدمي  إلى  التعليمات  مؤهالت   –من 

العطاء، موافقة    تؤكد  مقدم  التعاقدبحسب  العطاء  جهة  مقدم  أن  لتنفيذ    مؤهل، 

 ؛قبول عطائهتم  العقد في حال 

 ؛ العطاء  ةقيوثل  العطاء مقدم شراء وصل )و( 

ال من  )ز(  المصنعة /الجهةتصريح   Manufacturer’s Authorization)  الشركة 

Formال في  المرفق  النموذج  وفق  بحسبالرابع،    قسم(  وجد   8.1  مادةال  إن 

 .)ب( من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 .بيانات العطاء ورقة وثيقة أخرى مطلوبة في  ةأي )ح(

 

على 13.1 العطاء    يتعين  )يقدت مقدم  العطاء  تقديم  استمارة  وجدول Bid Formم   )

الPrice Schedule)  األسعار في  المرفقة  النماذج  وفق  المناسب  محدداً    قسم(  الرابع، 

بت  سيقوم  التي  لها، قديمهاالسلع  موجز  وصف  مع  كمياتها،    ،ئهامنش  دولمحدداً  و  ، 

 وأسعارها. 

  تقديم استمارة .13

 العطاء 

تم تسعير جميع البنود المحددة في جدول األسعار وفق نموذج جدول يجب أن ي 14.1

  بتحديد  يقوم  أن  العطاء  مقدم   علىالرابع.    قسمالمرفق في ال (Price Schedule) األسعار  

 من  أي   كانت  وإذا.  مطلوب  هو   كما  األسعار  جدول   في  الواردة  األعمدة  جميع  في  األسعار

 ."نطبقي"ال  عبارة يكتب أن هفعلي العطاء،مقدم  على تنطبق ال األعمدة

الموجودة في العراق ولكن من    تلكتحدد أسعار السلع المقدمة كسلع محلية أو   14.2

  العطاء أسعار .14

 والحسومات 



 12 القسم األول. تعليمات إلى مقدمي العطاءات 

 

 

   LAB / 2021/6مناقصة رقم: 

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

أجنبي ال  ،منشأ  في  المرفق  األسعار  جدول  )  قسمفي  سيتم  2الرابع  التي  السلع  أّما   .)

 مقساستيرادها من خارج العراق فيجب أن يتّم تسعيرها في جدول األسعار المرفق في ال

 (. 3الرابع )

 :وذلك لمتطلبات المطابقة األسعار جدول إكمال عند التالية األمور إلى التنبه يجب 14.3

أو    إدراجيتم    14.3.1 المحلية  السلع  منشأ أسعار  من  ولكن  العراق  في  الموجودة  تلك 

منفصل  ،أجنبي العامودوذلك    ،بشكل  ال  5  رقم  في  في  المرفق  األسعار  جدول    قسم من 

 : على النحو التالي (،2الرابع )

التي يتم تسليمها    )أ(:    5العامود رقم   السلع  السلع ex-factoryالمصنع )  عندأسعار   /)

(/ السلع التي يتم تسليمها ex-showroomصالة العرض )  فيالتي يتم تسليمها  

  بحسب، وذلك  (off-the-shelf(/ السلع الجاهزة )ex-warehouseمن المستودع )

تشمل أن  يجب  األسعار    الحالة؛  والضرائب هذه  الرسوم  الضريبة   مثال)  جميع 

المبيعات الو  على  الخ...و  مركيةكالرسوم  االستهالك،  مواد  على  (  الرسوم 

التي   أو  الخام  وعلى    السلع   مكونات  أساس  على  تسديدها يتم  المدفوعة  المواد 

على أساس    أسعارها  دي تحدتم  ها والتي  أو تجميع  السلع   المستخدمة في تصنيع

أو الرسوم  صالة العرض  أو من المستودع، الخ...    فيالمصنع أو    عندها  تسليم

على   المدفوعة  األجنبي  والضرائب  المنشأ  ذات  استيرادها السلع  تم  والتي 

 ً تسليمها  يتحدتم  و  ،مسبقا أساس  على  أسعارها  العرضفي  د  . الخ...    صالة 

 تشمل هذه األسعار أيضاً تكاليف التوضيب والشحن. 

رقم   أي  5العامود  وغيرها  ضرائب  ة)ب(:  الضرائب  مبيعات  سيقوم التي    رسومالو  من 

ب العطاء  العراقتسديدها  مقدم  ب   في  يتعلق  ما  وذلكالسلعفي  حال    ،    ية رستفي 

 .( ...الضريبة على المبيعات، الخو ضريبة االستهالك )مثالً  العقد عليه

رقم   الداخلي  5العامود  النقل  تكاليف  وتحم  البّري  )ج(:  السلع  والتأمين  يل 

النثرية  ( Unloading-)النفاض وتفريغها التكاليف  من   العرضية /وغيرها 

(Incidental    )  حتى تسليم السلع إلى وجهتها النهائية كما هو محدد الضرورية

 . التعاقدمتطلبات  قائمةفي 

رقم   فيا سعأ)د(:    5العامود  بما  الثانوية  الخدمات  التشغيل  التركيب  هار  كيفية    وبيان 

الموقع  التدريب  و  مستخدااال/ المستفيدةلدى  في  النهائي(    الجهات  ،  )المستخدم 

 التعاقد متطلبات  قائمةفي  كما هو محددإن وجد، 

 

 بشكل منفصل  ،اسعار السلع التي سيتم استيرادها من خارج العراق  إدراجيحب    14.3.2

 التالي: (، على النحو 3الرابع )  قسممن جدول األسعار المرفق في ال 5في العامود رقم 

( في ميناء/ مطار  CIPعلى أساس )التي يتم تسليمها  ر السلع  اسعأ)أ(:     5العامود رقم  

 . ونقطة الوصول

( )رسوم التسليم  DDPعلى أساس )التي يتم تسليمها  السلع  أسعار      )ب(:  5العامود رقم  

المس  ،مدفوعة( موقع  في    خدمتعند  محدد  هو  كما  العراق  في   قائمة النهائي 

 عاقد التمتطلبات 

رقم   الثانوية  )ج(:    5العامود  الخدمات  كيفية أسعار  وبيان  التركيب  فيها  بما 

المستفيدة  ستخداماال/التشغيل الجهات  لدى  الموقع  في  )المستخدم    والتدريب 

 . التعاقدمتطلبات  قائمة، وكما هو محدد في ، إن وجدالنهائي(

الطبية،    14.3.3 سعريللمعدات/األجهزة   Annual)  نويالس  صيانةال  عقد  حدد 

Maintenance Contract - AMC  )المست موقع  جدول  وذلك    ،النهائي  مدخفي  في 
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عدد  ليحدد هذا السعر  و  ، إن وجد، (4النموذج المرفق في القسم الرابع )  بحسباألسعار  

.  التعاقدمتطلبات    قائمةفي    هد يحدكما تم ت  ،فترة ضمان العيوباء  تهإنالسنوات التي تلي  

على مقدم العطاء  يتوجب فتح العطاءات. موعد  تاريخ نافذة بضرائب السعر اليشمل هذا ال

لذلك في وثائق المناقصةما لم  .  يتعين تسديدهاضرائب إضافية  تحديد أية   ، يحدد خالفاً 

تعتبر األسعار شاملة لهذه الضرائب وال يجوز المطالبة بها الحقاً. خالل مدة عقد الصيانة 

وأن يستجيب فوراً ألي    الكمية الكافية من قطع الغيار السنوية، على المجهز أن يحتفظ ب

صيانة العطاء    يتوجب.  تصليح/طلب  مقدم    عقد  موضوع  المعدات  بقاءيضمن    أنعلى 

وصحيح    السنوية  الصيانة سليم  بشكل  سنوياً    x"  بنسبةعاملةً   %"(UPTIME 

warranty  )ن وجد، وذلك إالتعاقدقائمة متطلبات    –  القسم الخامسكما هو محدد في  و.  

( األعطال  فترات  تخّطت  حال  نسبته    (downtimeوفي  ما  السنوية،  الصيانة  عقد  خالل 

(100-x فيتوجب عندها تمديد فترة هذا العقد ،%)ضعف فترات األعطال. مدة تعادل ب 

 

،  EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDP)     اتمصطلح ال  اعتماد  يتمسوف   14.4

لألاسالخ...(   الدولية  تناداً  التجاريةحكام  المصطلحات  محدد    لتفسير  هو  ما  في  بحسب 

اإلنكوترمز   قبل  نشره  يتم  الذي  ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات  غرفة   من 

 التجارة الدولية في باريس. 

 

األسعار  إن   14.5 بنود  لتفصيل  وفقاً  األسعار  من أعاله    14.3لمادة  ا  بحسبتقديم 

مقارنة العطاءات من قبل  عملية  تسهيل  فقط إلى  هدف  يمي العطاءات،  التعليمات إلى مقد

 مجموعة من البنود  ةعلى أي، ولن يحد بأي شكل كان من حقها في التعاقد  جهة التعاقد

 .المقدمة في العطاء

 

العطاء   14.6 مقدم  قبل  المقدمة من  األسعار  أن تكون  قابلة  يجب    للتغيير ثابتة وغير 

 .السبب مهما كان دخالل فترة تنفيذ العق 

 

كميات  14.7 جدول  من  أكثر  تحديد  تّم  مجموعةواحد    إذا  جدول  lot  -وحدة  /)أو  في   )

م  يقدبت  اتالعطاء  يلمقدم  تسمح وثائق المناقصةفعندها  ،  لشراء االدوية  التعاقدمتطلبات  

وسوف يتم تقييم  الجداول  المواد المذكورة في  أو أكثر من    مادةلبشكل منفصل    هأسعار

 اءات للمواد ولكل مادة على حدة مع العرض.   العط

حالة    في  فيتم  اما  الطبية،  واحداالجهزة  كميات  جدول  من  اكثر  )او    تحديد 

في  lots  –المجموعات/وحدات   الواردة  السلع  ( على ان يتم تسعير جميع بنود وكميات 

العطاء مقدم  يتوجب على  المجموعة.   او  الجدول  )المجموع  هذا  الجداول  ات(  ان يحدد 

بوضوح ويقوم بتسعير كل منها بشكل منفصل في جداول االسعار المخصصة لكل منها.   

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

 

 التالية:العمالت ب تقدم األسعار يجب أن  15.1

أسعار   )أ( يقدم  أن  العطاء  مقدم  سيتم  على  التي  ب   تقديمهاالسلع  العراق  الدينار  من 

  العراقي

سيتم   )ب(  التي  السلع  أسعار  يقدم  أن  العطاء  العراق    تقديمهايجوزلمقدم  خارج  من 

 بيانات العطاء. ورقة  بالعملة المحددة في

 العطاء  عمالت .15

بيانات    ورقةعلى األقل للمدة المحددة في    سارية/نافذةيجب أن تبقى العطاءات   16.1

بعد   لالعطاء  النهائي  العطاءسل تالموعد  للمادة وات  يم  التعاقد وفقاً  قبل جهة    المحدد من 

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

 نفاذ فترة .16

 العطاءات 
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 للشروط.   غير مستجيبٍ باعتباره عطاءً المطلوب من 

لجهة التعاقد    ، يجوزاألولية  العطاء  إنتهاء فترة نفاذفي حاالت استثنائية، وقبل   16.2

عطاءاتهم لمدة إضافية محددة. يجب أن   فترة نفاذأن تطلب من مقدمي العطاءات تمديد  

الطلب و  يتم العطاءات    جوابهذا  لمقدم  تحريري مقدمي  أن يرفض طلب  الاً. يجوز  عطاء 

عطائهوهذا،  التمديد   ضمان  مصادرة  دون  لهذا أما  .  ذلك  العطاء  مقدم  قبول  حال  في 

يُ طلب منه  يُ   لن، فعندها  الطلب ولكن سيطلب منه   ؛سمح له أن يقوم بتعديل عطائهولن 

 . ضمان عطائه فترة نفاذفي المقابل تمديد  

 

على مقدم العطاء أن يقدم، كجزء من عطائه، ضمان عطاء غير مشروط وقابل   17.1

 :بصيغة  يكون ضمان العطاء إماو ،جهة التعاقد من طلبأول للدفع عند 

 الرابع،  قسمالنموذج المرفق في الوفق  خطاب ضمان )أ( 

 مصدق؛  صك ( ب) 

 في ورقة البيانات .   او اية صيغة اخرى تحددها جهة التعاقد ( ج)

بيانات العطاء وفي قائمة   ورقةمحدد في    ويجب أن تكون قيمة ضمان العطاء وفق ما ه

 .القسم الخامسفي   التعاقدمتطلبات 

 العطاء  ضمان .17

 

ضمان 17.2 يكون  أن  و   يجب  عنوان  ذكر  مع  التعاقد  جهة  إلى  موجهاً  رقم  العطاء 

بعد انتهاء فترة    28لمدة ال تقل عن    نافذاً ، كما يجب أن يبقى  كتاب الدعوةمرجع   يوماً 

العطاء   انتهاء    وأنفاذ  تبعد  لفترة    يدمدأي  وفقالحق  العطاء  للنفاذ  من   16.2  مادةا 

 التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

 

يكون 17.3 أن  العطاء،  يجب  العطاء،    ضمان  مقدم  شكلباختيار  على  خطاب  إما   (

 مناقصة النموذج المرفق بوثائق ال  بحسب(  Bank Guaranteeضمان مصرفي ) ضمان(

ل وفقاً  العراق  في  المعتمدة  المصارف  أحد  عن  المركزي    تعليماتصادراً  المصرف 

ا  أو    ،العراقي ورقة  في  التعاقد  جهة  تحددها  اية صيغة  او  مصدق  إذا  و.  لبياناتصدك 

( عن مصرف موجود خارج العراق، فيجب  Bank Guarantee)  المصرفي  الضمانصدر  

يكون و  أن  في ال  المصرفلهذا    مرادفةالمالية  المؤسسة  ال  منمصدقاً  موقعاً  معتمدة 

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

 

التعاقد 17.4 جهة  والتحليل()    ستقوم  الدراسة  لجان  توصية  على  أي    بناء  برفض 

معه  عطاء   يرفق  مقبولال  عطاءً   وذلك  ضمان عطاء    للشروط  مستجيبٍ غير    باعتباره 

والمصنعة   للدواء  المنتجة  الشركات  وزير  لألجهزة  عدا  بإستثناء  المشمولة  الطبية 

 . الصحة النافذ

 

ضمانات العطاء العائدة    تطلق  نيحق لجهة التعاقد أ،  بحسب موافقة جهة التعاقد 17.5

يحتمل   ال  الذين  العطاءات  مقدمي  نفاذ    لعقدا  ترسيةالى  مدة  انتهاء  قبل  وذلك  عليهم، 

باإل التوصية  تكون  أن  وبعد  االحتفاظ    حالةعطاءاتهم  يتم  الحالة،  هذه  في  صدرت.  قد 

األولى الثالث  المراتب  يحتلون  الذين  العطاءات  لمقدمي  العائدة  العطاء  عمالً    بضمانات 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 38.2 مادةبأحكام ال

 

ضمان  ه  وتقديم  العقد  اتفاقية  بعد توقيع   مقدم العطاء الفائزلالعطاء  يعاد ضمان   17.6

 .المطلوباألداء حسن 

 

  يمكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا:  17.7
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مدة   )أ( انتهاء  قبل  عطاءه  العطاء  مقدم  المناقصة  نفاذهسحب  غلق  ، وبعد 

من التعليمات إلى مقدمي    22.3و  16.2باستثناء ما نصت عليه الفقرتين  

 أو العطاءات؛

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

 التوقيع على العقد، أو ( 1)

 المطلوب.األداء تقديم ضمان حسن  ( 2)

 

إذا    ناجح  تقدم  )ج(  غير  امقدم عطاء  أو  للمادة  بشكوى  وفقاً  من   36عتراض 

مقدمي إلى  وتبينالعطاءات  التعليمات  المختصة  عندها  ،   هذه   أن  للسلطات 

إن قيمة األضرار   ؛ ةمبرر  غير أو    خاطئةألسباب    كان عتراض  هذا االأو    ىشكوال

ضمان العطاء    الناتجة عن هذا التأخير في توقيع العقد سوف يتم تعويضها من

، سوف  على الرغم من ذلك  حب الشكوى أعاله.لمقدم العطاء غير الناجح وصا 

قيمة الغرامات التي تحددها السلطات   يقتصر المبلغ الُمصادر من الضمان على 

 القوانين العراقية واإلجراءات النافذة.  وفق المختصة

 

اإلعفاء  17.8 بسبب  وذلك  العطاء  ضمان  العطاءات  مقدمي  بعض  يقدم  لم  إذا 

العرا القوانين  في  عنه  الحال  المنصوص  هو  كما  النافذة،  للشركات  مثالً  قية  بالنسبة 

من التعليمات   17.1  مادةلل  بيانات العطاء  ورقةمحدد في    وه  بحسب ماالعامة أو غيرها  

 ، وإلى مقدمي العطاءات

المحددة من قبله    سحب مقدم العطاء هذا عطاءه قبل انتهاء مدة نفاذهإذا   .أ

، باستثناء ما نصت عليه ة  وبعد غلق المناقص  استمارة تقديم العطاءفي  

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ أو 16.2 مادةال

فشل في توقيع العقد  ولكن  الفائز  مقدم العطاء  مقدم العطاء هذا    أصبحإذا   .ب

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

 العطاءات؛ من التعليمات إلى مقدمي 38وفقاً للمادة  األداء حسن

مقدم   لنتع، أن  -بيانات العطاء على ذلك   ورقةفي حال نصت    -لجهة التعاقد  مكن، يفعندها

عليه عقد  إلرساء  مؤهل  غير  التعاقد  العطاء  جهة  من  وممول  تمضي  ،  تطبيق أن  في 

 بيانات العطاء. ورقةاإلجراءات اإلدارية المنصوص عنها في 

 

عطاءه   18.1 العطاء  مقدم  ّد  يُعِّ أن  األصلية  يجب  بنسخته  أنويقدمه  تشمل    ويجوز 

ً قرص ً مدمج  ا الفني  (Compact Disk)  ا فيقدم    ،بالعرض  المالي  العرض  نسخة  أما  في 

 . أصلية )ورقية( واحدة 

  وتوقيع شكل .18

 العطاء 

  مادةال  النسخ كافة الوثائق المحددة فيكل من  يجب أن يتضمن العطاء األصلي و 18.2

ي العطاءات، على أن تكون كل وثائق العطاء مطبوعةً أو من التعليمات إلى مقدم  12.1

من  حررةً م وموقعةً  يزول،  ال  بحبر  أو    العطاء  الممقدم  األشخاص  أو  ين  لوخالشخص 

إللزام العطاء  لذلك  أن    . بالعقد  مقدم  التفويض   يكونيجب  في   هذا  محدد  هو  ما   بحسب 

)ج(    12.1مادةلي بموجب ا، من قبل المخولين قانونياً للتوقيع والذ بيانات العطاء  ورقة

العطاءات مقدمي  إلى  التعليمات  بالعطاء  من  يرفق  من   .سوف  التأكد  العطاء  مقدم  على 

وعلى كل  (  Bid Submission Form)لتوقيع على استمارة تقديم العطاء  ل  لوختوقيع الم

األسعار جداول  صفحات  من  ال  (Price Schedules)  صفحة  كافة  المرفقة    وثائقوعلى 

العطاءوذ  بعطائه على  الموقع  الشخص  من  صفحات .  لك  جميع  أن  المالحظة  ويجب 

العطاء حيث تمت إضافات وتصحيحات على اإلضافات من قبل مقدم العطاء الموقع على  
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. على مقدم العطاء أن يحدد  العطاء وسوف يقوم بالتوقيع عليها كامالً أو باألحرف األولى

ب في جداول األسعار. إن أية شروط أخرى  األسعار بالحروف واألرقام على النحو المطلو

 بيانات العطاء.  ورقةيتم تحديدها في 

أي  18.3 على  العطاء  يحتوي  أال  أو    ةيجب  السطور  بين  لوثائق    أو  محوكتابة  تعديالت 

باستثناءالمناقصة التي    ،  األخطاء  لتصحيح  الضرورية  العطاءاتلك  مقدم    رتكبها 

ين  لوخأو الم  لوخالم، يتوجب على  ه الحالة. وفي هذأثناء إعداد مستندات العطاء

 هذه التصحيحات.  على باألحرف األولىولتوقيع كامالً اعلى العطاء  لتوقيعل

 

العطاءات  يمسلت – د  

الداخلي    عطاءاتهم بواسطة البريدبتسليم  موا  ويمكن لمقدمي العطاءات أن يق 19.1

العطاء وكل نسخة عنه   ع وضعلى مقدم العطاء  السريع أو باليد مباشرة.  أو الخارجي  

و"نسخة".  أ"  أصل"  بـاألغلفة  على    وذلك مع التأشير،  ومختومة  منفصلة  أغلفةفي  

 .مختومخارجي  غالففي  المتضمنة األصل والنسخ غلفةتوضع األ

  وتأشير ختم .19

   العطاءات

 :الداخلية والخارجية أن األغلفةيتعين على  19.2

مع )أ( العطاء  مقدم  وعنوان  إسم  من   تحمل  األربع  الزوايا  على  ختمه 

 الغالف؛

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

 ؛ العطاء

اسم )ج( الدعوةو  المناقصة  ورقم  تحمل  هو  كتاب  كما   ورقةفي    محدد، 

 ؛ بيانات العطاء

قبل   )د(  والتاريخ]وأن تحمل عبارة "ال يفتح  "، على أن تستكمل [الوقت 

في  بالوقت المحددين  العطاء  ورقة  والتاريخ    من  20.1  ةفقر ل ل  بيانات 

 .التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 

ً الخارجي  الغالف يكن إذا لم 19.3  مادة ال في    ما هو محدد عليه وفق اً ومؤّشر مختوما

،  النافذة   القوانين العراقية   ووفق   العطاءات المذكورة أعاله   إلى مقدمي   من التعليمات   19.2

لن  عندهف  التعاقد  تتحملا  فتحه  فقدانلة  يمسؤول  ةأي  جهة  أو  فتح    قبل  العطاء  موعد 

 . العطاءات

 

  مادةالجهة التعاقد على العنوان المحدد في  إلى    م العطاءاتسلييجب أن يتم ت 20.1

في مهلة ال تتجاوز الوقت والتاريخ  و  ،من التعليمات إلى مقدمي العطاءات)ب(    19.2

  إلى كل مقدم. يتم إصدار وصل من قبل جهة التعاقد  ت العطاءبيانا  ورقةفي    حددينالم

 .الحق  بنسخة لها كمرجع  جهة التعاقد وتحتفظ  عطائه، عطاء تم استالم

  النهائي الموعد .20

 العطاءات  يمسللت

  تمديد  ، يجوز لجهة التعاقد وفق تقديرها يم العطاءاتسلقبل الموعد النهائي لت 20.2

النهائي الع سلتل  الموعد  وفقاً  يم  العطاء  وثيقة  تعديل  من خالل  من   5.3  ةفقرللطاءات 

العطاءات،  إلى    التعليمات الحالة  مقدمي  هذه  كافةسوف  وفي  و  تمتد   واجباتحقوق 

بحسب  إلى الموعد النهائي    قبل التمديد   لتزمين بها الم  جهة التعاقد ومقدمي العطاءات

 . المهلة الجديدة

 

رفض 21.1 عطاء    سيتم  ال  ستلمهتأي  لتجهة  النهائي  الموعد  بعد  يم  سل تعاقد 

الم المادةحدد  العطاءات  العطاءات،    20  في  مقدمي  إلى  التعليمات  إعادته  ومن  سيتم 

  العطاءات .21

 المتأخرة
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 . مغلقاً إلى مقدم هذا العطاء

ذلك  و  إلى جهة التعاقد  ه بعد تقديمهئأو سحب عطا   يجوز لمقدم العطاء تعديل 22.1

إشعاراً    لى أن يقدم لجهة التعاقدعيم العطاءات،  سل لتد مسبقاً  المحدقبل الموعد النهائي  

سحب   تعديلباً  تحريري  الم  ،العطاء  أو  من  لموقعاً  تفويض    بذلك  لتوقيعخول    نافذ مع 

   بالتوقيع.

  سحبو تعديل .22

 العطاءات 

أي  ي 22.2 إعداد  العطاء  مقدم  على  في   تعديلتوجب  ووضعه  لعطائه  إستبدال  أو 

قبل الموعد    عليه وفق األصول، ويرسله الى جهة التعاقدلتأشير  تم ايو  مختومغالف  

 : ما يلي  بحسب النهائي لتسليم العطاءات

 ورقةعلى مقدم العطاء تقديم نسخة أصلية مع عدد النسخ المحدد في   )أ(

العطاء   العطاءات  19.1لمادة  لبيانات  مقدمي  إلى  التعليمات  ألي   ،من 

عليهما بشكل واضح   تم التأشير يغالفين  في  وذلك  عطائه،  على  تعديل  

العطاء    :بـ العطاء  أاألصل"    –"تعديل  "تعديل  أو   –و  النسخ"، 

العطاء   العطاء    –"استبدال  "استبدال  و  بحسب   النسخ"  –األصل" 

الالحالة التأشير عليه خارجي    غالفضمن  غالفين  . يوضع  مختوم يتم 

 "تعديل العطاء" أو "إستبدال العطاء". :بـ بشكل واضح بذلك

المتعلقة   )ب(  األخرى  على  األحكام  تتم   ،العطاء  تتعديالبالتأشير  أن  يجب 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 19.3و 19.2للفقرتين وفقاً  

 

إ  يتوجب 22.3 عطائه  سحب  في  الراغب  العطاء  مقدم  التعاقد    شعار على  جهة 

المحددتحريري  النهائي  الموعد  قبل  ً   اً  العطاءات.سل لت  مسبقا استالم  يج  يم  يتم  أن  ب 

 :كما يجب أن  يم العطاءاتسلقبل الموعد النهائي المحدد لت  سحب العطاءإشعار 

العنوان   )أ( على  التعاقد  جهة  إلى  موجهاً   19.2  مادة لافي    المحدديكون 

 ؛( من التعليمات إلى مقدمي العطاءاتب)

الو  كتاب الدعوةفي  مرجع  السم وااليحمل   )ب(  في  )ج(   19.2  مادةالمحدد 

"إشعار  بـ    يتم التأشير عليهأن  ، ون التعليمات إلى مقدمي العطاءاتم

 ؛ و بسحب العطاء"

 إلشعار بسحب العطاء.على ا توقيعيخول لل اً نافذاً تفويض يتضمنأن  )ج(

 

للإن   22.4 وفقاً  سحبها  المطلوب  مقدمي    22.3  مادةالعطاءات  إلى  التعليمات  من 

 دون فتحها.  إلى مقدمي العطاءاتسوف تعاد العطاءات، 

 

الفترة    أو  ال يجوز سحب 22.5 الموعد    التي تلياستبدال أو تعديل أي عطاء خالل 

لت العطاءات  سلالنهائي  فتريم  انتهاء  المادة  وحتى  في  المحددة  العطاء  نفاذ  من   16ة 

إلى   يؤدي  قد  الفترة  هذه  خالل  العطاء  سحب  إن  العطاءات.  مقدمي  إلى  التعليمات 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 17.7 مادةللوفقاً  مصادرة ضمان العطاء، 

 

 

 

 العطاءات  تقييمو فتح – ـه
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لدى    ستقوم 23.1 العطاءات  فتح  ذلك لجنة  في  بما  العطاءات  جميع  بفتح  التعاقد    جهة 

والتعديالتاشعارات   جلسة  وذلك    ،اإلنسحابات  منبحضور  عامةفي  مقدمي    الراغبين 

كما هو  والمكان    والتاريخ  في الوقت   ،) المخولين(  اءاتمقدمي العط  ممثلي  العطاءات او  

ممثلي مقدمي العطاءات التوقيع    مقدمي العطاءات او    على  بيانات العطاء.  ورقةفي    محدد

 . كإثبات عل حضورهم على سجل الحضور

 العطاءات  فتح .23

بعر  شّ ؤالم  األغلفةفتح  أوالً  يتم   23.2 محتوياتهااالنسحابات  ـ ليها  والوقراءة  تفتح ،     

سحبها  أغلفة  بعدها تم  التي  العطاء    العطاءات  مقدم  إلى  هي  كما  تعاد  بأي  بل  يسمح  ال   .

علناً خالل جلسة مع التفويض النافذ  تم قراءة إشعار اإلنسحاب  إذا  إال  لعطاء  اسحب  إشعار ل

العطاءات. فتح  و  فتح  يتم  وقراءة   غلفةاألثم  بـاإلستبداالت  عليها  التأشير  جرى  التي 

تم    بعدها أغلفة  وال تفتحها ويتم استبدالها  محتويات التي  استبدالها، بل تعاد كما  العطاءات 

مغلقة.   العطاء  مقدم  إلى  بأي  هي  العطاءال يسمح  إذا    إشعار الستبدال  إشعار إال  قراءة  تم 

االستبدال    دالبتاإلس بهذا  النافذ  التفويض  العطاءاتمع  فتح  جلسة  خالل   غلفةاأل  .علناً 

علناً مع العطاء  محتوياتها  يجب أن تفتح وتقرأ  مع التفويض النافذ    تعديالتبـ  ليهاعر  شّ ؤالم

 . والذي تم تعديله العائد لها المقدم أصالً 

 

سعر العطاء لكل  و  يتم فتح العطاءات في وقت واحد، ويقرأ علناً: اسم مقدم العطاء 23.3

أي ذلك  في  بما  مجموعة(  )أو  جدول  أو  عدتخفيض  ةبند  أو  وجود  و  ضمان  ات،  وجود  م 

 ً ، إضافة إلى  المطلوب  ووجود أو عدم وجود التفويض بالتوقيع  ،العطاء في حال كان مطلوبا

خالل   عطاء  أي  يرفض  ال  مناسبة.  التعاقد  جهة  تراها  قد  أخرى  تفاصيل  فتح  أية  جلسة 

با  العطاءات عمالً  المتأخرة  العطاءات  مقدمي    21.1  ةلفقر باستثناء  إلى  التعليمات  من 

 العطاءات.

صفحات   جميع  التأشيرعلى  العطاءات  يتم  من  مع كل  العطاءات  فتح  لجنة  بختم  األصلية 

 كل عطاء. بالخاصة  األصلية ول األسعاراتوقيع أعضائها على جميع صفحات جد

 

للالتي تُ   والتعديالت)العطاءات    إن 23.4 من التعليمات إلى مقدمي   22.2  ة فقررسل وفقاً 

مهما   تقييمال تخضع لل  ،قراءتها خالل جلسة فتح العطاءاتيتم فتحها و  لمالتي  و  (العطاءات

 كانت الظروف.  

 

متضمناً   23.5 الجلسة  نهاية  في  العطاءات  فتح  لجلسة  محضراً  التعاقد  جهة  د  تُعِّ

ال  في  المذكورة  إلى مقدمي   23.6و  23.4و  23.2و  23.1  فقراتالمعلومات  التعليمات  من 

 : وبالحد األدنى ما يليضافة إلى باإلالعطاءات المذكورة أعاله، 

 ؛أو تشميعها هاختمإغالق األغلفة بإحكام و -

العطاء - )  سعر  وحدة  وجد(  (lot)لكل  أيإن  ذلك  في  بما  أية   ة،  أو    تخفيضات 

 على أساس عطاءات أخرى؛  أو أية تخفيضات أسعار مشروطة

لمقدم العطاء على  تصحيح    و أأو محو    تعديل عالمة واضحة حول كل  ب  التأشير -

 ؛مع توقيع رئيس وأعضاء لجنة فتح العطاءاتوذلك  ،راسعول األاجد

فقرة - كل  بجانب  أفقي  خط  مسعرة  )بند(وضع  رئيس  وذلك    ،غير  توقيع  مع 

      ؛  وأعضاء لجنة فتح العطاءات

األخرى  العطاء    مستنداتتوقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء وعلى   -

 المرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛
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 ألوراق المكون منها كل عطاء؛ عدد ا -

 ؛ من مقدم العطاء العطاءمدونة في تحفظات ذات صلة  وأمالحظات  ةأي -

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

 .بختم اللجنة والمرفقات العطاء محتوياتعلى جميع  وقيع باألحرف األولىالتيتم 

مق  23.7 ممثلي  من  العطاءات  يطلب  فتح    الحاضريندمي  جلسة  محضر  على  التوقيع 

أي بإضافة  الحق  مع  اللجنة.    ةالعطاءات  أداء  توقيع  إن  مالحظة على    مقدم عطاء أي  عدم 

ل  يُ ال    على محضر الجلسة توزيع نسخ عن المحضر إلى يجب  المحضر.  ونفاذ  مضمون  بطِّ

  بالحصول على نسخة منه. ن يرغبو الذينكل مقدمي العطاء 

 

على    23.8 رسمياً  التنفيذ  ومدد  الفنية  والمواصفات  العطاءات  أسعار  جميع  إعالن  سيتم 

لوحة إعالنات جهة التعاقد مع التأكيد على أن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة لمزيد  

 من التدقيق والتحليل. 

 

  التعاقد.   جهةرئيس موافقة ب العطاءاتوتحليل  تقييمالعطاءات إلى لجنة  إحالة سيتــم 23.9

التعاقد 24.1 لجهة  و)لجنة    يمكن  العطاءات(  تقييم  طلب  تحليل  لتقديرها،  ووفقاً   ،

العطاءات. يجب أن يكون طلب   تقييمحول عطائه أثناء عملية    من مقدم العطاء  توضيحات

ً تحريريواإلجابة عليه  توضيحال ويمنع طلب أو تقديم أو السماح بتغيير السعر أو مضمون  ؛ا

التعاقد  اتكتشفه   ةحسابياء  خطأ  تصحيحل  ذلك  كان  إذا  الإالعطاء،     تقييم   عملية  خالل   جهة 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 27.1 ةفقروفقاً لل العطاءات

  ين لذلك إذا لم يقم مقدم العطاء بتقديم التوضيحات بشأن عطائه في الموعد والوقت المحدد

 طائه. ع  رفضقد يؤدي ذلك إلى  ف في طلب جهة التعاقد،  

  توضيح .24

 العطاءات 

أي 25.1 عن  الكشف  يجوز  ب  ةال  تتعلق  ومقارنة   تقييم و  ،توضيح،  فحصمعلومات 

والتوصي معني  ب  ةالعطاءات  غير  آخر  شخص  أي  أو  العطاءات  مقدمي  إلى  العقد،  إرساء 

 إلى أن يتم تبليغ جميع مقدمي العطاءات بإشعار إرساء العقد. ء، وذلك اعطرسمياً بعملية ال

 اإلجراءات  سرية .25

في  تحليل العطاءات(  تقييم و)لجنة  عطاء التأثير على جهة التعاقد  الإذا حاول مقدم   25.2

العطاء،و  عطاءلل  هاتقييمعملية   العقد،  ب  هاقرارفي    وأ  مقارنة  يؤدي  ف ترسية  إلى  ذلك  قد 

 ه. ئعطا رفض

 

التعاقد بشأن مسألة تتعلق 25.3 بعطائه خالل    إذا رغب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة 

ي أن  فعليه  العقد،  ترسية  تاريخ  إلى  العطاءات  فتح  تاريخ  من  الممتدة  ذلك  ب  قومالفترة 

   تحريرياً.

 

التعاقد   26.1 التقييم و)لجنة  ستقوم جهة  العطاءات لتتأكد    تقييم وتحليلطاءات(  ع تحليل 

  أنه تم من أنها كاملة ومن عدم وجود أخطاء حسابية ومن وجود ضمان العطاء المطلوب و

 أن العطاءات صحيحة بشكل عام. من توقيع على الوثائق وفق األصول وال

  األولي التدقيق .26

  وتحديد للعطاءات

   استجابتها

شكليات ثانوية أو عدم   ةقبول أي  تحليل العطاءات(تقييم و)لجنة    يمكن لجهة التعاقد 26.2

نحرافاً جوهرياً، على أن ال ال يشكل ا  ذلك  إذا كان  ،في العطاء  بسيطة  انحرافاتمطابقة أو  

 .التقييم في  يجحف هذا القبول أو يؤثر على ترتيب أي مقدم عطاء
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تحدد    من التعليمات إلى مقدمي العطاءات،  29وعمالً بالمادة    ل،المفصّ   التحليلقبل   26.3

التعاقد   تقييم جهة  العطاء  العطاءات(    وتحليل  )لجنة  كان  إذا  مقبولةبما   ،مكتمالً   ،  جودة 

ً تجيبمسو التأكد، فإن العطاء الذي يستجيب  هذا  . ألغراض  وثيقة العطاءمتطلبات  لجوهرياً    ا

 ةدون أي حكام وشروط ومواصفات وثائق المناقصةهو العطاء المتطابق مع جميع أجوهرياً 

أو أو  انحرافات جوهرية  أو   استثناءات  إن    اعتراضات  تحفظات.  أو   أونحراف   الاشروط 

 هو ذلك: الجوهري  تحفظالشرط أو ال أو عتراضاال أوستثناء اال

؛  السلع والخدمات المتصلة بهاأداء  أو جودة أو    نطاق على    جوهري شكل  ب    يؤثر( الذي  1)

 أو

  جهة التعاقد وبما ال يتوافق مع وثيقة العطاء، من حقوق    جوهري  شكل  بأييحد  الذي  (  2)

 ؛ أومقدم العطاء الفائزل التعاقدية واجباتمن الأو 

ي(  3) غير    ؤثرالذي  التحفظ  عادلبشكل  لهذا  التعاقد  جهة  قبول  حالة  في  التغيير)،    ...( او 

على   العطاءات  ل  يالتنافس  الموقفالجوهري،  عطاءات  اآلخرين  مقدمي  قدموا  الذين 

 ً  . مستجيبة جوهريا

 

التعاقد   26.4 جهة  و  )لجنةسترفض  ال  العطاءات(     تحليل  تقييم  الذي  جيب يستالعطاء 

يجوز  ،جوهرياً  العطاء    وال  ليصبحتصحيح  الحقاً  لمقدم  المطابقة    اً مستوفي ه  ؤعطا  عدم 

مسالشروط العطاء  كان  اذا  ما  قرارها  في  التعاقد  جهة  تستند  للشروط  بيتج.  ال  اً  على  أم 

 العطاء نفسه. حتوياتم

 

إذا كان هناك من تعارض بين سيتم تصحيح األخطاء الحسابية على الشكل التالي:   27.1

، الذي ينتج عن  (total price)  اإلجمالي)المبلغ(  وبين المجموع  (  unit priceسعر الوحدة )

الوحدة  ضرب   )  ،ةبالكميسعر  الفرعي  المجموع  بين  اإلجمالي subtotalأو  والمجموع   )

(total price)  ،  الوحدةتُعتمد ثم  سعر  )  ومن  الفرعي  ويصحح subtotalالمجموع   )

بين   تعارض  هناك  كان  إذا  اإلجمالي.  المبالغ  تُعتمد  واألرقام،    )األحرف(الكلمات المجموع 

سوف يتم . إذا رفض مقدم العطاء تصحيح األخطاء الحسابية،  )األحرف(بالكلمات  المذكورة

العطاء  عطائه  رفض مقدم  رفض  إذا  أما    المصححة   عطائه  قيمة  كلفةً   قلاأل  التقييمذي  . 

 تصادر قيمة ضمان عطائه. س

 األخطاء  تصحيح .27

 

و    تقييم  )لجنة  التعاقد   جهة  على  يتعين   والمقارنة،  التحليلإجراءات    تسهيل   بهدف 28.1

  الدينار   إلى  مختلفة  بعمالت  المقدمة  العطاءات  أسعار  جميع   تحويلالعطاءات(    تحليل

الصرف   سعر  باستخدام  وذلك  في  العراقي،    عن الصادر  و  المماثلة  البيع  عملياتالمعتمد 

 المصرف المركزي أو مصرف تجاري في العراق. 

  إلى التحويل .28

 واحدة عملة

إن سعر الصرف الذي سيعتمد لتحويل جميع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى   28.2

 الدينار العراقي، هو سعر الصرف الصادر بتاريخ تقديم العطاءات.

 

ومقارنة العطاءات    تقييمبتحليل العطاءات(  تقييم و)لجنة  سوف تقوم جهة التعاقد   29.1

 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 26وفقاً للمادة  اإلستجابة الجوهرية حققتالتي 

  ومقارنة تقييم .29

 العطاءات 
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و  29.2 مقارنة  مقارنة سوف  ،  المرشحين  ترتيبتحديد  و  العطاءات  تقييمبهدف  تتم 

الم السلعستجيبة  العطاءات  تسليم  أساس  المست  -  DDP  -  على  موقع  أو النهائي    مدخإلى 

قائمة متطلبات    تفي حال نصو  النهائي.  مدخمجاني إلى موقع المستالوصيل  على أساس الت

ت   14.3.3  مادة الو  التعاقد  ضرورة  على  العطاءات  مقدمي  إلى  التعليمات  صيانة    قديم من 

ضمان  فترة  تلي  التي  الصيانة  فسوف  ،  العيوب  للسنوات  عقد  سعر  احتساب  أيضاً  يتم 

( العطاءاتAnnual Maintenance Contract - AMCالسنوية  أسعار  مقارنة  عند   )  

 . المرشحين ترتيبتحديد و

 

 سوف يتم احتساب:  ،المرشحين ترتيبتحديد و العطاءات تقييمبهدف مقارنة و 29.3

أسعار السلع المحلية أو السلع األجنبية المتوفرة في العراق كما وردت في جدول   •

ال المرفق في  إلى    14.3.1  ةفقرال  بموجب  (2الرابع )  قسماألسعار  التعليمات  من 

 مقدمي العطاءات؛

العراق كما وردت في جدول األسعار   التي سيتم استيرادها من خارجأسعار السلع   •

ال في  )  قسمالمرفق  الفقرة    ( 3الرابع  مقدمي   14.3.2بموجب  إلى  التعليمات  من 

 العطاءات؛

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

في في    ورد  المرفق  األسعار  )  قسمالجدول  نصو (  4الرابع  حال  قائمة    تفي 

على    14.3.3  ةفقرال و  التعاقدمتطلبات   العطاءات  مقدمي  إلى  التعليمات  من 

 . العيوب ضرورة تأمين صيانة للسنوات التي تلي فترة ضمان

 

و 29.4 مقارنة  احتساب  المرشحين  ترتيبتحديد  و  العطاءات  تقييمبهدف  يتم  سوف   ،

)  صافي الحالية  )Net Present Value - NPVالقيمة  السنوية  الصيانة  لعقد   )AMC  ) في

الخامس  حال نص متطلبات    -  القسم  تأمين    التعاقدقائمة  مع على ضرورة  الصيانة،  هذه 

 بيانات العطاء. ورقة  كما هو محدد في التخفيضاألخذ بعين االعتبار معدل 

 

( إمكانية تقديم عطاءات ألكثر القسم الخامس )   التعاقد قائمة متطلبات    ت في حال حدد  29.5

أسعار كل جدول   وا أن يحدد  اتالعطاء   ي على مقدم من جدول )أو مجموعة(، فعندها يتوجب  

لل  وفقاً  مجموعة(  العطاءات.    14.7  ة فقر)أو  مقدمي  إلى  التعليمات   تقييم يتم  سوف  من 

 العطاءات المقدمة لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل.

 

على مقدم    وذلك  ،بشكل منفصلالعقود لكل جدول )أو مجموعة(    ترسيةكن أن يتم  يم 29.6

العطاء قدم  الذي   Lowest Evaluated)  كلفةً   قلاأل  التقييمذات  و  المستجيب  العطاء 

Bid)    ،  المحلية  األفضلية  ، وبعد تطبيقمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات  8المادة  بحسب 

 . ى مقدمي العطاءات من التعليمات إل   30 المادة وفق

 

اعتماد هامش لألفضلية     30.1 يتم  العطاء,  بيانات  في ورقة  ذلك  لم ينص على خالف  ما 

  . للعطاءات المقدمة من مقدمي العطاءات المحليين 
 المحلية  األفضلية .30

قبول   31.1 في  بحقها  التعاقد  جهة  عملية تحتفظ  إلغاء  في  أو  عطاء  أي  رفض  أو 

ً   إصدار كتاب اإلحالة والتبلغ بهالعطاءات في أي وقت قبل  المناقصة ورفض جميع   ، رسميا

من   تدون  وذلك  أيأن  مقدم  التزامات/مسؤولية  ةتحمل  تجاه  (  ات)العطاء  (ي) قانونية 

   .الذي)ن( تأثر)وا( بذلك

وتحديداً    التي جرى تقديمها  العطاءاتجميع  ستقوم جهة التعاقد بإعادة  ،  تمَّ اإللغاء  في حال

هذه  مقدمي    تم تسديده من  بحسب ما   مناقصةق الائشراء وث  رسم   مبلغات مع  ضمان العطاء

 .العطاءات

 التعاقد جهة حق .31

 أي رفض أو قبول في

 العطاءات  كل أو
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يحقق األهلية    الذي و للشروط  ستجيب  ستحدد جهة التعاقد ، ما إذا كان مقدم العطاء الم  32.1

والذي  المحددة،  ،  (Lowest Evaluated Bid)  كلفةً   قلاأل  يمالتقيذي    العطاء قدم    القانونية 

، وذلك للتأكد من  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات   8.1  مادة المحددة في ال حقق المؤهالت  ي 

 . بشكل مقبول قدرته على تنفيذ العقد  

  القانونية هليةاأل .32

 العطاء  مقدم ومؤهالت

على   32.2 يعتمد  التحديد  هذا  ا   تقييم إن  العطاء  مقدم  واالنتاجية.  قدرات  الفنية،  لمالية، 

د  والمقدمة منه    العطاء   مقدم لمؤهالت    وثقةمالثباتات  اإلراسة وتحليل  وسيكون على أساس 

العطاءات   8.1  ة فقر ل ا   بموجب  مقدمي  إلى  التعليمات  باإلضافة من  أخرى    ة أي   إلى   ،  معلومات 

 .   ضرورية ومناسبة   هة التعاقد ج   تراها 

 

التأهيل   32.3 العطاء   يةرستلأساسياً    شرطاً   الناجحيعتبر  مقدم  قانونياً    العقد على  المؤهل 

. أما  ( Lowest Evaluated Bid)   كلفةً   قلاأل  التقييمذي   )الوحدة/المجموعة(   الذي قدم العطاء و 

العطاء     قل األ  التقييمذي  إذا كانت نتيجة التأهيل سلبية، فسيؤدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم 

الحالة   ؛ كلفةً  هذه  جهة    ، وفي  بعملية  ستقوم  العطاء    تقييم التعاقد  مقدم  لقدرات  ذي  مشابهة 

   مقبول.بشكل الذي يلي، للتأكد من قدرته على تنفيذ العقد    كلفةً  قلاأل التقييم

 

 

 العقد  ترسية  – و

  قوم تسمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات،  32و 30و 29مع مراعاة أحكام المواد  33.1

التعاقد   ً   العطاء  مقدمعلى  العقد  ترسية  بجهة  قانونيا المستجيب    المؤهل  العطاء  صاحب 

تنفيذ العقد  تم التأكد من مؤهالته ل  قدشرط أن يكون  وذلك  ،  كلفةً   قلاأل  التقييم  يذ و  جوهرياً 

 قبول.مبشكل 

النماذج  المستندات/  ونفاذ   من صحة  أكدالت   يتوجب على جهة التعاقد قبل ترسية العقد،    33.2

عطااألساسية   في  المءالمقدمة  العطاء  رشحينات  ضمان  سيما  السلطات    ال  عبر  وذلك 

 .المختصة

 الترسية  معايير .33

في  ،العقد  ترسيةعند   34.1 بحقها  التعاقد  جهة  أو    تحتفظ  البنود   تخفيضزيادة    كمية 

وذلك من   ،من قيمة العقد    %20بنسبة    التعاقدقائمة متطلبات  في    أصالً   المحددة  والخدمات

 .  دات أو الشروط واألحكام األخرىدون أي تغيير في أسعار الوح 

 التعاقد جهة حق .34

  عند  الكميات تعديل في

 العقد  إرساء

 

انتهاء   35.1 ال  فترةقبل  جهة  ستقوم  العطاء،  ب تنفاذ  الفائز    إشعارعاقد  العطاء  مقدم 

أن عطاءه قد  بمسجل،    تحريرياب  خطعلى أن يُتب ع ب  الكابلأو عبر    تحريري  إشعاربموجب  

الو  .قُبِّل إ  يتعين ،  نفسهقت  في  التعاقد  جهة  جميع على    اآلخرين   اتعطاءال  يمقدم  شعار 

ً تقوم بنشر النتائج  س  كما،  العطاءارساء    عملية    بنتيجة مع ،  النافذةلقوانين العراقية  ل  وفقا

المناقصة  د يتحد الوحدات/المجموعات    اسم ومرجع  التالية: )ووعدد    اءسمأ(  1المعلومات 

  عنها   اإلعالن( أسعار العطاءات كما تم  2)و،  قدموا عطاءات  الذين  جميع مقدمي العطاءات

العطاءات،    في فتح  و(  3)وجلسة  تل  هتقييم  تم  الذيسعر  الاسم  تمَّ  ( 4)و،  حليلهكل عطاء 

( اسم مقدم العطاء 5)و  ،مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم وأسباب رفضها  اءسمأ

و إلى  ،والعملة  المقدم  سعرالالفائز  ومة  مد  باإلضافة  العقد  عن  وجز  العقد  موضوع نطاق 

 .الترسية

 بقرار إشعار .35

 الترسية 

ب  يُع د 35.2  به    الترسيةقرار  اإلشعار  لوالتبلغ  يصبح  لعقدتأسيساً  فور  الذي  عقد  )اً نافذاً 

  عطاء  مقدم  قد يتقدم به أي  طعنأي  ب  المتعلققرار التسوية القانونية    بحسبوذلك    ،اولي(
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ً  فائز غير  . العطاءات مقدمي إلى التعليمات من 36 للمادة  وفقا

وفقاً    األداءضمان حسن  ب   مرفقمن قبل مقدم العطاء الفائز    الموقع  العقد   قديمبعد ت  35.3

التعاقد    38للمادة   العطاءات، ستقوم جهة  إلى مقدمي  التعليمات    ات بإعادة ضمانفوراً  من 

ال  اتالعطاء غير  العطاءات  مقدمي  للمادة  ئز افإلى  وفقاً  مقدمي   17ين  إلى  التعليمات  من 

 العطاءات.

 

إلى    يتقدم قد  اً إلى أي مقدم عطاء  تحريري يتعين على جهة التعاقد االستجابة فوراً و 35.4

التعاقد عطائه  اً ستفسرم  جهة  اختيار  عدم  أسباب  المادة    عن  بموجب  ليس  من   36وذلك 

 .سيةالتر بقرار شعار إل، بعد استالمه لالتعليمات إلى مقدمي العطاءات

 

تنفيذ   لتعليمات  العطاءات وفقاً  لمقدمي  الخاصة  الشكاوى  في  بالنظر  المعتمدة  اآللية  تعتمد 

 العقود الحكومية العامة النافذة. 

 الشكاوى.36

 والطعون

 

وبعد انتهاء   ،من قبل جهة التعاقدعطائه    قبولار مقدم العطاء الفائز بشعبعد إفوراً   37.1

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات   36لطعون وفقاً للمادة  االشكاوى و  تسويةفترة انتظار  

التعاقد   جهة  سترسل  وجدت(،  الثامن  في المحددة  العقد    اتفاقية)إن    ائقوثمن    القسم 

يجب أن . ، إلى مقدم العطاء الفائزوالتي تشمل كل ما تم اإلتفاق عليه بين الطرفين  مناقصةال

 ت العطاء. بيانا ورقةفي  كما هو محدديتم تصديق العقد 

 العقد  توقيع .37

جهة   يتوجب 37.2 إلى  وإعادتها  العقد  إتفاقية  على  التوقيع  الفائز  العطاء  مقدم  على 

 .  دة المحددة  مال ضمنالتعاقد 

بطعن   العطاءات  مقدمي  أحد  تقدم  حال  الحق  ،  36  ةالفقر   بحسبفي  التعاقد  لجهة  يبقى 

ال إجراءات  الفائزاعتبمتابعة  العطاء  مقدم  مع  التعاقد    وجدتذا  إ  قد  يستوفي جهة  العقد  أن 

و الشروط  هذا  جميع  مثل  وأن  العقد  تنفيذ  بدء  تأخير  عدم  العامة  المصلحة  من  أنه 

 : بعد وذلك سوف يتسبب بأضرار كبيرة، اإللغاء/التأخير

 و المحكمة المختصة بقرارها مع كافة التفاصيل والتبريرات؛ شعار)أ( إ

موقع كمة المختصة عبر تقديم تعهد )ب( تأمين الحصول على موافقة المح

في وذلك  تنفيذ العقد  بسببأية أضرار قد تنتج في المستقبل عن  التعويضب

ً خالف محال كان حكم المحكمة المختصة     ؛قرار جهة التعاقدل ا

 

 

يقدم ضمان   يتعين 38.1 أن  الفائز  العطاء  مقدم  لعلى  العامة لشروط  ا  وفق  األداءحسن  اً 

)،  للعقد ي14خالل  استالم    واعتباراً   وما  (   تاريخ    عن  الصادر  الترسية  بقرار  اإلشعارمن 

يوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد الى المرشح الفائز    29او    جهة التعاقد

وثيقة  من القسم الثامن وذلك وفق النموذج المرفق في، وحسب ما محدد في ورقة البيانات 

العقد  -العطاء للدولة  ال  تعفى.  مستندات  العامة  تقديم  شركات  موجب  من  العام  والقطاع 

حسن   األ  األداءضمان  كانت  العراق    تعليماتوال  حكامإذا  جمهورية  في  هذه  النافذة  تمنح 

  .االستثناءات

  حسن ضمان .38

 األداء

فشل   38.2 فيعند  الفائز  العطاء  في   األداءتقديم ضمان حسن    مقدم  أو  أعاله  المذكور 

خالل   العقد  ال   دةالمتوقيع  في  العطاءات،   37.2  ةفقر المحددة  مقدمي  إلى  التعليمات  من 

العقد وتقديم ضمان حسن    إليهرسمي    انذاربإرسال    التعاقدستقوم جهة   في  األداء  لتوقيع 

  حق ي ،  دة؛ وبعد مضي هذه الماالنذارهذا    تاريخ استالم( يوماً من  15غضون خمسة عشر )

ض ومصادرة  الترسية  إلغاء  التعاقد  الناكل  ءعطاالمان  لجهة  العطاء  العقد  لمقدم  وترسية   ،
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ً   المستجيب  مقدم العطاءعلى   بعد التأكد  األقل كلفة  الذي يلي    التقييمذي  للشروط و  جوهريا

أنه   الحالة،  المطلوبة  المؤهالت  يستوفي  من  هذه  العقد. وفي    مصادرة  إلى  إضافةولتنفيذ 

على    عطائه،  ضمان . العطائين  أسعار  بين  ما  الفرق  دفعي  أن  ناكلال  العطاء  مقدميتوجب 

 ءاتهم. عطا نفاذ  فترة  خالللّين ناكتُتخذ هذه اإلجراءات بحق مقدمي العطاءات ال
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 (BDS) بيانات العطاء   ورقة

ة  محددل األحكام العّدِّ تُ تضيف أو ل أو كّمِّ ُُ تسوف  التعاقد عليها إن المعلومات الخاصة التالية المتعلقة بالسلع التي سيتم 

بيانات العطاء بدل تلك    ورقةعتمد األحكام الواردة في  ُُ ، تتناقض  عند وجود أي  .مقدمي العطاءاتالى  في التعليمات  

  .تعليمات إلى مقدمي العطاءاتالواردة في ال

 

 عام .أ

الصحة  ]:  التعاقد  جهةاسم   لت/وزارة  العامة  والمستلزمات سوالبيئة/الشركة  االدوية  يق 

  .[(كيمادياالطبية )

 [ "يوجد "ال: جهة التعاقد قبل منالمفوض  (purchasing Agentالمشتريات ) وكيل اسم

 [ (HLAتطابق نسيجي مواد : كتاب الدعوةموضوع  السلعنوع 

 [مختبرية تجهيز موادمناقصة: ]ال

 زنة الجارية وعلى النحو الوارد في الموا [6/21LAB/20 المناقصة: ] رقم

 [           : ]  كتاب الدعوةرقم 

(  وأسماء  عدد    إن )المجموعات  متطلبات    حددةمالالجداول  قائمة  )  التعاقدفي    3هو:  

التسليم جدول رقم    1جداول ) جدول رقم   التنفيذ وشروط  بالسلع وجدول  نطاق    2قائمة 

 [ المواصفات الفنية  4جدول رقم  الخدمات الثانوية

الجار /البيئة    ـحسابل  ية  الموازنة  الصحة  االدوية    –وزارة  لتسويق  العامة  الشركة 

 [والمستلزمات الطبية ) كيماديا (  

 [ وزارة المالية ]  هو: العقد هذامصدر تمويل 

1.1 

 مناقصةال وثائق. ب

التعاقد:   العامة لتسويق االدوية والمستلزمات   وزارة الصحةعنوان جهة  والبيئة/الشركة 

 باب المعظم -بغداد /الشعبة المختبرية  –  الطابق السابع ) كيماديا(الطبية

االلكتروني    النقال   4157667) الهاتف  أرقام  )lab_sec@kiamdia.iq (البريد  رقم   )

 .[()رئيس بايلوجيين راقية عدنان علي  المسؤول الشخص إسم،   07705419074

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

 . البريد االلكتروني

يتم اعتماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنوانا للمراسالت والتبليغات وعلى المناقص اشعار 

 على هذا العنوان خالل مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله.  أجهة التعاقد بكل تغيير يطر

 ة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات : باالضاف

يكون تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركين في المناقصـــــــــــــة       -

 . 2120/    5 /   11     يوم

4.1 

 

mailto:lab_sec@kiamdia.iq
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 العطاءات إعداد ،ج

العطاءات   المؤهلين)  المستبعدينقائمة بأسماء مقدمي  ً   غير  العنوان  متو  ،(قانونيا فرة على 

 HTTP://WWW.MOP.GOV.IQ  دائرة العقود العامة  - العائد لوزارة التخطيطاإللكتروني 

 باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات  يتم اضافة ما يلي:

لدى نفس جهة التعاقد او في جهات تعاقد او المتلكأة او المخلة بالتزاماتها التعاقدية السابقة    -

 اخرى وبموجب وثائق اصولية   

 

6.3 

بخصوص    2014( لسنة 2يكون تصديق للشهادات حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

 البنود المستوردة من بلد عربي.

7.2 

  فقرات ة في ال يجب أن يتضمن العطاء، المستندات المذكورالمستندات الثبوتية ألهلية السلع:  

 )أ( و)ب( المستندات التالية:  7.3و  7.2

ان تقدم شهادة المنشأ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع   -1

او المنتج او البلد الذي يتم فيه التجميع االخير او بلد الشحن )بلد التصدير( مع االشارة  

ان االستيرادية والتي يجب  المواد  الفنية   الى منشأ  المواصفات  دقيقة من حيث  تكون 

تعهد مصدق  وجود  العراق شرط  الى  تصديرها  المراد  المعدات  او  بالمواد  الخاصة 

كافة   تحملها  يتضمن  االستيرادية  للمواد  والمجهزة  الشاحنة  الشركة  من  اصوليا 

المعلومات المذكورة في شهادات   المتعلقة بمدى صحة  المالية والقانونية  المسؤوليات 

لمنشأ االصلية المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المجهز في دولة الشحن  ا

 االخيرة. 

شهادات -2 توفرها    تقديم  حال   FDA,GMP.,EMA,JAP.,MHLW , Canadian ,)في 

,AUS – TAG , UK.MHRA , SWISS –MEDIC)                             U.S). 

 لمنتجة على ان تكون اصلية ومصدقة وحديثة. تقديم  شهادة تأسيس الشركة المجهزة وا -3

   تقديم الحسابات الختامية  االصلية والمصدقة للشركة المنتجة للسنوات الخمس االخيرة  -4

االخيرةوتحديد  الخمس  السنوات  خالل  ارباح  تحقيق  تظهر  التي  الختامية  الحسابات 

والعربية حصرا   متوسط معدالتها وعلى ان تقدم الحسابات الختامية باللغة االنكليزية

  ويكون مؤشر حساباتها الختامية االصولية للسنوات الخمسة االخيرة ايجابي.

االخرى   الدول  مع  في عقودها  المثبتة  اسعارها  تقديم  المناقصة  في  المشاركة  الشركات  على 

العطاء وبتاييد وختم وتوقيع   للعراق على ان تكون تلك االسعار مرفقة مع  المجاورة  والدول 

 عطاء عليها.مقدم ال

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

 )ج( 7.3

 7.4 ال يطلب  

 )ب(  7.4   ال ينطبق

http://www.mop.gov.iq/
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 7.4.1 ال ينطبق 

 . ةيليزك اإلن أو العربية   هي: العطاءلغة 

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

11.1 

من )أ( إلى )و(،   12.1  فقرةال  في  المحددة  المستنداتتضمن العطاء باإلضافة إلى  يجب أن  ي
الت  (    )  جاريةالمعلومات  المصنعة  الشركه   ( المصنع  البضاعة  ،  اسم  التسليم    ،منشا  طريق    ،وقت 

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

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

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

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

يجب ان يتم تثبيتها جميعا في }... الخIbanو   sort codeوswift codeالكامل للمستفيد  
ون الحساب باسم الشخص واي تغيير في اسم وعنوان المستفيد العرض وال يقبل ان يك

البنكية االخرى بعد االتفاق يعتبر مخالف بعد  الحساب والمعلومات  المبلغ ورقم  والبنك 
 اعالم المجهز باالحالة عن المعلومات المثبتة في العرض سيعرض المجهز الى غرامة. 

 .  قبل جهات التعاقد ارفاق االعمال المماثله مع عطاءاتكم مؤيدة من -3
قسم  -4 المنتجة    تزويد  للشركات  ومصدقة  اصلية  التاسيس  بشهادات  العامة  العالقات 

   .والمسوقة مترجمة الى اللغة االنكليزية
   .سنوات االخيرة مصدقة من السجل التجاري  للخمسالحسابات الختامية للشركات المنتجة  -5
 . ركة باللغة االنكليزية او العربية حصرا يجب تقديم الحسابات الختامية من قبل الش -6
وصفاتهم    -7 العقود  على  الموقعين  باسماء  المنتجة  الشركات  من  ومصدقة  اصلية  رسالة 

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

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

من بلد المنشأ االصلي )منشأ االم( اقل سعرا    اوخالفه يجب ان يكون المنتج مورد حصري   بذلك(
 .  د الفروعاذا كان مورد من اح

 تذكر الشركة في العرض اسم وموقع المصنع الذي سيتم التجهيز منه . -10
الدول    -11 مع  عقودها  في  المثبتة  االسعار  المباشرة  الدعوة  او  بالمناقصة  المشاركة  الشركات  تقديم 

االخرى والدول المجاورة للعراق على ان تكون االسعار مرفقة في العطاء وبتاييد وختم وتوقيع 
 . دم العطاء عليهامق

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

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

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

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

 المماثلة.
 منهاج العمل المطلوب .  هـ.

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

يتضمن عنوان    -15 ان  العرض  )يجب  تقديم  المجهز عند  التالية في عنوان  المعلومات  تثبيت  يجب 

 نطقة ،الشارع،رقم البناية ،رقم الهاتف ،رقم الفاكس ،االيميل االلكتروني( الطرف الثاني )اسم الم

المالية    -16 وزارة  من  صادر  المناقصة  في  االشتراك  من  الممانعة  عدم  كتاب  تقديم 

 . العراقية/الهيئة العامة للضرائب

12.1 
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الر  ( بالدوCIPيجب ان يعرض السعر على اساس واصل بغداد الى مخازن كيماديا )  14.3.2
 االمريكي  

 باالضافة الى ما ورد في التعليمات الى مقدمي العطاءات فانه سيتم:  14.6
المبني على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من اي العطاءات    - إهمال العرض 

بعد   يقدم  للسعر  اي تحفظ واي تخفيض  قبول  المناقصة وعدم  في  المقدمة  االخرى 
على شرط   ونؤكد  المناقصة  غلق  باالحالة موعد  التبليغ  بعد  التغييرات  اجراء  عدم 

اهمالها   سيتم  كيماديا  من  طلب  بدون  الغلق  تاريخ  بعد  ترد  للتخفيض  رسالة  واي 
 وعدم النظر فيها.

14 

تقديم االسعار بالدوالر االمريكي ويجب تدوين االسعار رقما وكتابة ولجميع الفقرات  العمالت األجنبية:  ب(  

 . او شطب وبصورة واضحة من دون مسح

15.1 

العطاء    فترةيجب أن تكون   النهائي ل[ يوماً  ( يوم  365)]نفاذ  الموعد  العطاءات،تسلبعد   يم 

التعليمات    20المادة    وفقوذلك   أدناه.إلى  من  المذكورة  العطاءات  كل    مقدمي  فإن  لذلك، 

 [. 2202/  5  / 20   لغاية ] نافذاً عطاء يجب أن يكون  

العطاء   يبقى ضمان  أن  ثمانية    افذاً نيجب  نفاذ  28)  وعشرينلمدة  فترة  انتهاء  بعد  يوماً   )

ف  لذلك،  تنتهي  العطاء.  يُقدم مع ضمان عطاء  الذي  العطاء     2202/  6  /  18  قبل   نفاذيتهإن 

 للشروط.  مستجيبسيتم رفضه على أنه غير 

 

16.1 

مات تنفيذ  وحسب تعلي  من تقديم ضمانات العطاءللدولة والقطاع العام    الشركات العامةتعفى   
 العقود الحكومية النافذة.

التعاقد    عند قرار  -":التعاقد ذلك  جهةحال قررت    في} في  عدم طلب ضمانات العطاء  ب جهة 

 . "{إستثناءات من الجهات المختصة. حالة حصولها على

تكون   أن  العطاءيجب  واربعمائة    (400,142)مبلغ    قيمة ضمان  ومائة  وأربعون الف    أثنان 
أو ما يعادلها بعملٍة قابلة   العراقي  بالدينارن القيمة التقديرية للمناقصة   ا  %1اي    عراقيدينار

إلى    للتحويل صرفها  أسعار  العراقي  المركزي  البنك  يُصدر  التي  العمالت  قائمة  ضمن  من 
 الدينار العراقي.  

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

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

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

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

 المصرف المصدر للكفالة 
 ان تكون صادرة باللغتين العربية واالنكليزية  -4
 يتم مراعاة العبارة التالية: 17.7باالضافة الى ما تم االشارة اليه في  -

العط في  الحسابية  اخطائه  على  التصحيح  رفض  وتتخذ  )او  االحالة  قرار  على  وانعكاسها  اء 

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

17.1 

 17.4 الخاص بالشركات الرصينة ووفق شروط الشركات الرصينة

د  ، ستقوم جهة التعاق( من هذه المادة2( و )1أخلَّ مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتين )إذا  

دون    ناكالً،  تبارهبإع إلتخاذ    اإلجحافومن  التخطيط  وزارة  إبالغ  سيتم  أخرى،  تدابير  بأية 

أو إدراج إسمه على   تقديم العطاءات)بما في ذلك تعليق مشاركته في    بحقه  التدابير الالزمة

 . النافذةلقوانين العراقية بحسب االقائمة السوداء( 

 يمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة التالي: باالضافة الى ما تم االشارة اليه في تعل

17.8 
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 -إذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد تبليغه باالحالة تتبع بحقه االجراءات التالية:
 تنفيذ العمل على حسابه دون الحاجه الى توجيه انذار او اتخاذ اي اجراء قانونى اخر.  -
الة المناقصة على المناقص الثالث  في حالة نكول المرشح االول والثاني فلجهة التعاقد اح   -

الخاصة   المبالغ  فرق  وحسب  البدلين  فرق  والثاني  االول  الناكلين  من  كل  ويتحمل 
 بالترشيح لهما ومصادرة التامينات االولية للمرشحين االول والثاني.

التامينات االولية له ويتم اعادة االعالن عن     - الثالث يتم مصادرة  المرشح  في حالة نكول 
اقصة ويتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلين كل بحسب سعره المقدم مع  المن

 مصادرة التامينات االولية للمناقصين الثالث الناكلين  

تطبق على المناقصين الناكلين االجراءات المنصوص عليها في  اعاله عند حدوث النكول     -

 اثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة.

 ( ثالثة نسخ.3): هو باإلضافة إلى العطاء األصلي المطلوبة العطاء  نسخ ددع
 لتكون كالتالي:  من تعليمات مقدمي العطاءات18.1ويتم تعديل ما ذكر في الفقرة 

مسعرة  احدهما  اصلية(  )نسخة  بكلمة  ومميزة  حيا  توقيعا  موقعة  اصليتين  بنسختين  العروض  تقديم 
بختم   االلكتروني  واالخرى غير مسعرة وتختم  البريد  االلكتروني وعنوان  الموقع  فيها  الشركة ومبينا 

للمجهز والعنوان الكامل للشركة المجهزة واسم حامل العطاء المخول بالتوقيع من قبل الشركة المجهزة  
يحوي على    CDمع تقديم ثالث نسخ مميزة بكلمة )نسخة طبق االصل( مقرونا بدسك مرن او قرص  

وعند حصول اختالفات جوهرية بين العرض الورقي والعرض االلي  يمعلومات العرض الورق
اختالفات  وجود  حالة  في  الورقي  العرض  على  واالعتماد  العرض  باهمال  الحق  لشركتنا 
بسيطة علما انه يتم تحديد هذه الخالفات فيما كانت بسيطة او غير بسيطة من قبل لجنة دراسة  

 وتحليل العروض. 

رقما   االسعار  تدوين  الفقرات  يجب  ولجميع  يعول  وكتابة  )الرقم والكتابة(  بين  االختالف  وعند 
المكتوب ويكون سعر كل وحدة واحدة هو السعر المعتمد للوحدة )قطعة او سيت( وفي   على السعر

تلك   كلفة  تعتبر  الحالة  هذه  ففي  المقدم  العطاء  في  ازائها  يدون سعر  لم  فقرات  او  فقرة  حال ورود 
الكميات  بجدول  ان    الفقرة   ويجب  العطاء  لمقدم  االخرى  الفقرات  باسعار  مشمولة  ازاءها  المدونة 

الشركة   قبل  المسعر وختمه من  العرض  توقيع  للتفاوض ويتم  قابلة  نهائية وغير  تكون هذه االسعار 
مقدمة العطاء او المكتب العلمي المخول بالتوقيع والختم صراحة ويكون التوقيع حي و يجب توقيع  

كل صفحة من جدول الكميات المسعر والمالحق المرفقة مع العطاء ان وجدت و    مقدم العطاء على

 . كذلك استمارة مقدم العطاء

18.1 

  فويض قانونيت  بصيغة  إما  اً، مقدم العطاء تحريري   عنلتوقيع  تأكيد التخويل ل يجب أن يكون  

الشركة شهادة تسجيل  بصيغة أو ،( أشهر3عن ثالثة ) عمرهصادر عن مقدم العطاء ال يزيد 

 . (عنها لتوقيعل  التخويلتظهر  ،)شهادة تأسيس الشركة

 -يجب ان تقدم العروض مباشرة من قبل الشركة المصنعة من خالل مايلي :
 المدير العام او ما يعادله   

 معاون المدير العام او مايعادله
 مدير المبيعات )التسويق( 

 المدير التجاري 
 المكتب العلمي المخول اصولياً 

قبول تخويل اي منتسب للشركة غير المدرجة صفاتهم اعاله على ان يستوفي تخويله ويمكن   
 الشكلية القانونية المطلوبة والتصديقات المطلوبة. 

   Authorization Letter(L-Aتعليمات خاصة تتعلق برسائل التخويل ) - 
 -تكون رسالة التخويل مصدقة رسميا من قبل :  -اوالً    

 بلد المنشأ. غرفة التجارة في -ا
 وزارة الخارجية في بلد المنشا او كاتب العدل. -ب
 السفارة العراقية في بلد المنشا او تمثيلها هناك.  -ج
 مصادقة وزارة الخارجية العراقية على ختم السفارة العراقية في بلد  المنشأ. -د

ت اعاله اما  على كل حال اذا كانت السفارة العراقية لم تتمكن من ختم كافة المستندا  -هـ
بسبب عدم   وجود سفارة عراقية او عدم وجود معلومات معروضه حول هوية  
االشخاص  الذين يمثلون الشركة فان سفارة بلد المنشا في العراق يجب ان تصدق 

 وتختم عند ذلك رسائل التخويل الرسمية لكي تكون قانونية ومتفق عليها.
راق وبلد المنشأ فيمكن ان يتم التصديق في  اذا كان اليوجد تمثيل دبلوماسي بين الع   -و

18.2 
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ثم تصادق وزارة   العراقية ومن  والسفارة  المنشا  بلد  قبل سفارة   ثالث من    بلد 
 الخارجية على ختم وتوقيع السفارة العراقية. 

 ً  يجب ان تذكر الشركة في رسالة التخويل فيما اذا كانت مصنعة او مجهزة )مسوقة(   -ثانيا
 زة يجب ان توضح مايلي:_في حالة كونها مجه-أ

 أسماء واختصاص الشركات المصنعة  -
اعاله    - مذكور  كما  المصنعة  الشركات  من  مصدق  تخويل  لديها  تكون  ان  يجب 

 الفقرة )اوالً(  
شركتكم المنتجة يجب ان تشير كونكم المجهز الوحيد )الحصري( لكافة المواد في   -

 العراق.
وتثبت  اختصاصاتكم )لديكم معرفة خاصة,  في حالة كونكم مصنعين يجب ان تذكر    -ب

مع  للتعامل  الممثلين  الحصر  وعلى  الوحيدين  انكم  تذكر  ان  يجب  خاص(  نظام 
عن طريق   كافة منتجاتكم كذلك يجب ان تذكر الشركة اسماء مصانعها وفروعها  

 تقديم شهادات تأسيس اصلية ومصدقة تثبت مصانع وفروع الشركة.
التخو  -ج رسالة  تصدق  ان  مذكور  Authorization Letter (A.Lيل)يجب  في    وكما 

 الفقرة اوالً.
يتضمن منتجات الشركة الى قسم العالقات   CDتقديم الشركات المنتجة كتالوكات مع    -د

العامة مع تثبيت ايميل الشركات المنتجة على التخاويل وال يستلم اي تخويل غير 
 مثبت عليه االيميل. 

ا-أثالثاً: تثبيت  الشركة   لديه  على  الذي  الصيدلي   واسم  العراقي  العلمي  المكتب  سم 
الفنية  البيانات  استكمال  وصالحية  للمتابعة  العراقية  الصيادلة  نقابة  من  المسؤولية 

 عند طلبها من قبل لجنة 

تخويل   تزويده  او  العلمي  المكتب  طريق  عن  العطاءات  تقديم  حال  في  والتحليل  الدراسة 

على وكالة  التوقيع  لغرض  يكون   العقد  وتوكيل  وان  ووثائقه   العطاء  تقديم  استمارة  وعلى 

المكتب العلمي هو المخول الحصري الوحيد لكل منتجات الشركة او ان يتم التعامل المباشر  

 (. 6مع الشركة من خالل مخول رسمي وفق مامثبت في الفقرة )

اال  -ب الشركات  من  تخويله  انتهاء  بعد  حتى  العلمي  المكتب  مسؤولية  التي استمرار  جنبية 

 خولته ما لم يكن التخويل الالحق قد عالج التزامات الشركة االجنبية السابقة وآثارها 

االدوية والمستلزمات  رابعاً: لتسويق  العامة  الى كيماديا)الشركة  التخويل معنونه  ترفق رسالة 

 ( الطابق الخامس, وقبل تاريخ الغلق.(GRD قسم العالقات العامة الدوائي ,)الطبية 

 سيتم اضافة اسم المكتب العلمي صراحة في العقد. مسا:خا

يجب ان يتضمن التخويل الصادر من الشركة المنتجة الى الشركة المجهزة )في حال    سادسا:

المجهزة   الشركة  صالحيات  بوضوح  فيه  تثبت  المجهزة(ان  الشركات  مع  للتعاقد  الضرورة 

 فيما يتعلق باالتي:

 اماته على ان يكون من قبل الشركة المنتجة حصرا".توقيع العقد وتنفيذ كافة التز-أ

 التفاوض الفني والسعري.-ب

الحساب -ج من  والمستفيد  المستندي  االعتماد  من  وتفصيل  بوضوح  المستفيدة  الجهة  بيان 

نفسه  العقد مع شركتنا هو  يوقع  الذي  ان  العلم  البنكية االخرى مع  التفاصيل  كافة  البنكي مع 

 الجهة المستفيدة.

وفتحها  تحد-د تقديمهاوختمها  حيث  من  بالعطاءات  المتعلقة  والصالحيات  المراسالت  يد 

 وتوقيعها وتقديم االسعار دون االكتفاء باصدار تخويل مطلق يخول كل تلك الصالحيات.

التاكيد على استمرار تنفيذ كافة االلتزامات التعاقدية وتتحمل الشركة المجهزة  المسؤولية -هـ  

طيلة   عن  الى ضرورة القانونية  االشارة  التخويل.مع  فترة  انتهت  وان  حتى  العقد  تنفيذ  فترة 

والتفصيلية   الكاملة  والعناوين  ومنتجاتها  الشركة  تسجيل  االجراءات من ضمنها  استكمال كل 

 للشركات المنتجة والمجهزة  واكمال االختام والتصديقات وكما معمول به حاليا.

التامي-و تقديم  المتعاقدة  الشركات  وخالل على  المفاتحة  وفقا"لشروط  المطلوبة  القانونية  نات 

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

تضمين عروضكم نسخة من كافة التخاويل االصلية والمصدقة من الشركات المنتجة الى   -7

شركات المجهزة اضافة الى تقديمه نسخ اصلية ومصدقة كما اشارت الفقرة رابعا من المادة ال

 السادسة الى قسم العالقات العامة ومتضمنة كافة التصديقات اعاله.

 اضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة ما يلي:

 شروط المناقصة.  اليحق للمشارك االعتراض على اي شرط من  -  -
18.3 

 العطاءاتيم سل. تد

 

 إن عنوان جهة التعاقد هو: : العطاءات يمسللت المخصص العنوان

 : انتباه

 مقر وزارة الصحة   -باب المعظم -بغداد عنوان الشارع:

/  و  المبنى االدوية  غرفة:  ال  رقم الطابق  لتسويق  العامة  /الشركة  الصحة/البيئة  وزارة 

 لجنة استالم وفتح العطاءات –الطابق السادس –يماديا(والمستلزمات الطبية )ك

    بغداد  :مدينةال

    العراق البلد:  

 )ب(  19.2

 

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

 [ مواد مختبريةمناقصة مناقصة: ]ال

 الموازنة الجاريةالمناقصة:  مرجع

 [ 6/21LAB/20 ]: ءاتالعطا  لتقديم  كتاب الدعوة مرجع

 )ج( 19.2

 

النهائي       /   18  ليوم    03:14الساعه    االربعاء]هو:    العطاءاتيم  سل لتالموعد 

 [. العراق –المحلي لتوقيت بغداد    5/2120

 .  تالي للعطلةالواذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون تاريخ الغلق في اول يوم عمل رسمي 

20.1 

 العطاءات  تقييمو فتح. ـه

 وزارة الصحة /البيئةفتح العطاءات هو:  كانم

   باب المعظمال عنوان الشارع: 

مبنى وزارة الصحة /البيئة/الشركة العامة لتسويق  : ]الغرفة رقمالطابق /و المبنى

لجنة استالم وفتح العطاءات / االدوية والمستلزمات الطبية)كيماديا(/الطابق السادس

 للمواد المختبرية 

 بغدادالمدينة: 

 2021/  5 / 19  ريخ: تاال

23.1 
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 صباحا بتوقيت بغداد   9:00الساعة  ()الخميس:  التوقيت

 

 24 ال ينطبق على المواد المختبرية

 باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات في هذه الفقرة في حال: 

اذا وردت فقرة اوفقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء المقدم ففي هذه     -

حالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات المدونة ازئها  ال

 مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء.

27 

المستجيب    إذا • العطاء  أنه األ  هتقييمالذي جرى  كان  ويستوفي   كلفة  قلعلى 

المطلوبة األهلية  سلعاً  شروط  يتضمن  من    29  لمادةا  وفق  أجنبية، 

العطاءات،   مقدمي  إلى  إلى  فعندها  التعليمات  أفضلية  إعطاء هامش  سيتم 

المست   وذلك  العراقية،  الوطنية  مصانعال  والمقدم من  للشروطجيب  العطاء 

األجنبية السلع  المحلية  سعر  السلع  يتجاوز سعر  أن ال    )بأكثر من  شرط 

10  %).]" 

يتعهد الطرف الثاني بان تكون االولوية للمواد االولية المصنعة داخل العراق   •

د العقد او لتنفيذ المشاريع ومن خالل شركات وزارة الصناعة لتجهيز موا

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

 

30.1 

باالضافة الى ما ورد ذكره في هذه الفقرة من تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم 32.2

 مراعاة الشرط التالي: 

او   - مبلغه  يقل  الذي  العطاء  بنسبة    استبعاد  التخمينية 20يزيد  الكلفة  من  فاكثر   %

المخصصة لغرض االحالة وفي حالةورود عطاء مستجيب واالنسب سعرا مع وجود  
تتجاوز   بنسبة  المتوازنه(  )غير  الفقرات  ببعض  السعري  بالتحليل  انحراف  نسبة 

بنسبة التتجاوز  20 لكل فقرة على حدة والتي يشكل مجموعها  او نقصان  % زيادة 

مجموع الفقرات الكلية فباالمكان قبول االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد % من  10

المرقم   الوزراء  قبل مكتب رئيس  الوارد من  االستثناء    15773العطاء مع مراعاة 

)2015/ 11/ 10في   عن  قيمته  تقل  الذي  العطاء  قبول  الكلفة  20بخصوص  %(من 

 التخمينية. 

32 

 ى مقدمي العطاءات لتكون : تعدل هذه الفقرة  من  تعليمات ال  34.1 

البنود والخدمات - التعاقد بحقها في زيادة او تخفيض  كمية  عند االحالة تحتفظ جهة 

 المحددة اصال  في قائمة متطلبات التعاقد  , قبل التعاقد. 

 يجوز لجهة التعاقد تجزئة احالة تجهيز السلع والمواد او الخدمات المطلوب تجهيزها  -

34  

حكم   كان  حال  استمرت في  التي  التعاقد  جهة  لقرار  مخالفاً  المختصة  المحكمة 

لطلب   المختصة  المحاكم  مراجعة  طعن  الذي  العطاء  فلمقدم  التعاقد  بإجراءات 

 التعويض اذا كان طعنه ألسباب صحيحة. 

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

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

37.1 

 
 العطاء بيانات ورقة
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 ( إضافية شروط) 
 

 بتعاقد  الخاصة  المناقصة  وثائق  في  ستستخدم  التي  العطاء  اناتبي  ورقة  في  أدناه  الواردة  المعلومات  جادريجب إ:  مالحظة}

 {.حذفها  يجب ذلك، عدا ما وفي. األدوية

 
 ال ينطبق 

 )ج(  7.3

 

 

 بيانات العطاء ورقة
 

 (إضافية شروط)
 

اقد يجب إدراج المعلومات الواردة أدناه في ورقة بيانات العطاء التي ستستخدم في وثائق المناقصة الخاصة بتع:  مالحظة}

 {اللقاحات. وفي ما عدا ذلك، يجب حذفها.

 

 الينطبق 
 

 )ج( 7.3

 

 

 العطاء بيانات ورقة
 

 ( إضافية شروط)
 

إ:  مالحظة} الخاصة   يجب  المناقصة  وثائق  في  ستستخدم  التي  العطاء  بيانات  ورقة  في  أدناه  الواردة  المعلومات  دراج 

 {جب حذفها.بالتعاقد على المعدات/األجهزة الطبية. وفي ما عدا ذلك، ي

  

 عام  .أ

 : الفقرات/عن هذه المواد  أمثلة]

. يتوجب  المنشأالتي سيتم تقديمها بموجب هذا العقد مرخصة في بلد    السلعيجب أن تكون   .1
العطاء أن يقدم مع عطائه وثائق  مصدقة نسخة    أو بصيغة  في شكل  ثبوتية  على مقدم 

 بلد الشركة المصنعة. منعن الترخيص 

 )ج( 7.3
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  الالزمة   الموافقات  على  الحصولعلى مقدم العطاء    يتوجب  ،اإلشعاعية  جهزةاأل/لمعداتل .2
  الحصول الموديالت المقدمة في عطائه و  لتصنيع    المنشأ بلد  في  المختصة  السلطات  من

  تُرفق .  هذه المعدات  الستيراد  المختصة  العراقية  السلطات  الالزمة من  الموافقات  على
 [. عطائه في الموافقات هذه

 

 هامش افضلية -30 كعامل في تحليل العطاءات ،  هامش األفضلية المحلية مد"لن يعت 
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والتأهيل   التقييم معايير الثالث: قسمال  

 

 التقييم معايير  .1

 

 قسمطاء في ال بيانات الع ورقة وفي ،األول قسممقدمي العطاءات في الإلى  في التعليمات  التقييممعايير قد تم تحديد ل

في  المحددة  و تعّدل األحكام أتضيف  أو تكّمل هاقديملسلع المطلوب تلبيانات العطاء  ورقة ب إن المعلومات الخاصةالثاني. 

  الواردةتلك بدل بيانات العطاء  ورقةفي الواردة األحكام تُعتمد ، تناقضمقدمي العطاءات. في حال وجود إلى التعليمات 

 ي العطاء. مقدمإلى في التعليمات 

 معايير التأهيل  .2

 متطلبات التأهيل لسلع مقدمي العطاءات هي:

 : التالية الوثائق  ،العطاء يتضمن ان يجب

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

بالتقييم   (1 ونجاحها  المعلنة  للمواد  الفنية  للمواصفات  المواد  التقييمطابقة  الجهات  المعتمدة لدى  مية 

 لدينا. 

 : القدرة والكفاءة المالية (2

وتحقق االرباح في   الحسابات الختامية آلخر سنتين مصادق عليها من قبل مراقب حسابات (أ)

 .  حساباته

 ( سنوات5-10االيراد السنوي للسنوات ) ( ب)

 ( مليار دينار. 10العقود الكبيرة التي تتجاوز مبالغها )

 ( مليار دينار. 5-10بين )عقودها العقود المتوسطة التي تتراوح مبالغ 

 ( مليار دينار. 5العقود الصغيرة التي تتراوح مبالغ عقودها دون ) ( ت)

 معدل االيراد السنوي )العقود الكبيرة( بقدر الكلفة التخمينية.  ❖

❖ ( بين  المتوسطة(يتراوح  )العقود  السنوي  االيراد  الكلفة  70-100معدل  من   %)

 التخمينية.

 (% من الكلفة التخمينية30-50ود الصغيرة(يتراوح بين )معدل االيراد السنوي )العق ❖

 السيولة النقدية:  ( ث)

 العقود الكبيرة( بقدر الكلفة التخمينية للعقد. السيولة النقدية ) ❖

 (% من الكلفة التخمينية.70-100السيولة النقدية )العقود المتوسطة( تتراوح بين) ❖

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

 

 الخبرة التخصصية)االعمال المماثلة(:  (3

 (. 1-3عدد االعمال المطلوبة في وثائق المناقصة تتراوح بين ) ❖

❖ ( بين  تتراوح  المماثلة  لالعمال  طلبها  الواجب  السنوات  ويكون  5-10عدد  سنوات   )

 حسابها كاالتي: 

(% من الكلفة 60-80غطي )مبلغ العمل المماثل الواحد )للعقود الكبيرة والمتوسطة( ي ❖

 التخمينية.

❖ ( يغطي  الصغيرة(   )للعقود  الواحد  المماثل  العمل  العقد  30-70مبلغ  قيمة  من   %)

 المطلوب تنفيذه. 

 نوع البيع التجاري واسلوب التجهيز)النقل ، التأمين ،التسليم( ومكان االستالم للمواد.  (4

 .  (Domestic Preference) االفضلية المحلية (5

و (6 عقود  الشركة وجود  تنفيذ  ومستوى  التزام  ومدى  االختصاص  سابقة ضمن  مماثلة  منجزة  اعمال 

 بها.)سجل مرضي للشركة(. 

 شهادة تداول في بلد المنشأ. (7
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 (،GMPتصنيع السلع يتطابق مع متطلبات ممارسات التصنيع الجيد )شهادة  (8

 (GOOD MANUFACTURING PRACTICE)    في وثائق اليها  المشار  والشهادات االخرى 

 لمناقصة وآليات مراقبة الجودة. ا

االسعار   (9 جدول  وتوافق  المطلوبة  التأهيل  ومعايير  الفنية  والمواصفات  القانونية  للشروط  االستجابة 

 ونماذج الوثائق القياسية وكونه أوطأ االسعار ومتوازن ومنسجم مع الكلفة التخمينية.

 مدة تنفيذ العقد.  (10

 بيتها من المناقصين وتتالئم مع طبيعة المناقصة. أية معايير أخرى ترى جهة التعاقد ضرورة تل  (11

 

 العطاء  مستندات الرابع: قسمال
 

 مستندات العطاء حول  مالحظات
 

 

قياسية   ذجانم  قدمت  هذه  التخصصية  للقطاعات  النموذجية  مناقصةال  وثائقفي  الموجودة  العطاء    ستنداتإن م

 . المناقصةعملية قدمي العطاءات خالل ممع تبادلها جهة التعاقد تلعدد من الوثائق األساسية التي 

 

 و _______________.أبين قوسين  لجزء الخاص به في النموذج حيث ُحّددمقدم العطاء ايمأل 

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

 عطاءاتهم. 

األسعار:   األسعارإن  جداول  في  (  التبويب)  تفصيل  عامةً انمالوارد  يتبع  األسعار  جداول  المعتاد    ذج  التفصيل 

 العطاءات   مقدمو  يقدم  أن  الضروري  منو هذا  .  ةالمحليفضلية  األ  هامشإجراءات  لتطبيق    المستخدموللتعاقد على السلع  

بذلك  .  األسعار  جداول  في  عنها  المنصوص  بالطريقة  أسعارهم التقيد  عدم  خسارة  قد  إن  الى  هذه  ل  العطاء مقدم  يؤدي 

 . ، حينما تطبقاألفضلية

المصنّعة:/هةج التصريح من  نموذج   لل  الشركة  ال  8.1  مادةوفقاً  العطاءات)ب( من  إلى مقدمي  ، على  تعليمات 

)نماذج(   نموذج  تقديم  العطاء  المصنّعة  مقدمي  الشركة  من  عطائهمتصريح  من  وثائق  كجزء  في  المطلوب  بالشكل   ،

 بيانات العطاء.  ورقة اعات التخصصية، وذلك لكل البنود المحددة فيالنموذجية للقط  المناقصة

ى جهة التعاقد تضمين  يتوجب عل،  تعليمات إلى مقدمي العطاءاتمن ال  17للمادة  تطبيقاً  نموذج ضمان العطاء:  

على جهة    النموذجية للقطاعات التخصصية. كما ينبغي  ان العطاء الوارد في وثائق المناقصة نموذج ضم  وثائق المناقصة

ً   ن النموذج المقّدممن أالتعاقد التأّكد   الحماية  درجة  النموذج المعتمد في وثيقة العطاء نسبة إلى  خصائص    يطابق جوهريا

 .معتمدةالوفقاً للقوانين العراقية نافذاً لنموذج ووضوح الشروط التي بموجبها يصبح ا
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 استمارة تقديم العطاء  .1

 

 [ العطاء تاريخادخل: ]التاريخ:  

     LAB / 2021/6  : مناقصة رقم 

  رقم:  كتاب الدعوة 

  

  

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

 

 : حضرة السيد/السيدة

منا اياها، نحن، الموقعون  ، التي نقّر باستال[ادخل األرقام]، بما فيها التعديالت رقم  المناقصةبعد ان قمنا بدراسة وثائق 

، وباإللتزام الكامل بوثائق المناقصة بموجب العقد المذكور اعالهالسلع المطلوبة وتسليم  قديمتلهذا  بعطائناأدناه، نتقدم 

 وذلك بمبلغ:  

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

باألرقام بالدوالر االميركي يمةادخل: الق ]( بالكلمات بالدوالر االميركيادخل: القيمة   ] ) [   زائد  [ 

باألرقام باليوروادخل: القيمة  ]( بالكلمات  باليوروادخل: القيمة   ] ) [   زائد  [ 

 

أحكام وشروط  او تلك المبالغ األخرى التي يجري تحديدها استناداً الى  )يسّمى في ما يلي "السعر االجمالي للعطاء"(

 العقد. المبالغ أعاله هي وفقاً لجداول األسعار المرفقة وهي جزء من هذا العطاء.

 

ادخل "جدول المتطلبات في  ]المحدد في    فيذنالسلع وفقاً لجدول الت  وتسليم  نتعهد بتوصيلفي حال قبول عطائنا،   .2

  عبارة )يمكن لمقدم العطاء اختيار ال  [الرابع"  قسما ورد في جدول األسعار في البحسب مالخامس" او "  قسمال

 .المناسبة(

 

مع الشروط الخاصة للعقد    بالترابطالتي اطلعنا عليها  و  القسم السادسنوافق على جميع الشروط العامة للعقد في   .3

 . القسم السابعفي 

 

عطائنا،   .4 قبول  حال  بتقديم ضمانفي  المقدمة  نتعهد  والقيمة وضمن  األداءحسن  وضمان    الدفعة   ددالم  بالشكل 

 .مناقصةائق الوث  المحددة في

 

ال .5   قسم بيانات العطاء في ال   ورقةمن    16.1  ةفقر نوافق على االلتزام بهذا العطاء، لمدة نفاذ العطاء المحددة في 

قبل انتهاء هذه الفترة  وسيبقى هذا العطاء ملزماً لنا خالل هذه الفترة والتي يمكن أن تقبلوه في أي وقت   ؛الثاني

.  

 

اشعاركم  له وتحريري  ، مع قبولكم الهذا العطاء  ، سيكونبيننا  اد الصيغة النهائية للعقد الرسمي وابرامهإعدلحين   .6

   ، بمثابة العقد الُملزم بيننا.قدالع يةرستب
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   LAB / 2021/6مناقصة رقم: 

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

 .تستلمونهخر  آأو أي عطاء   التقييمبعد  وطأاألالعطاء  ملزمين بقبول  غير بأنكم  ندرك   .7

 

 لتالية:االقانونية نوافق على معايير األهلية  .8

 

القســم  مــن التعليمــات الــى مقــدمي العطــاءات 6.1 فقــرةال وفــق  مؤهلــة  دول  جنســيات)جنسية(    إننا نحمل (أ)

 .األول

 

 .القسم األول مقدمي العطاءاتإلى )أ( من التعليمات   6.1 مادةال  وفقليس لدينا أي تضارب في المصالح    ( ب)

ونلبــي جهة مملوكة للدولة في جمهورية العراق   إننا  /  في جمهورية العراق  لدولةمملوكة ل  جهةإننا لسنا  )ج(  

 .القسم األول مقدمي العطاءاتإلى التعليمات )ب( من  6.1  مادةالبحسب   المتطلبات

من قانونياً  لم يتم إعالننا أو أيٍ من مقاولينا الثانويين أو المصنّعين ألي قسم من هذا العقد، غير مؤهلين  )د(  

لعراقية النافذة أو التعليمات الرسمية ذات الصلة أو التزاماً بقرار صادر عن  قبل جهة التعاقد بموجب القوانين ا

المتحدة؛  لالمم  التابع  االمن   مجلس 

عالننــا إب وأ  وزارة التخطــيط  مــن قبــل    تعليق اعمالنــاباو  القائمة السوداء  على    بوضعناصدر أي قرار  ي  لم(  ـ)ه

ً   غير مؤهلين تعليمــات إلــى مقــدمي مــن ال  6.3  مــادةدة المحــددة فــي الخالل المــ   اتللمشاركة في العطاء  قانونيا

 .، القسم األولالعطاءات

 

 

عنوان ال أدخل: [ هو البريدي عنوانناو ،]االلكتروني الموقع عنوان أدخل: [االلكتروني هو  ناوقعمبأن عنوان  نفيد .9
 [ االلكترونــي والبريــد  ]المنصــب أدخــل: [ذات المســمى الــوظيفي  ]االســم أدخــل: [ الســيدة/لسيدا نإ .]البريدي

توضــيحات قــد تطلبونهــا خــالل   بــأي المتعلقــة األمــور كــل تتابعســ /سيتابع ]عنــوان البريــد االلكترونــي أدخــل:

 .المناقصة

 

 

 [ادخل:السنة]، سنة [ادخل:الشهر]من شهر   [ادخل: الرقم]اليوم   بتاريخ

 التوقيع:___________________________

 ______التاريخ:____________________

 [ اخر تعريف أي او منصب: ادخل]          :  بمنصب
 

 [العطاء مقدم اسم:  ادخل]عن   وبالنيابة  لصالحتوقيع هذا العطاء ل  مخولوذلك كشخص 
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 في العراق  الموجودة جنبيللسلع ذات المنشأ األ  وأجدول األسعار للسلع المحلية  .2

 

1 2 3 4 5 6 

جدول  

 رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ(

 رقمبند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(

الكمية   ##وصف موجز للسلع 

المقدمة  

والوحد 

 ة 

بلد  

 المنشأ 

السعر   رقما وكتابة العراقية بالدينارسعر الوحدة 

) رقما  اإلجمالي

  وكتابة(

DDP/ 

التوصيل  

المجاني الى  

مكان  

  مدخ المست

النهائي  

)بالدينار  

 العراقي( 

 )هـ( 5*3

 المنتج 

 

 

 

 

 

 

 

حجم     

 وحدة  

 التعبئة

 

 

 

 

تسليم 

المصنع/تسليم  

  المستودع/

تسليم صالة  

شراء  العرض/ 

مباشر من  

  صالة العرض

)تكاليف 

التغليف والنقل  

 ضمناً( 

 )أ(

المبيعات  

والضرائب 

 رسوموال

المستحقة  

في حال  

ترسية 

 العقد 

 

 )ب(

النقل الداخلي،  

تأمين 

التحميل/التفري 

غ والتكاليف 

الطارئة حتى  

بلوغ مكان  

  خدمالمست

 النهائي 

 )ج(

الخدمات  

الطارئة  

كما ُحددت  

في جدول  

 المتطلبات 

 

 

 

 )د(

 /DDPالسعر 

التوصيل  

المجاني الى  

مكان  

  تخدمالمس 

 النهائي 

 

 

 

)هـ(=)أ(+)ب(

 +)ج(+)د( 

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ 

]ادخل  ]ادخل[ ]ادخل[
] 

]ادخل  ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[
] 

        

]ادخل  ]ادخل[
] 

]ادخل  []ادخل ]ادخل[ ]ادخل[
] 

        

]ادخل  ]ادخل[ ]ادخل[
] 

]ادخل    
] 

        

 

 المجموع اإلجمالي للعطاء بالدينار العراقي: ____________________________________)باألرقام(  (

 (الكلمات/حرف__________________________________)باأل                                        

الت _ميسلمدة  العطاء  ]____________:  لمقدم  الت  إدراجيمكن  )انكوترمز(  [المحددة  ميسلمدة  الدولية  التجارية  للمصطلحات  الحالية_______–وفقاً  ادخل  ]الطبعة 

 .[االنكوترمز

 

 توقيع مقدم العطاء _______________________

 __________________________ منصباإلسم وال

 ________________________ عطاءختم مقدم ال  التاريخ:_________ 
 

 -: مالحظة
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 خارج العراق . جدول األسعار للسلع التي سيتم استيرادها من 3

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 : ____________________________________)باألرقام( [العملة المسموح بها إدراجيمكن لمقدمي العطاءات ] المجموع اإلجمالي للعطاء 

 (   حرف____)باأل__________                                                   

 

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالية_______–وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية )انكوترمز( [المحددة  ميتسلمدة ال إدراجيمكن لمقدم العطاء ] : ___________ يملسمدة الت

 [ه، إن وجدإدراج عطاء يمكن لمقدم ال]اسم وعنوان الوكيل: ___________________________________________________
 [ه، إن وجد إدراجيمكن لمقدم العطاء  ]عمولة الوكالة: ___________________________

 
 :________________________توقيع مقدم العطاء

 :_________________________منصبوال االسم  المكان: ___________________

 عمل:____________________________عنوان ال التاريخ:___________________________

 ختم مقدم العطاء _______________________
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 رمز المادة  الكمية  الوحدة  الرمز الوطني   ت

 )الشركة المصنعة( 

 وصف المادة 

 )الشركة المصنعة( 

سعرالوحدة   بلد المنشأ  

 رقما وكتابة  

السعراألجمالي  

 رقما وكتابة   

      )أدخل(  )أدخل(  )أدخل(  خل( )أد

      )أدخل(  )أدخل(  )أدخل(  )أدخل( 
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 المنشأ  بلد  عن تصريح
 

 البند  الوصف الرمز البلد 
    

    

    

    

    

السلع المستوردة عند الشحن لكل مصّدقة منشأ شهادة اصدار يجب
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  مشروطة(  )غير المصرفي األداء حسن ضمان .5

 بنك المركزي العراقي وفق الصيغة التالية او اية صيغة اخرى معتمدة من قبل ال مأل المصرف الكفالةي[
 

 ___________________________________ 

 [ مصّدر لادخل اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب ا [

 

[ ادخل اسم وعنوان جهة التعاقد]المستفيد: ________________________  

________________التاريخ: ____  

 ضمان العطاء رقم: _________________

 

]أدخل   بأن  إبالغنا  العطاءتم  المؤرخ ]اسم مقدم  لكم عطاءه  قّدم  قد  العطاء"(  التاريخ[ )فيما يلي يسمى "مقدم  [  أدخل 

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

 

 .  ضمان عطاءب تُدعمأن ، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب ندركإضافة الى ذلك، فإننا 

 

  بأن   بشكل ال رجوع عنه  الوثيقة  هذه  بموجب  ملتزمون[  المصرف  اسم  أدخل]  نحن  العطاء،  مقدم  من  طلب  بناًء علىو

[( فور تسلمنا منكم  بالكلمات  المبلغ  أدخل)][  باألرقامالمبلغ    أدخل]  مبلغ  بمجملها  تتجاوز  ال  مبالغ  أو  مبلغ  أي  لكم  ندفع

بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء  تحريريةمصحوب بإفادة    تحريريأول طلب   إذ    تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل 

 : أنه

 

 ؛استمارة تقديم العطاءفي نفسه المحددة من مقدم العطاء  نفاذية العطاءقد سحب عطاءه خالل فترة  (أ)

 أو 

( فشل أو رفض توقيع إتفاقية العقد، 1نفاذ عطائه بقبول عطائه من قبل جهة التعاقد، )  مدةه خالل  تبلّغ  بعد ( ب)

  وفق التعليمات الى مقدمي العطاءات؛ األداء( فشل أو رفض تقديم ضمان حسن 2إن كان ذلك مطلوباً، أو )

ً )ج( قد قّدم شكوى او  المختصة  المحكمة قررت حيث و، تعليمات إلى مقدمي العطاءاتمن ال 36المادة   وفق طعنا

 . الناتجة عن ذلك ضراروعليه تعويض جميع األ ةمبررألسباب خاطئة وغيربأنه قد تسبب بتأخير توقيع العقد 

 

ضمان إصدار  و  العقد  ة موقعة عننسخمنه  ، فور تسلمنا  الفائزأ( إذا كان مقدم العطاء هو  )هذا الضمان:    نفاذ  مدةتنتهي  

تحقق االقرب فعند  على مقدم العطاء،    المناقصة  يتم ترسيةب( إذا لم  )مقدم العطاء؛ أو    لى طلببناًء علكم    األداء  حسن

يقدم شكوى  ومقدم العطاء لم    عليهالعطاء    ه لم يتم ترسيةلمقدم العطاء بأن  إشعاركمتسلمنا لنسخة من  عند  (  1)  ما يلي:م

ً او  لم يقدم    مقدم العطاءو عطاءال نفاذ مدة ن يوما من انتهاء ( بعد ثمانية وعشري 2) أو ؛ في ذلك  لدى جهة التعاقد  اعتراضا

 .  لدى جهة التعاقد اعتراضوى او أي شك

 في ذلك التاريخ أو قبله.مكتبنا من قبلنا في  تم استالمهيجب أن يا الضمان هذبموجب وبالتالي، فإن أي طلب دفع 

، إصدارات (Uniform Rules for Demand Guaranteesتحت الطلب ) لضماناتل للقوانين الموحدة ا الضمان خضع هذي

 (. ICC Publication No. 758)  758غرفة التجارة الدولية رقم 

 

 [ التوقيع/التواقيع]
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 المصنّعة  الشركة/الجهة من  تصريح. .6

 كتاب دادإع يتم أن يجب .هنا اليها المشار التعليمات وفق النموذج  هذا ملء  المصنعة الشركة من الطلب العطاء مقدم على]

 مناسب بشكل مخول شخص قبل من يُوّقع أن ويجب الُمصّنعة؛ للشركة العائدة الرسمية  الرسالة نموذج على هذا التصريح

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

 [.العطاءات مقدمي

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

 

 

 [ ادخل: االسم الكامل لجهة التعاقد]لى:  ا
 

، ومصانعنا  [ادخل: نوع السلع المصّنعة] ـ، المصنّعون الرسميون ل[ادخل: االسم الكامل للشركة المصّنعة]نحن  نا حيث ان

بتقديم عطاء لكم ومن   [: االسم الكامل لمقدم العطاء ادخل] ـل  ههنانرّخص ، [نع الشركةدخل: العنوان الكامل لمصاا]في 

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

 
 

، في ما يتعلق بالسلع المقدمة من للعقد ط العامةوشرلامن  15وفقاً للمادة لكم ههنا كفالة كاملة وضمان شامل  نقدم

 الشركة أعاله.

 

 

 [ لتوقيع لادخل: توقيع )تواقيع( ممثل )ممثلي( الشركة المصنعة المخّول )المخولين( ]التوقيع:  

 

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

 

 [ ادخل: الصفة]: المنصب
 

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

 [ ادخل: تاريخ التوقيع] ____________، __________اليوم ______________من شهر  بتاريخ
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 أداء  حسن شهادة نموذج .1

  الجهة

 المتعاقدة 

  وتاريخ رقم

 الشراء  امر

  امر تاريخ

 الشراء 

  وصف 

 السلع 

  تنفيذ  تاريخ الكمية 

 العقد 

  اسباب 

  ان  التأخير،

 وجدت 

  السلع  هل

  المقدمة 

 مقبولة؟ 

  بحسب     

 العقد 
ً فعلي  ا

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 التعاقد  متطلبات قائمة .الخامس القسم

 

 

التعاقد متطلبات  قائمة على حظاتمال  

 

متطلبات  قدم  ت أي  التعاقدقائمة  إلى  إضافة  المطلوبة  والكمية  منتج  كل  عن  موجزاً  بهذا   ةوصفاً  خاصة  فنية  مواصفات 

 المنتج.

 . عطاءال عملية إطالق قبل  التعاقدقائمة متطلبات الخاصة ب المعلومات يجب أن تعّد جهة التعاقد}

سهل  يوذلك  العطاء،    مقدميما يقدمه  دراج  إل  كافية  فراغات  ترك  مع  التعاقدقائمة متطلبات    عةطبا  يجبإذا أمكن ذلك،  

 الصلة   ذات  المعلومات  جميع  إدراج  تسمح لمقدم العطاء  يجب أن تكون الفراغات بمساحة كافية   مقارنة العطاءات.  عملية

 . وفق الحالة مقدمي العطاءات بهذا الخصوصيتوجب تحديد تعليمات ل .يناألساسي ينعصنّ المُ  أسماء هافي  بما بالسلع

أو   (international nonproprietary name - INN)  اسم ،لسلع القطاع الصحي  التعاقدقائمة متطلبات  يجب أن يحدد في  

 األساسية  والوحدة(،  ةالمركب  اتللمنتج  مكون  لكل  العلمي  اإلسم  إدراج  يجب  كما)  (generic name)  للمنتج  العلمي  اإلسم

تحدد    تعاقدال. إن بعض جداول متطلبات  هاوعدد  الطرد/الحزمة/الرزمة/العلبة  وحجم(،  زجاجة  قارورة،  كبسولة،ص،  )قر

ً إلى العدد اإلجمالي للوحدات األساسية المطلوبة، وذلك    إضافةالمطلوبة  العدد اإلجمالي للعلب   وللسماح   التباس ي  أل  منعا

. األساسية  الوحدات  من  العدد  نفس   على   تحتوي  ولكن   العلب   منبولة(  )ولكن مقتقديم أحجام مختلفة  بإمكانية  للمجهز  

 {أم ال هي الوحيدة التي سوف تكون مقبولة حددةالم العلب ماحجأ تكان إذا ما التعاقدقائمة متطلبات   حددت أن يجب
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 التعاقد متطلبات قائمة

  وشروط التسليم وجدول التنفيذ   بالسلع قائمة. 1رقم   جدول
 

1 2 3 4 5 6 

جدول  

 رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ(

 

بند 

 رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ب(

 

 وصف موجز للسلع 

 
 
 
 
 

 

 / الكمية 

 الوحدة 

 

قيمة ضمان 

العطاء بالدينار  

 العراقي 

 

 جهة التسليم 

مخازن وزارة  

الصحة/كيماديا 

 بغداد /

مدة التسليم  

 المطلوبة  

 المنتج 

 

 

 

 

 

    

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

 

 

 

شروط التسليم: يطلب من مقدمي العطاءات أن يقدموا أسعارهم وفق شروط التسليم المنصوص عنها في جدول األسعار  

 الرابع.  قسمفي ال
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 : نطاق الخدمات الثانوية: 2رقم   جدول
  

 "[المنتجتدريب على ، إجراءات  " :

 الفنية  المواصفات. الرابع الجدول

 

 . تطلبها جهة التعاقد التيللسلع والخدمات المتصلة بها  فنيةلمواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الالغرض من ا

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

  :الفنية المواصفات] 

Code No. Item  احتياج عام  التعبئة
2022 

الكلفة التخمينية 
 للكت الواحد بـ $ 

46-A00-203 KIT for extraction of genom DNA (Columbased ) kit 6 200 
46-A00-205 RPMI   - 1640 (Ca++ and Mg++  free( 10 x ) 500ml bott 7 12 
46-A00-207 HLA - class  1 Positive control       (   0.5 ml / vial) vial 8 12 
46-A00-208 HLA - class  1  Negative control    (  0.5 ml / vial) vial 8 12 
46-A00-209 Rabbit complement for  ABC             1ml vial 5 23 
46-A00-210 Rabbit complement  for ABC             5ml vial 61 65 
46-A00-211 Rabbit complement  for DR typing     5ml vial 1 80 
46-A00-213 HLA - class  11 positive control for DR   ( O. 5 / vial ) vial 2 30 
46-A00-214 HLA - class  11 Negative control for DR  (  O.5  / vial) vial 2 30 
46-A00-217 Lymphocyte Separation solution   ( 100ml  / botl) bott 30 60 
46-A00-218 Lymphocyte Separation  solution  ( 500ml   / botl) bott 37 160 
46-A00-220 Hank's Balanced solution             ( 100ml / botl) bott 1 12 
46-A00-222 Lymphocyte Preservining solution   (100 ml/  botl) bott 1 8 
46-A00-225 Mineral Oil 500ml      bott. bott 8 15 
46-A00-226 Micro Test plate 60 well   ( 120 plate /pack) pack 4 600 
46-A00-233 Hamliton syringe one head ( 1 microliter)    syringe unit 2 300 

46-A00-239 Hamliton syringe one head (250 microliter)  syringe unit 7 300 

46-A00-254 Tag - polymerase 250 unit vial 4 120 
 PCR MATERIAL 

  
 

46-A00-239 SSO autolipa typing trays kit 6 1400 
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 مواصفات المنتج: .1

 .يجب ان تكون مادة التعبئة )اذا كانت من اصل نباتي ( خالية من االفات الزراعية   1.1

 المواد  يجب ان تشحن في شكل ربطات مغطاة بالنايلون وموضوعة على قواعد خشبية . 1.2

  .اإلنجليزية باللغة   الملصقات والمعلومات الخاصة بالتوضيب جب إدراج جميع  ي   1.3

درجة  تُحفظ في   لسلع التي تتطلب التبريد أو التجميد أو تلك التي يجب أن ل  بشكل دقيق متطلبات التخزين حدد يجب أن تُ   1.4

مستوعبات أو في    هاشحنيتم  ن كما يجب أ  ، هذه السلع   علب و  ملصقات   على (  stabilityاستقرارها )لضمان   حرارة معينة 

 .وصول ال   نقطة من نقطة الشحن إلى ميناء   أثناء نقلهااستقرارها  لضمان  حاويات خاصة  

 

 عن  طاء لغة الع إلى نسخة مترجمة  أن يقدم    على الطلب،   بناءً و (،  المجهزالفائز )   العطاء جب على مقدم  تو يعند ترسية العقد،    1.5

 .قد تطلبها جهة التعاقد. عينة  م   ة سلع   ة ألي  الوصفية والبيانات  المعلومات  

 

 

 

 مادة األساسي لكل  مستوعب  الملصق على ال  ستوفيي  يجب أن   2.1

للتصنيع  قياس  م الجيدة  يجب  W210 GMPالممارسات  كما   ،

 التالية: بيانات اليتضمن أن 

ا .............................................................................................................................(أ)
 The international)  الملكية  مسجل  غيرالدولي    إلسما

nonproprietary name INN)     ، العلميأو االسم (generic 

name)  التجارية  بوضوح  بارزا العالمة  إسم   brand)   فوق 

name)أن يطغىعالمة تجارية  ، حيث يكون هناك   . ال يجب 

 العلمياالسم  على  العالمة التجارية  اسم    )بالحجم أو بالشكل(

 ؛للمنتج

على سبيل المثال عدة    (product form )  المنتجشكل   ( ب)

 او باكيت او علبة  

 لكل وحدة.  (active ingredient) فعالال كّونالم (ت)

كان إذا    محددترميز باأللوان  أي  ورمز  الوالمشتري    ( شعارج) 

 ً  ؛ مطلوبا

 ؛ علبةمحتوى كل ( د)

 ( إرشادات االستعمالهـ)

 ؛ تخزينلل الخاصة متطلبات( الو)

التي (  batch number)   أو الدفعة أو العجنة  المجموعة  قم( رز)

   ؛تمَّ تصنيعها

اح) تاريخ  الصالحية(  انتهاء  وتاريخ   MOH/Iraq و  لصنع 

 ، وليس باستخدام رمز(؛ ةواضحلغة )ب  والرمز الوطني

 ( إسم وعنوان المصنع؛ ط)

 . إضافية تحذيرات ةأي( ي)

 

أو  إرشادات   .2 الوسم  أو  وضع التأشير 

 ( labeling) الملصق

العلبة   2.2 تحمل  أن  الغالف  يجب  ً   الخارجيأو  بيانات  ال  أيضا

 ه. أعالالمحددة 

 

 التالية: البياناتيجب أن تحمل جميع الصناديق  3.1

قبل   إشارة (أ) من  المعتمد  المنتج  ورمز  البند  رقم  إلى 

 ؛Purchaser’s line and code numbers -المشتري 

 (؛ Generic Name)  االسم العلمي للمنتج ( ب)

ال (ج) المثال، product form)  منتجشكل  سبيل  على   ،)

  على   للتعرف   تعتمد  التي  الطريقة .3

 Case)   -   الصناديق

Identification  ) 
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 ؛ الخ... عدة او علبة او باكيت 

و ( د) الصنع  الصالحيةتاريخ  تاريخ   moh/Iraqو  انتهاء 

 . (، وليس باستخدام رمزةواضح بلغة) والرمز الوطني 

(  batch numberرقم المجموعة أو الدفعة أو العجنة ) ( ه)

 ؛ التي تمَّ تصنيعها

 الكمية في كل صندوق؛  ( و)

 ؛ تخزينل بااالرشادات الخاصة  ( ز)

 وعنوان المصنع؛  اسم)ح( 

 إضافية.  تحذيرات ة)ط( أي
 

من  3.2 أكثر  من  منتجات  على  الصندوق  يحتوي  أن  يجب  ال 

 . (   Batch)     مجموعة واحدة

 

من   5.1 يطلب  )  مقدمسوف  الفائز  أن  المجهزالعطاء  إلى  ي(  قدم 

   ، ما يلي:جهة التعاقد

العال شهادة  )أ(   الصحة  بمنظمة  المتعلقة  اختبارات   نتائجمية 

الجود والتعقيم    في  ةمراقبة  الكيميائي  والتحليل  الكمية  فحص 

الجراثيم  من  االختباراتوغيرها    والحد  السلع   من    بحسب 

 ,quantitative assay, chemical analysis)المطلوبة 

sterility, pyrogen content uniformity, 

microbial limit and other tests as applicable 

إلى شهادة التحليل من   إضافةً   ،لكل بندو مع كل شحنة    وذلك  (،

 الشركة المصنعة. 

 ،.االختباراتألي أو لجميع منهجية الفحص )ب( 

تاريخ انتهاء الصالحية  احتساب    أساس)د( وثائق ثبوتية على  

بشكلها التجاري    بإستقرار السلع   وغيرها من البيانات المتعلقة

 عند الطلب.  وذلك ،النهائي

 

)المجهز( تسهيل وصول    الفائز  من مقدم العطاء  أيضاً سيطلب   5.2

إلى   )المشتري(  التعاقد  أن    منشآتجهة  من  للتأكد  التصنيع 

متطلبات مع  يتطابق  السلع  الجيد    ممارسات  تصنيع  التصنيع 

(GMP )الجودة مراقبة وآليات.] 

 مراقبة جودة السلع  قاييسم .5
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 الثالث  الجزء

العقد  نداتستمو شروط
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 للعقد  العامة الشروط .السادس القسم
  

 

المحتويات  قائمة  
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  الشروط العامة للعقد 
 

 

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

  ي التالية:  المعان

 ات التعريف  .1

في   (أ) كما هو مسجل  والمجّهز،  التعاقد  بين  جهة  مبرم  إتفاق  كلمة "عقد"  تعني 

وكافة    مستند والمالحق  المرفقات  جميع  فيه  بما  األطراف  كافة  من  الموقع  العقد 

 المرتبطة والمشار اليها هنا.     الوثائق

 

ق للمجّهز بموجب العقد لقاء  تعني المبلغ المستحأو"سعر العقد"  "قيمة العقد"   (ب)

 التعاقدية بشكل كامل وصحيح.  واجباتهقيامه بكافة 

 

  الشمسي. التقييميوماً كامالً وفق  يعني"يوم" )ج( 

"تاريخ   باليالعقد"    نفاذ)د(  عمالً  نافذاً  العقد  يصبح  حين  التاريخ  من    6.2  فقرةعني 

 الشروط العامة للعقد. 

 

، كما هو محدد  السلع  خدامحيث سيتم است  ؤسسةالم  عنييالنهائي"    مستخدم)هـ( "ال

   )وهو إحدى الجهات المستفيدة(. .التعاقدفي قائمة متطلبات 

 

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

الكمالية   "السلع")ز(   األغذية  ضمنها  ومن  الصيدالنية  المستحضرات  جميع  تعني 

عن  و الحمل  منع  بالفم  وسائل  أو  الحقن  الذكري  واللقاحات  وطريق  الواقي 

  بموجب جهة التعاقد  إلى    قديمهاالتي على المجّهز تو  ،الطبية  األجهزة/والمعدات

 العقد. 

 

و "المشتري"  هي  ي)ح(  كما  السلع،  تشتري  التي  التعاقد  جهة  أو  المؤسسة  عني 

 محددة في الشروط الخاصة للعقد.

 

شها تعني  التسجيل"  "شهادات  من  )ط(  سواها  أو  التسجيل  البديلة    الوثائقدات 

والتي تؤكد أن السلع المقدمة بموجب العقد هي مسجلة لالستعمال في    ،المطلوبة

 . وذات الصلة العراق بما يتوافق مع القوانين النافذة

 

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

المطلوبة   اإلضافية  الخدمات  وتعني  "الخدمات"  على  للت)ك(  كعاقد  النقل  السلع، 

واختبارات ما قبل    التركيبمثل  ،  النثرية  /العرضية  الخدماتوالتأمين، وسواها من  

وكيفية   التشغيل/االستخدام السلع  وعرض  النهائيين  المستخدمين  لدى  والتدريب 

 العقد.  وفقالمجّهز  واجباتمن  غيرهاواستخدامها عليهم، /تشغيلها

 

"الموقع"   الحالة)ل(  لل،  وفق  العائدة  األمكنة  أو  المكان  النهائي وفق    مستخدميعني 

 . التعاقدقائمة متطلبات 

 

السلع والخدمات بموجب هذا تقوم بتقديم  )م( "المجهز" تعني الفرد أو الشركة التي  

 . للعقد الخاصة الشروطالعقد وفق ما هو محدد في 

 

 :الفساد واألعمال غير المشروعة)ن( 

المشتري   المشروعةالفساد وايحدد  العراق.    ألعمال غير  في  النافذة  القوانين  بحسب 

   التالي:المصطلحات بحسب سيسترشد المشتري أيضاً بتعريفات ، المادةألغراض هذه 

أو استالم أو    تقديمتعني عرض أو  (  corrupt practice"ممارسة فاسدة" )(  1)

مباشر غير  أو  مباشر  بشكل  قيمة، سواء  ذي  أي شيء  وذلك    ،استدراج 

    ؛أي جهة أخرى أفعال على سليم غير بشكلهدف التأثير ب

ال )ومن غففعل أو إأي    تعني(  fraudulent practice)"ممارسة احتيالية"  (  2)

يؤدي عن درايٍة أو بتهور،  الى خداع أو    (تمثيلالسوء  ضمنها التشويه أو  

ما،   منفعمحاولة خداع جهة  للحصول على  خرى  أ  ةو منفعأ  ةمادي  ةسواء 
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 ؛ لتملص من التزام ماأو ل

 

تواطؤية"(  3)  بين  (  collusive practice)  ممارسة  ترتيب  أو  خطة  أية  تعني 

وذلك لغايٍة غير سليمة، مثال التأثير بشكل غير سليم على  طرفين أو أكثر،  

   . أخرىأفعال جهة 

قهرية(  4) )"ممارسات   "coercive practice)    ال إتعني أو  لحاق  أو ضرر  إيذاء 

ب  اللإالتهديد  أي جهة يذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر،  اإلضرر أو  حاق 

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

  .جهة ما

  : ليوتعني ما ي (obstructive practice) " عاقةممارسة اإل"( 5)

المتعمّ اإل  (أ)أ الوثائقتالف  في  التغيير  أو  التزوير  أو   و أاألدلة  و  د 

التحقيقبحج اإلأ  ها عن  المحققينو  إلى  زور  بشهادة  وذلك دالء   ، 

بشكل واضح،  أية  إلعاقة   في للتحقيق    المشترييجريها  إجراءات 

اإلإدعاءات   أو  الفساد  القهر  حتيالممارسات  التواطؤ    أو  وفق أو 

و النافذة؛  العراقية  أي   أو /القوانين  ترهيب  أو  مضايقة  أو  تهديد 

لمنعها   وذلك  ممن  جهة،  بأمور  كشف  أو عرفتها  بالتحقيق  تتعلق 

 ق، أو جراءات التحقيأو مواصلة إمن متابعة ا منعهل

التي  ب(  )ب المشتري    الممارسات  عرقلة  أو  إعاقة  الى  بشكل تهدف 

حق  في  واضح و  هممارسة  المعاينة  القوانين   بحسبالتدقيق  في 

 .5.4  ةفقر ال وبموجب العراقية النافذة 

للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط  الشروط العامة  ة في  الشروط واألحكام الوارد   تعتمد

   بموجب أحكام أخرى من سائر أقسام العقد.

 تطبيقات  .2

استخرجت 3.1 حيث  المكان  "بالمنشأ"  يقصد  المادة،  هذه    أو   السلع  منه   ألغراض 

فيه  نمت   أنتجت  المكان  أو  الخدماتأو  فيه  مت  قُّدِّ الذي  ب .  أو    السلع يُقصد 

ً منتجتصبح    التيالسلع  ،  ةصنعمال به    اً مميّز  ا أساسياً  و تجارياً  معترف  يختلف 

الغرض أو  األساسية  الخصائص  االستخدام  )في  وذلك أو  مكوناته،  عن  عبر    ( 

عمليات دمج   الجوهرية )أو  المعالجة أو عمليات التجميع الوازنة أوأو  التصنيع  

 .  (المكونات

 بلد المنشأ  .3

  لع والخدمات وبين جنسية المجّهز.  منشأ الس بلد جب التمييز بين  توي 3.2

  حددةالم  المقاييسبموجب هذا العقد مع    تقديمهايجب أن تتطابق السلع التي تم   

الفنيّة، وفي حال عدم وجود م المواصفات  للسلع،    قاييسفي  أن  يجب  ف معتمدة 

  (authoritative standards)  سلطات المختصةال   السلع المقدمة مقاييس  طابقت

اعتماد    معة  اسبالمتن ويجب  كما  المنشأ.  هذه  نسخة    أحدث  بلد    المقاييسمن 

 المؤسسة المعنيّة.   صادرة عن

 قاييس الم .4

المشتري    من  ال يجوز للمجّهز، 5.1 الكشف عن  والتحريرية  دون موافقة  المسبقة، 

  مخطط  أو  ةمواصفات فنية أو خط  أية  عن  و عن أية أحكام مرتبطة به أوأالعقد  

بها المشتري،    هوالتي سبق وزود   ،مرتبطة بالعقد  ة معلومة أو  عينذج أو  وأو نم

تنفيذ العقد. إن االفصاح  لالمجّهز  لدى العاملين  غيرشخص آخر /طرفألي وذلك 

المعلومات ألي   ي   المجهز،  العاملين لدىمن  عن  أن  السرية  يجب  خضع ألحكام 

 . العقد ألغراض تنفيذفقط  الضروري القدرأن يكون ب ونفسها 

ال وثائق  استعم .5

العقد ؛  ومعلومات 

 المعاينة والتدقيق 

دون   5.2 للمجهز  يجوز  المسبقة  الال  أي  تحريريةالوموافقة  استعمال    ة للمشتري، 

من الشروط العامة للعقد إال ألغراض    5.1  فقرة أو معلومة  مذكورة في ال   وثيقة

 تنفيذ العقد. 

 

)باستثناء العقد    عامة للعقدمن الشروط ال  5.1  ةفقرفي ال  حددةم   تبقى أية وثيقة 5.3

نسخ  أي    مع  جميع هذه الوثائق  المجّهز  ديعين  ألمشتري ويجب  ا  يةلك، مُ نفسه(

 طلب المشتري.   وبناًء على من تنفيذ العقد،  ئهالى المشتري بعد انتهاعنها 
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مراقبة ومعاينة مكاتبه عبر السلطات المختصة ب  لمشتريالمجهز السماح ل  على 5.4

و العقد،  ول  وسجالته  حساباتهأو  /وملفاته  بتنفيذ  المرتبطين  الثانويين  لمقاولين 

وعليه   والسجالت  كما  الحسابات  هذه  مكلفينتقديم  مدققين  قبل  من   ،للتدقيق 

 وفق القوانين العراقية النافذة.  ذلك و

المادة  يُ  الى  المجّهز  انتباه  للعقد،  23لفت  العامة  الشروط  ت  من  من حدد  والتي 

أمور،   التيالمن  أجملة  أو   مارسات  المشتري  عرقلة  أو  إعاقة  الى  تهدف 

بموجب  التدقيق  ممارسة حقها في المعاينة و  في  بشكل واضحالجهات المختصة  

الى   المجهز  تعرض  التي  المحظورة  الممارسات  من  تعتبر  المادة،    أنهاءهذه 

وإلى   في  العقد   مشاركته  القائمة   مناقصاتتعليق  على  إسمه  إدراج  أو  أُخرى 

 .وفق القوانين العراقية النافذة وذات الصلة ءالسودا

 

كان   6.1 ً ذلك  إذا  ي وفق    مطلوبا النافذة،  المجهز  جب  توالقوانين  السلع  على  تسجيل 

العراق. وعلى المشتري أن يتعاون    وذلك إلستخدامها في  ،بموجب العقد  قدمةالم

 في العراق.  إلستخدامهامع المجّهز لتسهيل عملية تسجيل السلع 

دات السلع وفقاً  شها .6

 الجمهورية العراقية ألنظمة

إذا   6.2 للعقد    حددتإال  الخاصة  العقد  سوف  ذلك،    خالفالشروط  في  يصبح  نافذاً 

)تاريخ   إشعاراً    نفاذالتاريخ  المجّهز  فيه  يتسلّم  الذي  ً العقد(  الجهة من    تحريريا

في ام  خدأن السلع قد تم تسجيلها لالستبفي العراق  صاحبة الصالحية  المختصة  

 العراق.

 

يخلي    يتوجب   7.1 أن  المجهز  أية    المشتريعلى  من  أن  و  مسؤوليةمن  ية  أيحميه 

نزاعات    مطالباتأو    شكاوى   أية  ناتجة عن ضرار  أ ثالث  أو  أي طرف  قبل  من 

ل او حقوق  مخالفة  وذلك  التجارية  العالمات  أو  االختراع  براءات  تعدي على  أو 

 .  السلع او أي جزء منها في العراق التصميم الصناعي والناتجة عن استعمال

  الملكية حقوق .7

أو براءات  الصناعية

 Patent -  االختراع

Rights   

أن يقدم    الفائز )المجهز(على مقدم العطاء  يتوجب  ،  بعد االحالة وقبل توقيع العقد      .8

ً لمشتري ضمانإلى ا   تعفى% من قيمة العقد.  5بقيمة تعادل    ،لحسن تنفيذ العقد  ا

للدولة  الشرك العامة  تقديم  ات  العام من موجب  إذا    األداءضمان حسن  والقطاع 

األ العراق    تعليماتوال  حكامكانت  جمهورية  في  الصلة  وذات  هذه  النافذة  تمنح 

   .االستثناءات

 األداءضمان حسن  .8

 

الى المشتري كتعويض عن أية خسارة ناتجة عن   األداءضمان حسن  مبالغتدفع    8.2

  . التعاقديةجباته از في إكمال وإخفاق المجهّ 

 

بالعملة أو العمالت المحددة في العقد أو بأية   األداءضمان حسن  يجب أن يكون       8.3

ضمن قائمة العمالت من المشتري وتكون    مقبولةواسعة التداول وأخرى  عملة  

. يجب أن أسعار صرفها الى الدينار العراقي  البنك المركزي العراقيالتي يُصدر  

يجب أن يكون ضمان حسن ؛  ن الضمان غير مشروط ويدفع عند أول طلب  يكو

    التالي:الشكل على  األداء

 

تعليمات   (أ) وفق  العراق  في  معتمد  مصرف  عن  صادر  مصرفي  ضمان  خطاب 

العراق في  المركزي  المناقصةوبحسب    البنك  وثائق  في  المقدمة  إذا    .الصيغة 

الصدر   العراق،خطاب  موجود خارج  أن    ضمان عن مصرف  يتم تصديق  فيجب 

معتمدة في العراق لجعل  و   مرادفةمصرف مؤسسة مالية    هذا الضمان من  وتوقيع

 أو  (؛ back-to-back counter guarantee)  هذا الضمان قابالً للتنفيذ

  نقض؛  أوغير قابل للإعتماد مستندي   ( ب)

 صادر عن جمهورية العراق.  قرض)ج( سند 

 

(  30لمجّهز خالل مهلة ثالثين )إلى ا  األداءسن  ضمان ح بإعادة  يقوم المشتري   8.4

 ً المجّهز  بعد    يوما موجبات  أيالتعاقديةاكمال  فيها  بما  مرتبطة    ة،  التزامات 

من قبل   كمالاإلبعد صدور شهادة    األداء  حسن  ضمان  إعادة . يتم  بضمان العيوب

بأن   تفيد  اتمّ المشتري  بنجاحجباته  او  المجّهز  وبعد  التعاقدية  ال،  ة  دفعإتمام 

 .األخيرة
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  هامطابقت  من  للتأكد،  السلعاختبار    أو/و  معاينة  في  الحقمثله  ي  من  أو  للمشتري 9.1

لعقد والمواصفات الفنية نوع  ل  الخاصة  شروطاليجب أن تحدد  العقد،    واصفاتلم

ومكان إجرائها. وعلى المشتري  من المشتري  المعاينات واالختبارات المطلوبة  

 .  ، وذلك في وقت كافٍ لهذه الغايةنتدب سم ممثله المإب اً، تحريريالمجّهز  إشعار

  ختباراتواإل المعاينة .9

 

 

  في الشروط الخاصة للعقد. وفق ما هو محدد   مادةهذه الكون ت  9.2

ال تعفي المجهز بأي شكل كان من  ( من الشروط العامة للعقد  8إن أحكام المادة )  9.3

 من التزاماته التعاقدية األخرى.المرتبطة بضمان العيوب أو أيٍ مسؤولياته 

 

ن عدم إتالفها أو  اضمل   ينوكافي  ينمناسبوتوضيبها  يجب أن يكون تغليف السلع    10.1

والشحن   النقل  فترة  طوال  بها  ضرر  أي  الوصول  الىإلحاق    ة،النهائي  نقطة 

الخارجي(    التغليف)  التوضيب  مواد  تكون. يجب أن  العقد  في  محدد  هو  ما  بحسب

ال  لمقاومة  كافية أقصى   أثناء  قاسيةال  المعاملة  ،(حدود )وإلى 

حرارة  و  العبور،  خالل   )النفاض(التفريغ/التحميل لدرجات    شديدةالتعرض 

خالل    التفريغ/التحميل  أثناء  الرطوبة/واألمطار  األمالحو  اإلنخفاض،/اإلرتفاع

و ذلك،    باإلضافة.  المفتوحة  األماكن  فيالتخزين    أثناءالعبور    يتم أن    يجبالى 

نقطة  كون  تاالعتبار أن    ظربن  األخذ  مع  الصناديق/الحاوياتم حجم ووزن  تصمي

 كافة  خالل  التفريغ/التحميل  أماكن  كافة  تفتقر  وأن  ةالنهائي للسلع نائي  الوصول

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

 ة والتوضيب  ئالتعب .10

مواد    10.2 )اإن  والعالماتيغلتلالتوضيب  الخارجي(  والملصقات    التأشير/ف 

أن   يجب  الغالفات،  وخارج  داخل  في  مع  تتطابق  والمستندات  صارم  بشكل 

متطلبات  أية  فيها  بما  العقد،  في  صراحة  عنها  المنصوص  الخاصة  المتطلبات 

المواصفات  في  أو  للعقد  الخاصة  الشروط  في  والمحددة  وجدت،  إذا  إضافية 

 ن المشتري. ع  صادرةعليمات الحقة الفنية أو في أية ت

 

بت  11.1 المجهز  في    وفقالسلع    يملسيقوم  الواردة  متطلبات  الشروط  .  التعاقدقائمة 

ال الخاصةتحدد  ووثائق  تفاصيل  ال  لعقدل   شروط  بمستندات  الشحن  المرتبطة 

 من المستندات الواجب تقديمها من المجّهز. غيرها و

 والمستندات   م يسلالت .11

،  EXW  ،CIFيجري تفسير أي عبارة تجارية أو مصطلح )  ،ض هذا العقدألغرا 11.2

CIP  ،DDPالى   األطراف المعنية  واجباتالمستخدمة لوصف  ، الخ...( و استناداً 

اإلنكوترمز   إصدارات  من  إصدار  غرفة   ®INCOTERMSآخر  نشرتها  الذي 

 التجارة الدولية في باريس.  

 

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

مقبولة وواسعة لسلع، وذلك بعملة  لالكامل  الغطاء التأميني    على يتعين الحصول   12.1

يُصدر  التداول   التي  العمالت  قائمة  ضمن  العراقيمن  المركزي  أسعار    البنك 

العراقي الدينار  الى  التأميني،  صرفها  الغطاء  يشمل  أن  يتوجب  السلع .  جميع 

العقد،    تقديمهاالمطلوب   أوبموجب  للخسائر  شامالً  المتصلة   األضرار  ويكون 

البا أو  و/والنقل  شراءلتصنيع  عندما  سليمالت/وصيلوالت  التخزينالشحن  يحدد  . 

على المجّهز أن  فعندها يتوجب    ،CIPأو    CIFالسلع على أساس  يملسالمشتري ت

ي بمبلغ  السلع  تأمين  من  )  ق   منبالمئة    110%عادل  يتأكد  السلع  أو    CIFيمة 

CIP  التأميني الغطاء  يشمل  أن  على  المستودع"  (  الى  "المستودع  من  السلع 

 .  واإلضرابات"جميع المخاطر" بما فيها مخاطر الحرب  يشملو

 التأمين .12

أساس  يحددعندما   12.2 على  السلع  توصيل  يتوجب  ،  CIPأو    CIFالمشتري  فعندها 

المجّهز من    على  يتأكد  )  الحصول على أن  الشحن  أثناء  البضائع   cargoتأمين 

insuranceالتأمين هذا  كلفة  وتسديد  وفي (  كمستفيد،  المشتري  يسمي  وأن   ،

أساس   على  التوصيل  فيها  يكون  التي  تقع  FCAأو    FOBالحاالت  فعندها   ،

 على عاتق المشتري.  الشحن مسؤولية تأمين

 

العقد 13.1 بموجب  المجّهز  من  يُطلب  السلع    ،عندما  اساس  توصيل  ،   FOBعلى   النقل  .13
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مسؤولية   تكون  السلع  فعندها  ظهر  ونقل  على  ووضعها  تحميلها  حتى 

الشحن/المركب مرفأ  في  )/السفينة  ً المغادرة  وعلى  ،  (ضمنا المجهز  عاتق  على 

 نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد. 

العقد،   بموجب  المجّهز،  من  يُطلب  اساس     وصيلتعندما  على  فعندها  ،  FCAالسلع 

الى  ية  تكون مسؤول السلع وتوصيلها  المكان في   النقل  شركةترتيب عملية نقل 

على عاتق المجهز وعلى  ، متفق عليه مكان آخرفي أي  الذي يحدده المشتري أو 

 نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد. 

أساس    13.2 على  السلع  توصيل  العقد،  بموجب  المجهز،  من  يُطلب  أو    CIFعندما 

CIP  ،ت أفعندها  إلى  أو  الوصول  وجهة  مرفأ  الى  السلع  نقل  مسؤولية    يكون 

العقد،وجهة وصول   في  العراق كما يحدد  في  المجهز وعلى    أخرى  على عاتق 

 نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد. 

 

في العراق    وجهة محددةعندما يُطلب من المجهز، بموجب العقد، نقل السلع الى   13.3

أنه  الوصول  اعلى  هذه  ئي،  النها  نقطة  الى  السلع  نقل  مسؤولية  تكون  فعندها 

العقد، على عاتق   في  الوجهة مع ما يتضمنه ذلك من تأمين وتخزين كما يحدد 

 المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد. 

 

أساس   13.4 على  السلع  توصيل  العقد،  بموجب  المجهز،  من  يُطلب  أو   CIFعندما 

CIP شركة النقل.   هاختيار  فيجهز قيود على المأية ، ال تفرض 

 

العرضية 14.1 الخدمات  يقدم  أن  المجّهز  وفق  ،  (incidental services)  النثرية/على 

 . التعاقد متطلبات قائمة في  محددةحال، كما هي ال

الخدمات   .14

وعقد   النثرية/العرضية

 الصيانة السنوي 

أن   14.2 المجّهز  فترة  بعد  ،  إن وجد،  (AMC)  عقد صيانة سنوييقدم  على  إنقضاء 

 . التعاقد متطلبات قائمة في المحددعدد السنوات ل  ضمان العيوب، وذلك 

 

 العيوب ضمان.15 لعقد. ل  الخاصة روطالش في  العيوب ضمانمتطلبات  تحدد  15.1

الدفع  16.1 وشروط  أحكام  المستحقة  تحدد  الشروط    وفقللمجّهز  ات  في  العقد،  هذا 

   الدفعات .16 الخاصة للعقد. هيئة العموالت 

على أن يكون اً،  تحريري الدفع الى المشتري    )طلبات(  يجب أن يقدم المجّهز طلب  16.2

طلب   بفاتورة  كل  متصف  مرفقاً  هو  كما  المقدمة،  والخدمات  ،  ناسب السلع 

المطلوبة   المستندات  الى  )  بموجبباالضافة  العامة 11المادة  الشروط  من   )

 العقد.  محددة فيالللعقد، وبعد اتمام كافة الموجبات 

 

في أقرب وقت ممكن وحسب سياقات العمل  يجب أن يصرف المشتري الدفعات    16.3 

المناقصة،   إعالن  شروط  ووفق  الصحة  وزارة  في  الشروط    دتحّدِّ والمتبعة 

في   اتباعها  الواجب  االجراءات  للعقد  المشتري    حال الخاصة    دفع   عن تخلّف 

 المبالغ المستحقة.

يكون ضمان الدفعة المقدمة، ضماناً غير مشروط ، يدفع يتوجب أن  ،  وفق الحالة

أول   يكون  بالدفع  طلب عند  أن  على  في ،  المعتمدة  المصارف  أحد  عن  صادراً 

عن  بموجب  العراق   صادرة  رسمية  العراقينشرة  المركزي  صدر  و.  البنك  إذا 

المصرف  ال لهذا  يكون  أن  فيجب  العراق،  خارج  موجود  مصرف  عن  ضمان 

قابالً  و  مرادفة   مالية  مصرف/ مؤسسة الضمان  هذا  لجعل  العراق  في  معتمدة 

 . للتنفيذ

تقديم   حال  وفق  مصرفي ضمان  خطابفي  الضمان  يقدم  أن  فيجب  نموذج ، 

صيغة أخرى معادلة   وفق)مستندات العقد( أو     القسم الثامنضمان المرفق في  ال

ً قبولبشكل جوهري ويتم   قبل    ها مسبقا التعاقدمن  القوانيجهة  ن  ، وذلك بحسب 

 العراقية النافذة.  

 

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

وغير    للنقض  قابل  غير  مستندي  اعتمادتح  ف سيتم    16.5 للتحويل    مثبتأو 

(irrevocable, non-transferrable and unconfirmed  )  قبل  المشتري،من 

بشكل   ،حال طلب المجّهزوفي  .  وذات الصلة  لعراقية النافذةالقوانين اوذلك وفق  

يكونخاص،   م  أن  ً اإلعتماد  المجهز  ثبتا سيتحمل  فعندها    اإلضافية  تكاليفال ، 

اإلعتماد. كما وسيتحمل المجهز تكاليف تمديد نفاذ اإلعتماد أو تعديله في    ثبيتتل

الى المشتري. حال    غير أنه في  حال لم يكن سبب هذا التمديد أو التعديل عائداً 

فعندها   العقد،  لمتطلبات  مطابقاً  لجعله  ضرورياً  اإلعتماد  تعديل  كلفة تقع  كان 

  على عاتق المشتري. التعديل 

 

األسعار 17.1 تغيير  يجوز  قبل  ال  من  لقاء  المجّهز    المحددة  عطائه  السلع في 

المقدمة   العقد  بموجبوالخدمات  أن  وبالتالي    ؛هذا  األسعاريجب  ال    ثابتة  تبقى 

 .العقد فترة تنفيذتتغير طوال  

 األسعار  .17

يجوز    18.1 لألسباب    إدراجال  إال  العقد  تعديالت على  أدناه  أية  إلى  المحددة  )أ(  من 

)هـ(. في هذه الحاالت، يجب أن يقتصر التعديل على الحد األدنى الممكن، ويطبّق  

 لألسباب التالية: عندها 

ً اقتصادي  ار أساسية،يؤدي إلى أضر)أ( في حال كان عدم تعديل العقد قد  ً فنيو ا  ؛ ا

 ؛ التنفيذكون السلع دون فائدة بعد اكمال ستتعديل العقد،    لم يتم)ب( في حال 

 قيمة العقد؛  فيوفرٍ تحقيق )ج( في حال كان التعديل سيؤدي إلى 

ً المحدد س التعاقد تغييرات جذرية على نطاق الى  التعديل  يؤد)د( في حال لم    ؛ ابقا

في   التعديل سيؤ حال  )هـ(  من دون  د كان  التنفيذ  إكمال  في  اإلسراع  إلى  ينتج ي  أن 

 ؛  التعاقدالمواصفات الفنية او نطاق في عنه تدنّي 

أمر  وللمشتري    جوزي النافذة، ومن خالل  العراقية  القوانين  موّجه    تحريريبحسب 

المجّهز عل  31المادة  بموجب    الى  تعديالت  يدخل  أن  للعقد،  العامة  الشروط  ى  من 

 النطاق العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالية:  

 أوامر التعديل .18

العقد مصنّعة    فيعلى المواصفات الفنيّة، عندما تكون السلع المطلوب تقديمها   (أ)

 خصيصاً للمشتري؛  

  التوضيب؛ وأعلى طريقة الشحن  ( ب)

 أو /؛ والتوصيلعلى مكان  (ج)

 )د( على الخدمات الواجب تقديمها من المجّهز.  

 

انقاص   18.2 أو  زيادة  الى  تعديل  أي  أدى  أو  في  إذا  العقد  الالزم  في  قيمة  الوقت 

يجب عندها ف ،  التعاقديةأي من موجبات المجّهز  على    إلى التأثير  ، أوعقدال  لتنفيذ

العقد    إدراج التنفيذ    وعلىأتسوية عادلة على قيمة  االثنين معاً جدول    ، أو على 

 األساس.  على أن يتم تعديل العقد على هذا 

خالل  مما سبق،    تسوية/يتوجب على المجهز تأكيد أي اعتراض على أي تعديل

 ( يوماً من تاريخ استالم المجّهز ألمر التعديل.  15مهلة خمسة عشر )

 

19.1 ( للمادة  يجوز  18وفقاً  ال  للعقد،  العامة  الشروط  من  من   تعديل(  أي  تغيير  أو 

 . ينوقعه الطرف ي  تحريرياحكام العقد إال من خالل تعديل 

 العقد   لتعدي .19

اإللتزامات المالية للعقد أو جزء منه ألي طرف   عن  أن يتنازل  لمجهز يحق ل  ال 20.1

) المستحقات المالية(  للمصارف المعتمدة في العراق  باستثناء رهن العقد    ،آخر

للتعليمات التخطيط    النافذة  والضوابط  ووفقاً  وزارة  يحدد    ،الصادرة عن  لم  ما 

 .  الشروط الخاصة للعقدذلك في  خالف

 ل التناز .20

للتنفيذ  الجدول الزمني  وفق  السلع وتنفيذ الخدمات    تقديمعلى المجّهز  يتوجب   21.1 تأخير المجّهز في   .21
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 التنفيذ  .  التعاقدالذي حدده المشتري في قائمة متطلبات 

  تعاقدين الثانويين خالل تنفيذ العقد، إذا واجه المجّهز او أي من المفي أي وقت   21.2

الخدمات    )تعيق(  تعرقل  اً ظروف   معه وتنفيذ  السلع  الجدول  تقديم  المطلوبة وفق 

وفور  فيتعين  الزمني،   المجّهز  إالظروفهذه  وقوع  على  المشتري  شعار  ، 

أسبابه. بعد استالم  بسببه أو  وتوقعة  المفترة التأخير  اً بواقع التأخير، وبتحريري 

 تقييم  إجراءوبالسرعة المعقولة، يتعين عليه  خير،  المشتري إشعار المجّهز بالتأ 

مع أو   -مدة التنفيذأن يمدد    ،، ووفق تقديرهوبناًء عليه يجوز للمشتري  وضع،لل

التأخيرية الغرامات  تطبيق  الطرف     -من دون  يوافق  أن  ماعلى  تمديد  على   دة ن 

   توقيعهما على تعديل للعقد بهذا الخصوص.هذه ب تنفيذال

 

)  باستثناء 21.3 المادة  عليه  تنص  تأخير  24ما  فإن  للعقد،  العامة  الشروط  من   )

 عليه غرامات تأخيرية    وجب فرضيالسلع،  التزاماته في تقديم  المجّهز في تنفيذ  

  دة تمديد متفاق على  اإلتم    إذا  إال( من الشروط العامة للعقد،  22المادة )  بموجب

غرامات  دون تطبيق أية  من  من الشروط العامة للعقد    21.2  ةفقرالتنفيذ عمالً بال 

 .تأخيرية

 

المادة ) 22.1 المجّهز  24ألغراض  إذا أخفق  العامة للعقد،  الشروط  أي    بتقديم( من 

كل  من الخدمات    أو  أو  العقد  (دد )الم  دةالمفي  السلع  في    يحق ،  لذلك  المحددة 

تعويضات أخرى تترتب له بموجب  أودون االجحاف بأية حقوق ومن  ،لمشتريل

العقد  التأخيرية  الغرامات  قطاعإست  ،العقد قيمة  وفق    وذلكتحصيلها    أو/و  من 

 المعادلة التالية: 

الكلية )مدة   العقد   مدة   /  ) المبلغ  في  تعديل  اي  االصلي ±  العقد  مبلغ  العقد)  مبلغ 

 %  = الغرامة لليوم الواحد  X 10اي تغيير  في المدة (  ±العقد االصلية 

 -ة وفقا للمعادلة ادناه:كما يمكن تخفيض الغرامة التاخيري

التأخيرية   الواحد=المخفضة  الغرامة  مدة  )قيمةلليوم   ÷ المتأخرة  األعمال 

 ]  (% 10× ()باأليامالعقد

أعاله على   المعادلة  تطبيق  ر اسعأمجموع  )أي  ،  المتأخرة  األعمال  قيمةيجري 

  يم تسلالحتى  وذلك  ،  (غير منفذةالاو الخدمات    تقديمهاي تم التأخير في  تالسلع ال

الخدمات،   تنفيذ  او  المسموح  والفعلي  األقصى  الحد  إلى  للغرامات، وصوالً    به 

سحب  للمشتري    يحق،    به للغراماتعند الوصول الى الحد األقصى المسموح  و

 ( من الشروط العامة للعقد.  23المادة ) وفق العمل

 الغرامات التأخيرية  .22

والمخفضة حسب نسب  )

 اإلنجاز( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعويضات أخرى تترتب له   أودون االجحاف بأية حقوق  من    ،طيع المشترييست 23.1

اإلخالل العمل  ،العقدب   عند  خالل    سحب  )تحريري    أنذارمن   خمسة(  15لمدة 

يوماً   المجهزعشر  إلى  موجه  وذلك  باإلخالل  العراقية،  القوانين  النافذة    وفق 

 في الحاالت التالية: ووالتي تشمل تحميله فرق البدلين 

من قبل  حب العمل س .23

 صاحب العمل  

في  لذلك  المحددة    المدةأو كامل السلع خالل  أي من    بتقديمإذا فشل المجّهز   (أ)

( من الشروط العامة للعقد؛ 21المادة )  وفق  المدةأي تمديد لهذه  العقد، أو  

  

 

لم   ( ب) الم  ستوفِّ تإذا  الفنيّة  المواصفات  العقد  حددةالسلع  في  أ  في  وأخفق 

 ؛   ثين يوماً من تسلمه أشعارأ تحريرياً من المشتري أستبدالها خالل ثال

 

المجّهز أخفق  إذا  با   )ج(   تتعلق  أخرى  شهادة  أي  أو  تسجيل  أي  لسلع  بتقديم 

 ؛  في الشروط الخاصة للعقدلذلك  المحددة   دةالم فيالمطلوبة 
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إذا   ل)د(  النافذة،    بحسبلمشتري  تبيّن  العراقية  المجّهز  بالقوانين  تورطأن    قد 

  وفقعاقة اإل  أو القهر و أالتواطؤ  وأاألداري الفساد  وأاالحتيال  اترسبمما

للعقد، وذلك    1.1  مادةال العامة  في  من الشروط  العقد أو  في تنافسه على 

سحب  المجّهز    أنذار(  يوماً من  15)بعد  عندها يجوز للمشتري وو  ؛  تنفيذه 

( كما  23ة )وتطبّق عندها أحكام الماد  ؛على هذا األساسالمجهز    من  العمل

 (.  23.1)  ةفقرقد تّم بموجب ال  سحب العمللو كان 

 

أي   اشتراك  من  التثبت  تم  حال  في  تقديم    المجّهزلدى    العاملينمن  )هـ(  أثناء 

  وفق عاقة  اإل  وأ  القهر  وأالتواطؤ    وأالفساد    وأبممارسة االحتيال    السلع،

للعقد،  1.1)  مادةال العامة  الشروط  من  يف (  هذا    طرد/فصل جب  تو عندها 

 ؛ أولمعاال

 

  .  التعاقدية األخرىجباته اوأي من )و( إذا أخفق المجّهز بتأدية 

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

 مجهز آخر .  

 

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

 المسبقة ، 

 

ال 23.2 ( من الشروط العامة 23.1)  مادةال  وفق  بسحب العملمشتري  عندما يقوم 

سلع وخدمات مشابهة لتلك التي   تجهيزالتعاقد على  يجوز للمشتري  ف للعقد،  

في المجّهز  و  أخفق  لألحكام  وفقاً  وذلك  يراها    الوسائل تقديمها،  التي 

مناسبة أن  و  ،المشتري  معلى  المجّهز  المشتري  لتزماً  يكون    ةبأيأمام 

 هذه السلع والخدمات.   شراءافية التي قد تنتج عن إضتكاليف 

 

(  15)الى المجهز. لمدة تحريري وفي أي وقت وبعد توجيه أنذار  يستطيع المشتري

 في الحاالت التالية : عشر يوماً أن يسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة خمسة 

أصبح    -أ معسراً    جهز المأذا  او  موجوداتهأمفلساً  لتصفية  تعرض  بطلب  أ  و  تقدم  و 

 ألشهار أفالسه أو أعساره . 

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

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

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

 دائنيه . 

أذا وقع الحجز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شأن هذا   -هـ  

 الحجز أن يؤدي الى عجز المجهز عن األيفاء بالتزاماته التعاقدية . 

ومن    للمجّهز،  تعويض  أي  دون  من  العمل  سحب  يتّم  الحالة،  هذه  دون وفي 

حقوق   بأية  ل  أواالجحاف  تترتب  العقد  لمشتريتعويضات  أو    بموجب 

 ستترتب له الحقاً. 

سحب العمل بسبب . 24  

 اإلفالس

إن  ف ( من الشروط العامة للعقد،  23( و)22)  ( و 12حكام المواد )مع التقيّد بأ 25.1

الالمجهز  تأخير   تنفيذ  أو  تنفيذفي  في  العقد   فشله  بموجب  التزاماته  من  أي 

من    نتيجة ظرف  ل القاهرةظروف  الحدوث    ةأي  فيسبباً    كون يأو    يؤّدي   ن، 

حسن    تأخيرية  غراماتب  مطالبة ضمان  مصادرة  في  فياألداء  أو    أنهاء  أو 

 الظرف. ااألداء بهذ هذا يتأثرالذي  بالقدر وذلكالعقد، 

 القاهرة   ظروفال .25

خارج عن    حدثي  أيعني مصطلح "الظروف القاهرة"  ألغراض هذه المادة،   25.2  
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متوقع  لمجهزا  سيطرة المجهزي  ال   ذيوال،  وغير  إهمال  أو  خطأ  عن    ؛نجم 

يلي ما  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  القاهرة  الظروف  أعمالتشمل  قرارات  /: 

 الحروب أو الثورات أو( أو  sovereign capacityالمشتري بسلطته السيادية )

أو أو  الحرائق  على  األوبئة    نتشارا  الفيضانات  الحظر  او  الصحي  الحجر  أو 

 الشحن.

يتعين    فظر  عند حصول 25.3 فإنه  المجهز عل قاهر،  يرسل  أ  ى  وقت  ن  أقرب  في 

ً   اشعاراً  الظرف  هب  فيهيعلمه  المشتري  الى    تحريريا لم يوجه وأسبابه. وذا  ما 

ً   المشتري ان يستمر  فيتوجب  تخالف ذلك،    تعليمات  تحريريا المجّهز  في على 

لى أن  العملية الممكنة، عو  المعقولةالحدود  في    التعاقدية، وذلكجباته  اوتنفيذ  

وسائل   اليجاد  ال  تنفيذ للبديلة  معقولة  يسعى  الي  حيث  من    ظرفمنعه  القاهر 

 ذلك.  

 

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

 تحقيقاً للمصلحة العامة .  -أ

ها خارجة في حالة أستحالة تنفيذ العقد ألي سبب أو أسباب يتفق عليها على أن -ب

 .  لتجهيزعن أرادة الطرفين وأدت الى أستحالة ا

                                                                        جهزبذلك الى المتحريرياً  اشعاراً  راصدوعبر إ وذلك بحسب المالئمة،

فيذ  إنهاء تن( ونطاق  convenienceتم لعدم المالءمة ) األنهاء، يحدد فيه بأن 

    .األنهاء تاريخ نفاذو المجهز بموجب العقد،

العقد من قبل   أنهاء  .26

 for)صاحب العمل 

convenience ) 

 

 :   يجوز للمشتري أن يختارف في ما يتعلّق بالسلع المتبقية،      26.2

العقد؛  أسعار  وفق شروط و  تسليم مع ال  منجزاً أي جزء من السلع    شراء)أ(   

 و/أو 

التي  السلع  فق عليه لقاء  تّ اً يُ ى من السلع والدفع للمجّهز مبلغ)ب( إلغاء ما تبق

تجهيزها   المواد  تم  ولقاء  و جزئياً  التي سبق  المجّهز اشتراها  واألجزاء 

   .ألغراض العقد

 

، بما  ين، فإن حقوق وواجبات والتزامات الطرف وفق ما سبقالعقد    أنهاءإذا تم      26.3

في المادة    حددةع جميعها لإلجراءات الملمجّهز، تخضل المستحقة  المبالغ  فيها  

(27 .) 

 

 

أو   27.1 يرتبط  والمجهز  المشتري  بين  كان  نوع  أي  أو خالف من  نزاع  إذا حصل 

 هذا النزاع   لحلبذل أقصى الجهود  إلى  سيسعى الطرفان    ،ينتج عن هذا العقد

  .عبر التشاور فيما بينهماودياً وذلك خالف أو ال

 النزاعات  تسوية .27

أو   27.2 الخالف  هذا  حل  في  الطرفان  فشل  خالل    النزاعإذا  يوماً،    30بالتشاور 

رغبته  بشعاراً الى الطرف األخر يعلمه فيه  إيرسل  فيمكن أليٍ من الطرفين أن  

ال و  ،وفق هذا العقد، ويحّدد فيه الخالف موضوع التحكيم  اللجوء الى التحكيم

التحكيم  الى  اللجوء  الشأن  يمكن  هذا  يتم  في  لم  ما    ما  وفق  اإلشعار  توجيه 

 نصت عليه هذه المادة.  

 

خالف  إن   27.2.1 وفقأي  التحكيم  إلى  للجوء  بالنية  اإلشعار  بموجبه  تم  نزاع    أو 

.  ، سوف يتم تسويته عبر التحكيمالتحكيم المنّوه عنها في هذه المادة  إجراءات

لم يتم  وإذا  .  يمكن اللجوء الى التحكيم قبل أو بعد تقديم السلع موضوع العقد

 اإلتفاق على التحكيم يتم تطبيق القانون العراقي لفض النزاعات. 

الم  أحكامتُعتمد   27.2.2 إجراءات    حددةاإلجراءات  في  للعقد  الخاصة  الشروط  في 
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   .التحكيم

 : مادةفي هذه الالمنصوص عنها  التحكيم  إجراءاتبصرف النظر عن  27.3

تهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على  . يستمر الطرفان في تنفيذ التزاماأ         

 و ؛غير ذلك

 . مستحقات مالية لهية أ دفع للمجهزي ان المشتريب. على    

  

 

حاالت   28.1 السلوك   (criminal negligence)  الجرمي  اإلهمالباستثناء  سوء  أو 

   ،(7المادة ) بموجبالمتعّمد، أو في حال وجود أي خرق 

المجّهز   يعتبر  ال  حسب    هتجا   لتزمأ م)أ(  أو  العقد  بموجب  سواء  المشتري، 

أو خالفه،   أو    غيرأضرار    أو  خسارة  ةأي  عنالقانون   أو  ناتجةمباشرة 

  في أو    األرباح  في  خسارة  أوفي اإلستخدام أو خسارة في اإلنتاج    خسارة

المجهز تسديد الغرامات   واجباتبهذا االستثناء  ال عالقة ل   تكاليف؛الفوائد  

 و فق العقد؛التأخيرية الى المشتري و 

 أو  العقد  بموجب)  المجهز  التزامأو سقف    إجماليتخطى  ي)ب( ال يجوز ان  

المشتريذلك  بخالف  أو  القانون  بموجب العقد    ( تجاه  على كاملة،  قيمة 

كلفة   السقف  هذا  يشمل  ال  المعدات او  العيوب  تصليح  أن  استبدال 

  . ةعيوبمال

 -الحد من المسؤولية  .28
 Limitation of 

Liability 

المرتبطة بالعقد  تصاالت  وجميع المراسالت واإلكافة وثائق العقد  يجب أن تكتب   29.1

بين  و الى هذه  العقد.    بلغةاألطراف  المتبادلة  استناداً  العقد  تفسير  هذا ويجري 

 اللغة. 

 لغة العقد   .29

 ةواليوتحت    الصلة  وذات  النافذةالعراقية    وانينق الالعقد ويفسر وفق    هذايحتكم   30.1

 النظام القضائي العراقي.

 القانون الحاكم  .30

)  أين  إ 31.1 في  موجّ   (تبليغإشعار  اآلخر  إلى  األطراف  أحد  من   ،العقدهذا    شأنه 

الكابل  يجب أن يكون تحريرياً    المراسالت عبر  " تشملالكابل  عبر  )"أو عبر 

رسالً  وم(  على أن تتبع بتأكيد تحريري  ،البريد االلكتروني، التلكس، أو الفاكس

 . إلى عنوان الطرف اآلخر المحدد في شروط العقد الخاصة

اإلشعارات )مذكرات  .31

 التبليغ( 

يُعتبر اإلشعار أو مذكرة التبليغ نافذة من تاريخ تسليمها أو بدءاً من أي تاريخ   31.2

   الحق تحدده هذه المذكرة.

 

المجّهز   32.1 يقوم  الخارج،    بتقديم عندما  من  كامل ا  عندهيتحمل  فسسلع 

وعن  المسؤولية   والرسوم  الضرائب  من   التراخيص،  رسومجميع  وغيرها 

والجبايات العراقالمطلوب    الرسوم  خارج  التشريعات    تسديدها  وحسب 

 .  النافذة 

 الضرائب والرسوم  .32

المجّهز   32.2 يقوم  العراق  بتقديم عندما  داخل  من  كامل  عندها  يتحمل  فس  ،سلع 

وعن  المسؤولية   الضرائب  وجميع  من   التراخيص،  رسومالرسوم  وغيرها 

والجبايات   الى   الخدمات  أو  السلع  تسليم  حتىتسديدها  المطلوب    الرسوم 

 . المشتري

 

تقديم   يتم  مبالغ   من  مطالبات  أو  مطالبةعندما  لتسديد  المجّهز  الى  العراق  جمهورية 

اإلحتفاظ بأي  ، يجوز للمشتريالعقدناتجة عن أو بموجب  مالية   مبلغ   اقتطاع وأيضاٌ 

أو جزئي،   كامل  ،بشكل  مبالغ  أودعه  أو  الذي  موجوداً(  كان  )اذا  الضمان  من خطاب 

المذكورة سابقا،   لألغراض  بحقه    كماالمجّهز  المبلغإمتياز  إبويحتفظ  النقدي    حتجاز 

   الضمان، لحين تسوية هذه المطالبة.وأ

، أو  بها  المطالبلتغطية المبلغ او المبالغ  في حال كان الضمان المصرفي غير كافٍ أما 

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

 اتقتطاعساال33

 ةالمرتبط  اتواالمتياز

 بالمبالغ الُمطالب بها 

  
 Withholding    and 

lien in respect of 

sums claimed 
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اعاله(  واإلحتفاظ المذكورة  المبالغ   او  المبلغ  الحتجاز  باالمتياز  يتمتع  وبقدر  )كما   ،

في أي   للمجّهزستحق  ت أو س  ةمستحقأو مبالغ  ي مبلغ  أقيمة هذه المبالغ المطالب بها،  

) إن وجد، وفي حال  عدم وجوده  أي عقد آخر  وفقالعقد أو    هذا    وجبالحق بم  وقت

القانونية بصدده( اإلجراءات  المجهز و  اتخاذ  بين  أو  فيما  المجهّ المشتري  بين  ز  فيما 

العراق،  و حين  جمهورية  الى  مطالبة  وذلك  هكذا  للمجهز  تسوية  حق  أي  دون  ومن 

ب ناتجة  أ  وأفوائد  أية  بالمطالبة  ومهمضرار  سبق  وعما  طبيعتها  كانت  هذا  ا  على 

أساس آخر متعلق بأي مجموع مبلغ مستقطع أو محتجز بموجب هذه    األساس أو أي

 .  ذلك بالشكل المناسبالمجّهز ب إشعاريتم ، على أن المادة
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 للعقد  الخاصة الشروط .السابع القسم
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 الشروط الخاصة للعقد 
 

ان الشروط الخاصة للعقد التالية تكمل او تعدل الشروط العامة للعقد.في حال كان هناك تضارب بين االثنين تسود 

ن االحكام الواردة بالشروط الخاصة.تعتمد مواد الشروط الخاصة نفس ارقام مواد الشروط العامة لضما

 الوضوح وتضهر بين قوسين. 

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

 )كيماديا( 

 )ح(  1.1ش.ع.ع. 

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

 ي : اضافة الى ما ورد في التعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة ما يل 5.3  

العقد دون ان يكون     - بتنفيذ  لها عالقة  التي  الرسمية  المشتري بالكتب  تزويد 

 المجهز مسؤول عن نتيجة تلك المخاطبات. 

لدى     - والمحفوظة  الطرفين  والموقعة من  للعقد  االصلية   النسخة  اعتماد  يتم 

 المشتري  كونها النسخة المعمول بها في حال االختالف.

 5ش.ع.ع 

 6.2ش.ع.ع.  ( العقد توقيع تاريخ يبدأ من)العقد:  نفاذتاريخ 

 7ش.ع.ع.  النص على عائدية ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات

 كفالة حسن االداء: 

نافذة طيلة  يبقى  و    بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقيع العقد  الضمان المصرفي  قدم  ي     -أ

اديا ويتم تقديم تعهد مع العرض بهذا  اال باشعار من قبل كيم  ضمانلغى ال ي مدة العقد, وال

 الخصوص.  

من قبل مصرف عراقي حكومي      المصرفيلضمان  صدراي حسن االداء يجب ان    ضمان   -ب

او مصرف عراقي اهلي ، وال يجوز لتلك المصارف الحكوميه والمعتمدة  اصدار كفالة  

 Back toمصرفية لشركة اجنبية االبعد تقديم كفالة مقابلة صادرة من مصرف اجنبي)

Back( الدولية  التصنيف  مؤسسات  احدى  من  صادر  تصنيف  ذي   )(Moody's 

standard and poor  ضمان وغيرها او لقاء تأمينات نقدية بما اليقل عن مبلغ  ال  

باللغتين العربية واالنكليزية    ضمانكون ال ي ودون توسط المصرف العراقي للتجارة وان  

 وتكون اللغة العربية هي المعول عليها.

االداء    ضمان   -ج الصدار  ي حسن  اصوليا  تخوله  من  او  معها  المتعاقد  الشركة  بامر  صدر 

 ضمانومصدق يقدم الى المصرف ويدرج على متن ال-وبموجب تخويل رسمي   ضمانال

 او كتاب مرفق يصدر من المصرف المصدر لها. 

بل  بكتاب صحة صدور )سري وشخصي( يرسل الى كيماديا من ق  ضمانيقترن تقديم ال    -د

لل المصدر  الي و  ضمان المصرف  مشروط   ضمان كون  ولكيماديا     غير  كيماديا  ولصالح 

تمديده المجهزين      او مصادرته     حق  او  المراسلين  بذلك دون اعتراض  حال مطالبتها 

 ومع اول مطالبه خطيه لها. 

 حسن االداء:   ضمانلى الشركات والمكاتب العلمية مراعاة التالي عند اصدار ع -ـه

 ت الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد حصرا. تصدر خطابا -1

 التأكد من وجود رقم العقد في سند خطاب الضمان.  -2

ضرورة  ذكر الفقرة التالية في سند خطاب الضمان )تخضع وتفسر هذه الكفالة في   -3

 كافة االمور وفقا لقوانين جمهورية العراق(. 

 ان يكون خطاب الضمان مغطى ماليا من قبل المصرف.  -4

است  -5 يتم  من  ال  صادر  رسمي  بكتاب  مصحوبا  يكن  مالم  ضمان  خطاب  اي  الم 

 8ش.ع.ع. 
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 وبتوقيع المدير المفوض للمصرف اومن ينوب عنه.  لضمان المصرف المصدر ل

يكون باللغة العربية فقط او بالللغتين العربية واالنكليزية على ان تكون اللغة العربية   -6

 هي المعول عليها في نشوء اي نزاع. 

 ن تاريخ االصدار. ان يكون نافذ لمدة سنة م -7

 ان اليكون مشروطا اومباشرا.  -8

خطابات  -9 على  التمديدات  او  التعديالت  اجراء  على  المجهز  موافقة  عدم  حالة  )في 

 وأيداعه في حساب شركتنا(   لضمانالضمان او نكول المجهز يتم مصادرة مبلغ ا

صدر من البنك  المعتمدة بموجب نشرة تيتم استالم خطابات الضمان الصادرة من المصارف      -10

 .المركزي العراقي

 يجب ان يكون خطاب الضمان بعملة العقد -11

الفقرة    -12 في  الوارد  الضمان  خطاب  اعتماد صيغة  العامة    -أ–يتم  الشروط  من 

 ( 8.3للعقد الفقرة)

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

 .(8.3) الفقرة

 8.3ش.ع.ع. 

ال يعتبر استالم المــواد اقــراراً بمطابقتهــا للمواصــفات والشــروط الفنيــة ويعــول   -

التعليميــة فــي دائــرة  مختبــراتالعلى نتــائج الفحوصــات المختبريــة الصــادرة مــن 

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

 ليس فقط نتيجة تحليل المختبر .اللجنة المركزية المشكلة لذلك و

للتقيــيم والفحــص   ختبرات التعليمية في دائرة مدينة الطــب  ارسال نماذج الى الم  -

 ويعول على نتائج المختبر

 9.1ش.ع.ع. 

"9.2.1 : 

واال المعاينة  إن  هي    ختبارات)أ(  لصالح  لحسابالمحددة  كان    او  حال  في  المشتري. 

قب مطلوباً  ومعاينتها  السلع  جرت اختبار  إذا  إال  السلع  شحن  يجوز  فال  ارسالها،  ل 

 الجودة المتعلق بهذه السلع.   مراقبةمعاينتها بشكل مقبول وتم إصدار تقرير 

 9.2ش.ع.ع. 

 

السلع   من  معيّنة  مجموعة  على  مستقل  جودة  باختبار  يقوم  أن  للمجّهز  يجوز  )ب( 

 جاهزة للشحن، على أن يتحمل المجهز تكاليف هذه االختبارات.   

 

يقوم  أن  المشتري  ممثل  على  النهائي،  الوصول  نقطة  إلى  السلع  وصول  عند  )ج( 

بمعاينة السلع أو قسم منها للتأكد من مطابقتها لشروط العقد، وإلعالم المشتري بأن  

قبول   شهادة  المجّهز  إلى  المشتري  يصدر  سوف  جيدة.  تبدو  بحالة  وصلت  قد  السلع 

منها( بقسم  )أو  بالسلع  متعلقة  االستالم خالل  )استالم(  إصدار شهادة  يجب    خمسة ]. 

ً  15) عشر  من تاريخ تسليم السلع أو أي قسم منها الى نقطة الوصول النهائي.  ["يوما

 

هو    9.2.2 )كما  اختبار  أي  بفشل  المشتري  قرار  على صالحية  المجهز  إعترض  إذا 

المادة   وفق  النها  9.1مطلوب  الوصول  نقطة  في  أو  السلع  شحن  قبل  تّم  ئي، أعاله( 

فعندها   الخارجي(،  )التغليف  التوضيب  مواد  أو  ذاته  المنتج  يطال  االختبار  كان  سواء 

سوف يتم أخذ عيّنة بالتوافق بين المجّهز والمشتري أو من يمثلهما، وتصدق العيّنة 

خالل مهلة أربعة أسابيع    (umpire analysis)  التحكيمي  للتحليلمن الطرفين، وترسل  

ز على نتيجة االختبار إلى وكالة مستقلة يتوافق عليها طرفا  من تاريخ اعتراض المجهّ 

األخذ   يتم  سوف  وملزمة   هذا  التحليل  بنتائجالعقد.  نهائية  النتيجة  هذه  وتكون  فوراً 

 { للطرفين. أما كلفة التحليل فسوف يتحملها الطرف الخاسر."
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

بنتيجة    9.2.2 للمواصفات  مطابقة  غير  السلع   من  أياً  أن  تبيّن  حال  أو في  المعاينة 

إما استبدال  المجّهز  السلع؛ ويتوجب على  االختبار، فعندها يجوز للمشتري رفض هذه 

المواصفات  مع  السلع  هذه  لتتطابق  الالزمة   التعديالت  إجراء  أو  المرفوضة،  السلع 

 المطلوبة، وذلك من دون أية كلفة إضافية على المشتري.

 

وق   9.2.3 بنجاح  السلع  إختبار  أو  معاينة  قبل إن  يمثله  من  أو  المشتري  قبل  من  بولها 

حق المشتري بمعاينة وإختبار  -وال يعتبر تنازالً عن  -الشحن، ال يحد بأي شكل كان من 

 { ورفض )إذا كان ضرورياً( السلع بعد وصولها الى موقع المشروع" 

 

 إن المتطلبات اإلضافية محددة في المواصفات الفنيّة

 العامة يتم اضافة :  اضافة الى ما ورد في الشروط  

على     - وموضوعة  بالنايلون  مغطاة  ربطات  في شكل  تشحن  ان  يجب  الطبية  المواد 

 قواعد خشبية. 

يطبع على العبوة الخارجية )الباليت او الكارتون الكبير( الرمز الوطني ورقم الطلب    - 

او   ,والكمية قنينة  او  )امبول  واصغر شكل صيدالني  الداخلية  العبوة  على  ويطبع 

 ( العراق  الصحة/  وزارة  تبين  عالمة  جيدة  وبصورة  ,اسم (MOH-Iraqشريط( 

( الوجبة  والنفاذ( ويطبع رقم  الصنع  )تاريخ  المادة  (  .Batch Noالمستفيد, وعمر 

 على كافة العبوات الخارجية والداخلية واصغر شكل صيدالني.

 التالية:  من اجل تسهيل نفاض وخزن الشحنات يجب ان تكون الربطات باالبعاد    -

 ملم 1200الطول  -

 ملم  1000العرض     -

 ملم وبضمنه ارتفاع قاعدة الربطة  1000االرتفاع    -

 كيلو غرام   800الوزن لكل باليت يجب ان اليزيد عن    -

شحن البضاعة بواسطة وسائل مبردة ولكافة وسائط النقل ومراحله ويشمل شحن      -
الى وصولها  ولحين  المنشأ  بلد  من  البائع    البضاعة  يكون  وسوف  المشتري  مخازن 

غير   الحرارة  درجة  كون  بسبب  التحليل  في  تفشل  مادة  أي  تعويض  عن  مسؤوال 
     مالئمة.

 10.2ش.ع.ع. 

 (:  CIF/CIP/DDPبنود نموذجية تنطبق على )أحكام }

 للسلع المقدمة من خارج العراق: -  

(والمشتري DDPا )ماعد  الشحن  تأمين  شركة  إشعار  الى  المجهز  يبادرعند الشحن،  

والكميّة  السلع  وتفاصيل  العقد  رقم  فيها  بما  الشحن  عملية  تفاصيل  بكافة  تحريرياً 

نقطة   الى  الشحنة  لوصول  المتوقع  والوقت  النقل  ووسيلة  الشحن  ومكان  وتاريخ 

على   الجوي،  الشحن  عبر  السلع  فيها  ترسل  التي  الحاالت  في  النهائي.  الوصول 

اق المشتري  يعلم  ان  )له  المجّهز  وأربعون  ثماِن  ارسال   ( ساعة48قبل  من موعد 

السلع، وذلك باالضافة الى اسم شركة النقل ورقم الرحلة والوقت المتوقع للوصول  

( الشحنة  بيان  أو  المجهز  .(.  waybill numberورقم  وسيبادر  إرسال  إلى  كما 

بواسطة المشتري  الى  التالية  ب  المستندات  ثّم  ومن  السريعالفاكس  يرسل  و،  البريد 

   :  ( DDPماعدا ) نسخة عن هذه المستندات الى شركة تأمين الشحن

التي    من(  2( نسخ أصلية مع نسختين إضافيتين )3ثالث ) (1) فيها  الفواتير  يبيّن 

المشتري االدوية   إسم  لتسويق  العامة  الصحة/البيئة/الشركة  وزارة 

السلع   ووصف  العقد  ورقم  الكمركي  االخراج  /قسم  الطبية  والمستلزمات 

أو  الفواتير  توقيع  يتم  أن  يجب  اإلجمالية.  والقيمة  الوحدات  وأسعار  والكميّة 

 11.1ش.ع.ع. 

 11.3و 
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 طلبات الدفع األصلية وتختم بختم/طابع الشركة؛ 

(2) ( واثنان  واحد  مستند  2أصل  عن  نسخ  والمنقح   تفاوضلل  القابل  الشحن( 

(negotiable, clean, on-board through bill of lading) ،    عليه مؤّشر 

الشح إسم  "تكاليف  ويبيّن  سلفاً"،  مدفوعة  وزارة  ن  المشتري 

/قسم  الطبية  والمستلزمات  االدوية  لتسويق  العامة  الصحة/البيئة/الشركة 

سيتّم وصوالً   الشحن  وأن  العقد،  وفق  التبليغ  جهة  واسم   ، الكمركي  االخراج 

( نسختين  مع  المتطلبات  قائمة  بحسب  النهائي  الوصول  نقطة  عن  2حتى   )

الشحن   )لتفاوضل  ابلق  غيرمستند  أو ثالث  عبر    الشحن   سجل( نسخ عن  3، 

 عبر  الشحن  سجل  أو  ،(railway consignment note)  الحديدية  السكك

النقل    شاحنات  عبرشحن    سجل  أو  ،(road consignment note)  الطرقات

)  ،البري الجوي  الشحن  بوليصة   بوسائط  الشحن  مستند  أو  ،(air waybillأو 

"تكاليف الشحن مدفوعة  مؤشر عليها  (،  multimodal transport)  متعددة  نقل

قائمة  سلفاً"   بحسب  النهائي  الوصول  نقطة  حتى  وصوالً  سيتّم  الشحن  وأن 

 المتطلبات؛ 

التي تحدد محتويات    (packing list( نسخ عن مستند قائمة التوضيب )4أربع ) (3)

 ؛رزمةكل 

المستفيد في عن شهادة أو بوليصة التأمين تبين أن المشتري هو  واحدة  نسخة    (4)

 ؛CIP ,CIFحالة 

مع قائمة   لكافة البنود  المنشأ  اداتشه( ثالثة نسخ من المجهز ل3أصل واحد و)  (5)

المصدقة من قبل البعثات الدبلوماسية العراقية  و  التداول التجاري ذات الصلة،

ً   بلداً   المنشأ  بلد   كان  إذاإال    المنشأ،  بلد  في   والموجودةالمختصة   عضواً    عربيا

ا السوق  المشتركةفي  تُ   ،لعربية  قبل    َصدَّقفعندها  من  فقط  المنشأ  شهادة 

 ؛ المنشأ بلد فيالمختصة   الرسمية السلطات

(6) ( وستة  واحد  المقدمة 6أصل  والمعاينة  المتخبري  الفحص  شهادة  عن  نسخ   )

للمجّهز من وكالة المعاينة المكلّفة بذلك )في الحاالت التي تكون فيها المعاينة  

 مطلوبة(؛ 

 رقم الطلب واالعتماد على كافة المستندات والقوائم والمراسالت الخاصة بالعقديجب تثبيت  (7)

 تحليل اصلية ومصدقة لكل وجبة عند الحاجة. شهادة  (8)

/للشحن الجوي    CMRسيت كامل من اشعار ارسالية الشاحنة/ ثالثة نسخ اصلية من وصل تأييد المادة  (10)

AWB 

االصلية  (11) الشحن  وثائق  تقديم  المجهز  شهادعلى  ضمنها  ومن  المنشأ  والمتكاملة  ة 

خالل   والمصدقة  يتم    يوما  15االصلية  ال  وبعكسه  البضاعة  قبل وصول  شحنة  كل  مع 

 استالم  ونفاض البضاعة في مخازن كيماديا . 

المجهز ملزم بشروط العقد وتقديم مستندات الشحن قبل وصول االرسالية بمدة ال تقل  ( 12)

ة اي نقص يظهر في الشحنة او اي تاخير ينتج بسبب عدم  ( يوم ويتحملون مسؤولي 15عن )

 توفر مستندات الشحن 

السيتات   مواد  المجهز شحن  يجب على  بشكل سيت   الى شحنها  تحتاج  التي  المستلزمات 
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

وان تكون بعده كاملة التغليف للسيت الواحد لمجمل    عدة السيت الواحد  متكاملة على كامل

 الشحنة والواصلة 

ت رقم الطلب والرمز الوطني للمادة على كافة المستندات والقوائم مالحظة يجب تثبي

 والمراسالت الخاصة بالعقد. 

 الشهادات التالية في حال توفرها للمواد المحالة  -
FDA,EMA,JAP.-MHLW , Canadian ,AUS – TAG , UK.MHRA , SWISS 

–MEDIC)                             U.S.) 

 

 العراق:للسلع المقدمة من داخل 

بذلك وتقديم   المشتري تحريرياً  المجّهز إشعار  يتعين على  قبله،  أو  السلع  عند توصيل 

 المستندات التالية له: 

(1) ( إضافيتين  2نسختان  نسختين  مع  أصليتان  التي    من(  إسم الفواتير  فيها  يبيّن 

اإلجمالية.   المشتري والقيمة  الوحدات  وأسعار  والكميّة  السلع  ووصف  العقد  ورقم 

 ن يتم توقيع الفواتير أو طلبات الدفع األصلية وتختم بختم/طابع الشركة؛ يجب أ

ا  عن  تان( أصلي2)  نسختان (2) الشحن عبر  ،  (Delivery note)  لتسليممذكرة  أو سجل 

( الحديدية  الطرقات (railway consignment noteالسكك  الشحن عبر  أو سجل   ،

(road consignment note)ال شاحنات  عبر  شحن  سجل  أو  أو  ،  البري،  نقل 

( الجوي  الشحن  متعددة  (air waybillبوليصة  نقل  بوسائط  الشحن  مستند  أو   ،

(multimodal transport  ،)  إسم الصحة/البيئة/الشركة  وتبيّن  وزارة  المشتري 

سيتّم  الشحن  أن  عليها  ومؤشر   ، الطبية  والمستلزمات  االدوية  لتسويق  العامة 

 ما ورد في العقد؛وصوالً حتى نقطة الوصول النهائي بحسب 

 عن شهادة أو بوليصة التأمين تبين أن المشتري هو المستفيد؛واحدة نسخة  (3)

التي تحدد محتويات كل   (packing list( نسخ عن مستند قائمة التوضيب )4أربع ) (4)

  رزمة؛

مع قائمة التداول التجاري    لكافة البنود  المنشأ  اداتشهأصل واحد من المجهز عن   (5)

البعثات الدبلوماسية العراقية المختصة    المصدقة و  ذات الصلة،   والموجودة من قبل 

ً   بلداً   المنشأ  بلد  كان  إذاإال    المنشأ،  بلد  في العربية   عربيا السوق  في  عضواً 

  في المختصة    الرسمية  السلطاتشهادة المنشأ فقط من قبل    َصدَّقفعندها تُ   ،المشتركة

 ؛المنشأ بلد

المعاين6أصل واحد وستة ) (6) ة المقدمة للمجّهز من وكالة المعاينة  ( نسخ عن شهادة 

 المكلّفة بذلك )في الحاالت التي تكون فيها المعاينة مطلوبة(؛

 أي مستند تعاقد آخر معين ومطلوب ألغراض االستالم/ أو الدفع.  (7)

مالحظة: إذا كانت المستندات التي يقدمها المجّهز غير مطابقة للعقد، فعندها ستتم 
أعاله من ش.خ.ع. و  9ار شهادة االستالم وفق المادة المدفوعات المستحقة بعد إصد

 ش.ع.ع..
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 باالضافة الى ما ورد اعاله يتم اضافة ما يلي: 

كافة الشحنات يجب ان ترفق بقوائم الشحن التجارية وقوائم التعبئة وشهادة المنشأ     -

 االصلية المصدقة  

  15شحن قبل وصول االرسالية بمدة ال تقل عن  يجب على المجهز تقديم مستندات ال   -

يوم ويتحمل مسؤولية اي نقص يظهر في الشحنة او اي تاخير ينتج بسبب عدم  

 توفر مستندات الشحن  

الشحن     - وجدولة  االعتماد  فترة صالحية  وضمن  ممكن  وقت  باسرع  التسليم  يكون 

 تكون حسب احتياج)طلب( كيماديا.

جهيزها عند وصولها الى مخازن وزارة الصحة /كيماديا  استالم المواد المتفق على ت  -

واليتحلل من هذا االلتزام ولحين تنظيم محضر نفاض اصولي   CIPوالتامين عليها  

 في مكان التسليم المتفق عليه. 

يجب تجهيز العقد باعداد محدودة للوجبات وكمية كل وجبة يجب ان تذكر في قائمة   - 

 الشحن مع تاريخ الصنع والنفاذ. 

 

واصل بغداد ) تحدد الطريق برا , جوا, بحرا ( الى مخازن كيماديا في بغداد بواسطة الشاحنات  

المواد(  المبردة نوع  للشحن    او شاحنات مغلقة )حسب  )يحدد منفذان حدوديان  عن طريق منفذ 

  ، البري  لوصول البضاعة ( على ان يقوم البائع بتزويد االقسام ذات العالقة  ) قسم االعتمادات

القسم االستيرادي المختص بتفاصيل اي شحنة متضمنة الكمية , النوع .   االخراج الكمركي  و

 المبلغ . منفذ الدخول ( وبما اليقل عن ثالثين يوما من وصولها الى المنفذ .  

لى البائع شحن البضاعة على متن سفن حديثة تحتوي على رافعات شوكية ذات امكانية تحميل ع

 ( تضاف في حال الشحن بحري   )حاويات وتفريغ خصوصاً لل 

يجب ان  يكون شحن و تفريغ البضائع و معداتها القادمة من الخارج عبر الموانئ العراقية مع  

النقل البحري التي تضمن  الفنية و االقتصادية في هذا المجال و اعتماد عقود  مراعاة الشروط 

 موانئ مجاورةوصول البضائع الى الموانئ العراقية و تجنب ايصالها الى 

على المجهز تحديد كمية كل مادة في العقد ولكل شحنة وعدد الوجبات وارقام كل وجبة  

 واالسعار ومبلغها مع ذكر تاريخ الصنع والنفاذ لكل مادة وكل وجبة في القائمة التجارية 

  يجب ان يتم تحديد عدد الوجبات لكل شحنة من شحنات العقد على ان التتجاوز الثالث وجبات

 لكل شحنة و ل مادةلك

الكمركية المترتبة على تخليص البضاعة من المنافذ   والرسوم   يتحمل البائع كافة المصاريف

 الحدودية العراقية. 

 

 13ش.ش.ع. 

يجب أن تكون السلع مصنعة حديثاً، وأن تحمل تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء    15.1"  

 الصالحية. وعلى المجّهز ان يكفل ويتعهد بما يلي:  

( شهر او اكثر  36ان يكون الشحن من وجبات حديثة الصنع فالمادة التي عمرها ) يجب

(  أشهر اما بالنسبة للمواد التي   6من    )  اكثر   تصل الينا بحيث لم تمض من عمرها 

من    يمضي من عمرها اكثر  الينا ولم  ( شهريجب ان تصل35-25يكون اعمارها بين )

( شهر تصل الينا لم يمضي من عمرها أكثر من )  24 ( اشهر والمادة التي عمرها ) 4)

يجب ان تصل الينا لم   ( شهر23-13بين )   ( أشهر والمواد التي اعمارها تتراوح3

 تصل الينا  ( شهر او أقل12يمضي من عمرها اكثرمن شهرين والمادة التي عمرها )

 % باقي من عمرها90ذات صالحية بنسبة 

 15ش.ع.ع. 
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

الحالة - السلع ووفق  لكافة  الكمية" )بأن  في  وذلك ضمن  (،  overages، "فائض 

 النطاق المحدد في المواصفات الفنيّة؛ و

  السلطات  من(  recall)من التداول أو االسترداد    للسحب بأن السلع ليست ُعرضةً   -

  عوارضأو بسبب وجود    الجودةغير مقبولة    كونهاناظمة المختصة وذلك لال

 ؛ و الدواء نتيجة استخدامسلبية 

 في العقد.  المحددةوالشروط  الفنيّة المواصفات بالكاملحقق بأن السلع ت -

السلع  15.2 من  أيٍ  على  االعتراض  للمشتري  يحق  أعاله،  المحددة  الضمانة  وفق 

موضوع العقد على ان يتم تقييد ذلك من تاريخ صدور نتائج التقييم الى اجراء معاملة 

ه الفترة وال يحق بعدها للمشتري  صرف المستحقات عند عدم وجود اعتراض خالل هذ 

اشعاراً  استالمه  ولدى  المجّهز  على  العقد.  موضوع  السلع  من  أي  على  االعتراض 

السلع   باستبدال  الممكنة  وبالسرعة  يقوم  أن  المشتري،  من  باالعتراض  تحريرياً 

المشتري.   إضافية على  كلفة  أية  ذلك  يرتب  أن  دون  مصنعية، ومن  المتضمنة عيوباً 

المجّهز مسؤوالً عن إزالة وإخالء السلع المتضمنة عيوباً مصنعية ويتحمل هذا ويكون  

 كافة المخاطر وعلى نفقته الخاصة، وذلك فور تسلم السلع البديلة. 

 

اجراء  15.3 يتم  فعندها  والمشتري،  المجّهز  بين  فيم  الخالف  أو  النزاع  حال  في 

ذلك في مختبر مستقل ومحايد تحاليل إضافية على العينات التي يحتفظ بها الُمصنّع، و

السلع،   في  هذه وجود عيوب  التحاليل  أكدت  في حال  والمشتري.  المجّهز  عليه  يتفق 

فيتحمل عندها المجهز كلفة التحاليل باإلضافة الى كلفة االستبدال والتخلّص من السلع  

عندها   فيتحمل  السلع،  جودة  على  التحاليل  اكدت  حال  في  أما  عيوباً.  المتضمنة 

 ي كلفة هذه التحاليل.  المشتر

 

إذا فشل المجهز في استبدال السلع المتضمنة عيوباً ضمن المهلة المحددة لذلك    15.4

وفق  يوم  45خالل  ) السلع  في  عيوب  وجود  بتأكيد  المشتري  إشعار  استالمه  بعد   ،)

الالزمة والضرورية، بما   15.2المادة   الخطوات  اتخاذ  أعاله، فعندها يجوز للمشتري 

إخال المجّهز،  فيها  ونفقة  مسؤولية  على  وذلك  منها،  والتخلص  الموقع  من  السلع  ء 

من   حقوق  وذلك  بأية  االجحاف  ل  أودون  تترتب  أخرى  بموجب    لمشتريتعويضات 

بتكاليف  العقد يطالب  أن  أيضا   للمشتري  يحق  عيوباً   حفظ/تخزين.  المتضمنة  السلع 

ي وأن  أعاله،  عنه  المنوه  اإلشعار  تلي  التي  أية   عستقطوللمدة  من  التكاليف   هذه 

  مدفوعات مستحقة للمجّهز بموجب العقد. 

 

 استرداد/سحبفي حال تم  :  (recallsالسلع )  السلع من التداول / استرداد  سحب 15.5

المشتري  إلى  بذلك  إشعاراً  يقدم  أن  المجّهز  على  يتوجب  التداول،  من  السلع  من    أي 

( عشر  أربعة  تفاص14خالل  بكافة  مرفقاً  يوماً،  السحب(  واسباب  ؛ /االسترداد  يل 

وعلى نفقته االسترداد، فوراً  /يتوجب على المجهز أن يستبدل السلع موضوع السحب

بالترتيبات   يقوم  وان  تام،  بشكل  الفنية  المواصفات  تطابق  أخرى  بسلع  الخاصة، 

بالقيام   المجّهز  فشل  إذا  إتالفها.  أو  عيوباً  المتضمنة  السلع  هذه  لجمع  الالزمة 

باتخاذ    االسترداد/سحبالبمتوجبات   المشتري  سيقوم  فعندها  المطلوبة،  بالسرعة 

 { التدابير الالزمة لسحب/السترداد السلع على نفقة المجّهز."

 

في حالة فشل المادة في التحليل الذي يجريه المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية او  

يع بما  االدارية  المصاريف  مبلغ  اضافة  يتم  مختصة  جهه  نسبة  اي  من 20ادل   % 

المادة   شحن  عدم  حال  في  تاخيرية  غرامة  فرض  مع  الفاشلة  للمادة  الكلي  المبلغ 

 التعويضية من قبل البائع خالل المدة المتفق عليها في العقد وبالنسبة المتفق عليها 

مخازن    - في  المصروفة  غير  المفعول  المنتهية  الكميات  بتعويض  المجهز    يقوم 

 %100بنسبة   وكذلك في مخازن كيمادياوزارة الصحة /  المؤسسات الصحية في
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 من الكمية الكلية للمادة المنتهية المفعول.

يجب على البائع تعويض المواد الفاشلة بالتحليل والمنتهية المفعول ألسباب فنية    - 

وبنسبة   المجهز  الى  مع  100تعود  الكمية  %20  كامل  من  إدارية  مصاريف   %

والموجودة في مخازن المؤسسات الصحية في وزارة   عولالفاشلة أو المنتهية المف

كيماديا   في مخازن  تأخيرية في حاال عدم شحن    الصحة وكذلك  وتفرض غرامة 

 الكمية التعويضية بنفس المدة والنسبة المتفق عليها في العقد.  

على الطرف الثاني ضمان العيوب الخفية التي تظهر في البيع واي فشل يظهر في      -

بمدة توازي عمر المادة بالنسبة للمواد الخاضعة للعمر وللمواد التي ليس فيها المادة  

عمر زمني تضمن تلك العيوب لمدة خمس سنوات على ان يبدأ احتساب تلك المدد 

 من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات لها.

تفرض   نسبة الغرامة التأخيرية  في حالة ان الشركة لم تشحن مادة التعويض خالل     -

ويبدأ ن بذلك  تبليغه  تاريخ  من  تبدأ  ان  على  العقد  في  عليها  المنصوص  المدة  فس 

احتساب مدة شحن الشحنة الثانية بعد وصول الشحنة التعويضية اذا كان العقد متعدد  

بند  في  عليها  المنصوص  بالنسبة  تاخيرية  غرامة  تفرض  وبخالفه  الشحنات 

بالتعويض خالل المدة انفا يحق   الغرامات المتفق عليها وفي حال عدم قيام الشركة

السعر  فرق  تحميله  مع  المتعاقد  نفقة  وعلى  اخر  مصدر  من  المادة  شراء  لكيماديا 

ألستحصال   المختصة  المحاكم  إلى  باللجوء  الحق  ولها  التامينات  كافة  ومصادرة 

 حقوقها 

يكون البائع مسؤوال عن تعويض المشتري عن أي نقص او عيب قد يظهر بالمواد       -

توزيعها او استخدام البضاعة في المستشفيات وبعد التدقيق الضروري والتحليل    بعد

 اذا كان العيب من الناحية التصنيعية. 

المفقودة    -  المواد  و  التحليل  في  الفاشلة  المتضررة  المواد  تعويض  البائع  على  يجب 

الت فترة  وضمن  المطلوبة  للمواصفات  المطابقة  غير  والمواد  الناقصة  سليم  والمواد 

المذكورة في العقد. على ان يبدأ احتسابها من تاريخ تبليغ الشركة بالفشل او النقص  

أو الفقدان مع مراعاة ان تكون تلك المدة ضمن مدة تنفيذ العقد أما الشحنات األخرى 

وبخالفه  التعويضية  الكمية  شحن  تأريخ  من  الشحن  جدولة  بنفس  تشحن  أن  فيجب 

بالنسبة   تاخيرية  غرامة  عليها  تفرض  المتفق  الغرامات  بند  في  عليها  المنصوص 

وفي حال عدم قيام الشركة بالتعويض خالل المدة انفا يحق لكيماديا شراء المادة من  

األدارية   السعرواالمصاريف  فرق  تحميله  مع  المتعاقد  نفقة  وعلى  اخر  مصدر 

ألستحصال  المختصة  المحاكم  إلى  باللجوء  الحق  ولها  التامينات  كافة    ومصادرة 

 حقوقها. 

المجهز ختم عبارة(فاشل غير صالح لالستعمال       - الكمية )(  (MOH- Kimعلى  على 

وعلى   /كيماديا  الصحة  وزارة  مخازن  في  للمواصفات  المطابقة  غير  او  الفاشلة 

 حساب المجهز.

للتعويض       - الشركة  المفعول ولم تستجيب  انتهت  او  التحليل  اذا فشلت مادة في  فيما 

يوم بالنسبة للمواد المحلية بعد ارسال كتاب   30نسبة للمواد االجنبية ويوم بال  15خالل  

انذار يتضمن التعويض وسحب المادة الفاشلة او المنتهية المفعول فان كيماديا لها الحق  

 قيمتها.  او المنتهية المفعول واسقاط حق الشركة باستعادة المادة اوباتالف المادة الفاشلة 
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

)   نافذاً   ضمان الا  هذ يكون   15.2 إثنتين:  من  األقل  [   أدخل ]  (   1للمدة  من   اً شهر   رقم 

 الموقع النهائي المحدد في العقد   في الحالة،    وفق السلع أو أي جزء منها    تاريخ استالم 

المشتري  قبل  من  أو  وقبولها  المباشرة   تاريخ من    اً شهر[  (x + 6)   رقم   أدخل ] (   2)، 

  من مكان التحميل في بلد المنشأ.  الشحن ب 

 

تكون   عام   بشكل و .  باألشهر بناًء على دراسة للسوق    ’x‘  قيمة الأن تحدد    يجب :  حظة مال 

 .{شهراً   12

 

 

 

على المشتري أن يرسل إشعاراً تحريرياً بأية مطالبة قد تنشأ بنتيجة هذا الضمان   15.3

 وذلك بالسرعة الممكنة.

 

 

وبالسرعة المعقولة،   يوماً[  15] لدى استالم المجّهز إشعار المشتري، عليه خالل    15.4

أن يصلح العيوب أو يستبدل السلع المعيوبة أو أجزاءها، وذلك من دون أية كلفة إضافية 

العراق  داخل  التوصيل  كلفة  التالية:  التكاليف  الحالة،  ووفق  باستثناء،  المشتري،  على 

نع  المصوالى نقطة الوصول النهائي، للسلع أو القطع التي تم اصالحها أو استبدالها، من  

(ex-factory( أو في صالة العرض )ex-showroom أو )في المشغل (ex-works .) 

 

 

إذا أخفق المجّهز بعد اشعاره تحريرياً، بمعالجة العيوب خالل المهلة المحددة لذلك  15.5

لمعالجة  الالزمة  التدابير  اتخاذ  للمشتري  يحق  فعندها  للعقد،  الخاصة  الشروط  في 

الحاجة، وذل المجّهز ومن  ك  الموضوع وفق  دون االجحاف بأية  على مسؤولية ونفقة 

 .  بموجب العقدلمشتري تعويضات أخرى تترتب ل أوحقوق 

 

 

 

 إن طريقة وشروط تسديد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد، هي كالتالي:  

  أن للمشتري عندها نفيمك (، عام  قطاعدولة و )شركة عامة جهة المجهز كان حال في

  وحسب التعليمات النافذة.  العقد قيمة من% x الى المقدمة الدفعة قيمة يرفع
{ 

 : العراق خارج من قدمةالم للسلع  الدفعات .أ
 

التالية:   بالعملة  تتم  أن  يجب  األجنبية  بالعمالت  االمريكي]المدفوعات   [ الدوالر 
 ووفق ما يلي: 

  

 الدفعة المقدمة:)ال تطبق(القسم الثامن  (1)

 

% من قيمة السلع موضوع (60)  ستونلى المجهز  المشتري ا  يسدد  عند الشحن: (2)

مستندي   اعتماد  بواسطة  للنقض  غير  الشحن،  قابل  وغير   فتحه يجري  مثبت 

  بعد  المستندي  االعتماد  وفق  الدفع  يتمه.  موطن  بلد  في  مصرف  في  لصالح المجهز

 من الشروط العامة للعقد؛    11محددة في المادة ال والوثائق المستندات ابراز

وم المصرفية ) فتح ,اصدار االعتماد واجور التعديل .....الخ ( داخل وخارج  كافة الرس

 ويتحمل  تكاليف تثبيت اإلعتماد المستندي وتكاليف تعديله.   العراق يتحملها البائع

  

 قيمة   من  %  ([40)  اربعون]المشتري الى المجهز    يسدد  )القبول(:   االستالم  عند (3)

 طالق الصرف. بعد فحص و القبول وا اإلجمالية العقد

 16.1ش.ع.ع. 
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 

 من داخل العراق:   قدمةلسلع المل  الدفعات .ب

 

يجب أن تتم الدفعات للسلع والخدمات المقدمة من داخل العراق بالدينار العراقي يتم 

 دفع مستحقات المجهز وفق االلية ادناه وعند ورود التخصيص المالي  : 

  

لتع10 (1) استنادا  للعقد  المالي  التخصيص  ورود  وعند  تشغيلية  سلفة  تنفيذ  %  ليمات 

 الموازنة االتحادية

 

       % المتبقية بعد نجاح المادة في الفحوصات المختبرية واطالق الصرف90

 

 

برية ووفق شروط  تورود نتائج الفحوصات المخبعد  يتم تسديد الدفعة أو الدفعات  ]  "

 .[ "اإلعالن

 

 

 16.3ش.ع.ع. 

 

يخ تبليغ المجهز ، ويكون المجهز مسؤوال عن االلتزام بمدة التجهيز  فاعلية االعتماد  تتم اعتباراً من تار

من تاريخ التبليغ، اما في حالة عدم تبليغ المجهز السباب خارجة عن ارادته وارادة البنك المراسل للمجهز 

وجب  ... ففي هذه الحالة يكون تاريخ تبليغه باالعتماد او التعديالت التي تطرأ على برقية فتح االعتماد بم

 .كتاب صادر من شركتنا الى المصرف الفاتح لالعتماد وهو التاريخ المعتمد للشحن

 16.5ش.ع.ع 

 باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد يتم اضافة :  18.2

يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع او المواد او الخدمات غير االستشارية او    -

 %من مبلغ العقد   20د عليها  بما اليزيد عن  تعديل مواصفاتها الفنية المتعاق

 تعني )موجبات المجهز التعاقدية( هي التزامات المجهز التعاقدية  -

 18ش.ع.ع.

 باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد يتم اضافة :  19.1

العقد من قبل المجهز اال بموافقة الطرفين وبخالفه   - عدم اجراء اي تغيير في 

طرف الثاني مخال بالتزاماته التعاقدية ويحق لكيماديا اتخاذ االجراءات يعتبر ال

عن   تقل  ال  بنسبة  غرامة  فرض  او  عن  1القانونية  تزيد  وال  للكمية %5   %

 المشحونة للمادة الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدية 

 19ش.ع.ع.

 20.1ع. ش.ع. أو جزء منه"  يجوز التنازل عن العقد ال"]المتبع في العراق: 

 

باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد تراعى االسباب االتية عند تمديد    21.2

 العقد:

للمقاوالت المختلفة    -أ  -اوال: اذا طرأت ايه زيادة او تغيير في االعمال بالنسبة 

ان  وكان من شأن ذلك  او نوعاً  المطلوب تجهيزها كماً  الكميات  او 

لمتفق عليه بحيث اليمكن اكمالها ضمن المدة يؤثر في تنفيذ المنهاج ا

 المتفق عليها بموجب العقد االصلي.

للجهة    -ب تعود  اجراءات  او  السباب  يعود  العقد  تنفيذ  تأخير  كان  اذا 

لمتعاقدين  يعود  سبب  ألي  او  قانونا  مخولة  جهة  اي  او  المتعاقدة 

 اخرين تستخدمهم جهة التعاقد )صاحب العمل(.

للمتعاقدين فيها ولم يكن  اذا استجدت بعد    -ج  التعاقد ظروف استثنائية اليد 

اكمال  في  تاخير  عليها  وترتب  التعاقد  عند  تفاديها  او  توقعها  بالوسع 

 21ش.ع.ع.
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 .االعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد

جهة       -ثانيا: الى  تحريري  بطلب  المتعاقد  يتقدم  بان  المادة  هذه  احكام  تطبيق  يشترط 

( يوما لعقود التجهيز و تبدا من تاريخ نشوء  15وله خالل مدة ) التعاقد او من تخ

السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي  

االولي  االستالم  بعد صدور  شهادة  تقدم  اية طلبات  المدة والتقبل  لتمديد  طلب 

 المذكورة في شروط العقد.

 اصة بفرض الغرامات التأخيرية  تكون : الفقرة الخ  22.1

الكلية    مدة العقد    /  اي تعديل في المبلغ(  +)مبلغ العقد االصلي  مبلغ العقد      -أ

العقد االصلية   لليوم =    %  X  10اي تغيير  في المدة(    +)مدة  الغرامة 

التتجاوز   ان  وعلى  بلوغ  10الواحد  وبعد  العقد  مبلغ  من  الغرامة % 

االالتاخيرية   اتخاذحدها  الى  يصار  وحسب   على  القانونية  االجراءات 

المادة   الحكومية  3و  10نص  العقود  تنفيذ  تعليمات  )  من  سنة 2رقم   )

2014. 

يتم تخفيض الغرامات التاخيرية حسب نسب االنجاز االلتزامات التعاقدية      -ب

اولي   تسليم  شهادة  فيها  صدرت  والتي  العقود  تنفيذ  منهاج  في  المحددة 

المنج ومهياة  للعمل  مطابقة  المطلوبة  الخدمة  او  المجهزة  السلعة  او  ز 

 االستخدام حسب شروط التعاقد وتطبيق المعادلة كاالتي: 

الكلية             العقد  /مدة  المنفذة  االلتزامات غير  اليوم X10قيمة  % = غرامة 

 الواحد. 

بعد      -ج الثاني  الطرف  القانونية بحق  االجراءت  اتخاذ  للطرف االول   يحق 

مدة   وخالل  األستجابة  وعدم  رسميا  االنذار   15انذاره  تاريخ  من  يوم 

 وقبل بلوغ الغرامات التاخيرية حدها االعلى. 

عند اخفاء الشركة التي يتم التعاقد معها معلومات ضرورية يتم كشفها فيما بعد يتم      -

  %5% والتزيد عن  1اتخاذ االجراءات القانونية او فرض غرامة بنسبة التقل عن  

 للكمية المشحونة للمادة الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدية. 

العقد الذي  يتضمن  مواد مجانية تشحن مع مواد العقد و تسري عليها نفس شروط العقد )      -

 . (غرامات التاخيرية ، االستيراديةالتعويض و ال

 22ش.ع.ع. 

 ة   : باالضافة الى ما ورد في هذه الفقرة من الشروط العام 23.1

في حال عدم استجابة المجهز خالل فترة االنذار يتم اتخاذ االجراءات القانونية 

 2014لسنة    2من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية  رقم    10وحسب نص المادة  

فيما يخص مصادرة او االحتفاظ بالتأمينات القانونية على ان يتم تنفيذ العقد على 

 تعليمات اعاله ووفق اساليب التنفيذ من ال 3حسابه استنادا لنص المادة 

 23ش.ع.ع. 

 24ش.ع.ع. )ج( من الشروط العامة 24تحذف الفقرة 

 هذه  الفقرة من الشروط العامة للعقد  تكون كالتالي:

الجهة التي تنظر اي نزاع قد ينشأ بين البائع والمشتري    في بغداد هيالمحاكم العراقية   -

القوانين   هي  العراقية  تطبيق  والقوانين  بشأن  عند حصول خالف  التطبيق  الواجبة 

 احكام العقد.

فللطرف    - تعاقدي  التزام  بأي  اإلخالل  عن  ناجم  الثاني  الطرف  بذمة  يترتب  مبلغ  أي 

 األول الحق بالمطالبة بذلك أمام المحكمة المختصة وكذلك الفسخ اذا تحقق مقتضاه

ا  - العقد وحسب  بتنفيذ  التزام مقدم العطاء  المتفق عليها  في حالة عدم  لشروط 

 سيتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه

 27.2.2ش.ع.ع. 

 27.2ش.ع.ع. 

 27.2.1ش.ع.ع. 

 27.3ش.ع.ع. 

 28ش.ع.ع.  )ب( من الشروط العامة ال تنطبق )تحذف(28بالنسبة للفقرة 
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 .((dg@kimadia.iqلكيماديا هو ))  االلكتروني البريد 

مقبوالً   التبليغ  الغراضالمجّهز    عنوان]أدخل:    كان  إذا  أن    وما  على  الكابل  بواسطة 

 [ يتبع ذلك كتاب تحريري

القضائية وكذلك    - للتبليغات  المختار  المحل  للشركات هو  الممثل  العلمي  المكتب  يكون 

 او مدير تسويق...... الخ(. المخول المباشر للشركة )كأن يكون مدير تجاري 

 يعتبر البريد االلكتروني احد الطرق المعتمدة في توجيه االنذار. -

 

 31.1ش.ع.ع. 

 

الديون الحكومية بموجـب قانون تحصيـل الديون الحكومية رقـم  على    ستحصاليتم  اإل

 . 1977( لسنة 56)

المتعل   - القوانين  فيها  بما  العراقية  القوانين  الى  العقد  رقم  خضوع  بالضريبة    113قة 

التعاقد    1982لسنة   جهات  بين  المبرمة  للعقود  الضريبي  التحاسب  وتعليمات 

رقم   واالجنبية  رقم    2008لسنة    2العراقية  الطابع    2012لسنة    71ورسم 

 والرسوم العدلية واجور االعالن واعادة االعالن. 

( مائة الف 100)يتم استيفاء مبلغ مقابل طلب استبدال منفذ حدودي بمبلغ قدره  -1

 دينار عراقي. 

(خمسة وعشرون الف دينار عراقي عن كل محضر  25يتم استيفاء مبلغ قدره )  -2

 نفاض وتفريغ وتحميل لكل شحنة تصل الى المخزن المعني اصوليا.

( عشرة  االف  دينار عن وقوف ومبيت الشاحنات  10يتم استيفاء مبلغ قدره )  -3

 الطبية الى مخازن وزارة الصحة /كيماديا.  الخاصة بنقل االدوية والمستلزمات

( مائتان وخمسون الف دينار عراقي عن كل طلب اعتراض يقدم  250يتم استيفاء مبلغ )  -4

 حالة استيرادية. امن قبل المكتب العلمي او الشركة عن أي 

الرسوم المصرفية )فتح ,اصدار االعتماد واجور التعديل.....الخ( داخل وخارج    كافة    -
 ق يتحملها البائع حتى وصول المواد الى مخازن الشركة . العرا

للنماذج    - التعليمية  الطب/المختبرات  مدينة  دائرة  في  والمستلزمات  المواد  تقييم  يتم 

المقدمة من الشركات للمناقصات في لجان الدراسة والتحليل وكذلك النماذج لشحنات  

ن خالل لجان التقييم المركزية  العقود الواصلة الى مخازن كيماديا الغراض المطابقة م

 بكافة فروعها واالختصاصات المختبرية وفق الرسوم االتية:

مختبري    500,000 )لتقييم جهاز  دينار عراقي  الف  من    analyticalخمسمائة  لكل 

 النظام المفتوح والنظام المغلق. 

تحليلي    150,000 غير  جهاز  )لتقييم  عراقي  دينار  الف  وخمسون   nonمائة 

analytical . 

المختبرية    100,000 المحاليل  تقييم  من  )لكل  عراقي  دينار  الف    strip,kitsمائة 

الواحدة   للوجبة  المستلزمات  تقييم  الواحدة وكذلك  للوجبة  وكذلك    .Batch no....الخ 

   تقييم المحاليل الخاصة باجهزة التحليل الذاتي للوجبة الواحدة.

 

 

 32ش.ع.ع. 
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 

 قد الع مستندات .الثامن القسم
 

 

 حول إعداد مستندات العقد مالحظات
 

 

 

قياسية  جنماذ قدمتخصصية هذه ت القطاعات لنموذجية لال مناقصةالالعقد النموذجية المزودة في وثائق  مستنداتإن 

 العقد وتنفيذه.  ترسيةلعدد من المستندات الرئيسية التي يتبادلها المشتري والمجهز خالل عملية  حدةمو
 

المعلومات فيها، يجب أن يبقى نص اتفاقية  دراج: باستثناء ما يحدد في الفراغات و/أو التعليمات إلقد الع اتفاقية نموذج

عند   .(هذه تخصصيةال قطاعات ل نموذجية لال مناقصةالوثائق  في )أي كما هو وارد  المناقصةفي وثائق العقد دون تغيير  

 ةاي إدراجة الالزمة في نموذج اتفاقية العقد، وذلك عبر ترسية العقد، يمكن للسطة المتعاقدة إضافة التفاصيل النهائي

 .2  المقطعتغييرات ضرورية على 

تقديم ضمان حسن   مقدم العطاء الفائز على من الشروط العامة للعقد،  8.1 فقرة: عمالً بال األداء حسنضمان  نموذج

( يوماً في حال وجود  29) وعشرين ترسية العقد، أو تسعةب( من تاريخ ابالغه 14خالل أربعة عشرة يوماً )األداء 

 .36.1 تعليمات إلى مقدمي العطاءاتشكاوى او اعتراضات وفقاً لل 

 

من الشروط العامة للعقد، على مقدم العطاء الفائز تقديم ضمان   16.1ة فقر: عمالً بالالمقدمة للدفعة المصرفي الضمان

تسمح  من الشروط العامة للعقد 16.1ة فقر المتصلة بال  مصرفي لتأمين الدفعة المقدمة، اذا كانت الشروط الخاصة للعقد

 بذلك. 
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 
 

 

 مستندات العقد
 

 81 .................................................................................................................. العقد  اتفاقية نموذج .1

 84 ....................................................................................................األداء لحسن المصرفي الضمان .2

 .Error! Bookmark not defined ............................................. لمقدمة ا للدفعة  المصرفي الضمان نموذج .3
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 

 العقد اتفاقية  نموذج .1

 

 هذه  العقد اتفاقية برمتأُ 

 [سنة :ادخل] سنة ،[شهر :ادخل] من ]الرقم :ادخل]  يوم

 بين 

 تابعة  .....رةإدا  المثال،  سبيل  على  القانونية،  الجهة  لنوع  وصف  :ادخل]  وهي  ،[المشتري  اسم  :ادخل] (1

  الرئيسي  عملها  ناوعنو  العراق  قوانين  تحت  مندرجة  ةعام   شركة  او  ،  العراقية  الحكومة  وزارة...فيل

 و يلي(، ما في "المشتري" يدعى )الذي  [المشتري عنوان :ادخل] في

 الرئيسي  عملها  وعنوان  [المجهز  بلد  :ادخل]  قوانين  تحت  مندرجة  شركة  وهي  ،[مجهزال  اسم  :ادخل] (2

 (يلي ما في "المجهز" يدعى )الذي  [المجهز عنوان :ادخل]

 

 للسلع   موجز  وصف  :ادخل]  أي،  ،العرضية/نثريةال  والخدمات  السلع  بعض  بخصوص  لمناقصة  دعا  قد  المشتري  كان  لّما

  ت بالكلما  العقد  قيمة  :ادخل]  بقيمة  والخدمات  السلع  هذه  لتقديم  هزجالم  قبل  من  المقدم  العطاء  على  وافق  وقد  [والخدمات
  يلي( ما في  العقد قيمة يدعى )الذي [واألرقام

 يلي:  ما على اتفقا الطرفان أن اإلتفاقية هذه تؤكدو

العامــة  شــروطالوردت ازاءهــا فــي   التي  المعاني  نفس  لها  االتفاقية  هذه  في   الواردة  والعبارات  الكلمات  معانيإن   .1

 لعقد.ل

 :العقد  هذا من يتجزأ ال كجزء منها كلٌ  رفسّ يُ  و قرأيُ  ؛مجهزوال المشتري بين العقد تشكل أدناه المدرجة الوثائق إن .2

 هذه  العقد اتفاقية (أ)

  الشروط ( ب)

 للعقد  الخاصة

 

 للعقد  العامة الشروط)ج( 

 

 )بما في ذلك المواصفات الفنية(  فنيةال )د( المتطلبات 

 

 ساسيةوجداول األسعار األ  هزجالمعطاء ( ـ)ه

 

   التعاقدقائمة متطلبات )و( 

 

 المشتري  من قبولال خطاب)س( 

 

 [ أخرى وثائق ةأيهنا:  يضاف)ح( ]
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 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 

 

بموجــب ومعالجة اي خلل فيهــا مــن النــواحي كافــة  السلع والخدمات    بتقديم  جهزالم  يتعهدباإلتفاق مع المشتري،  .  3

 .العقد  اتفاقية في محددهو كما   من قبل المشتري لهالمبالغ التي ستدفع مقابل  وذلك  العقد   شروط

 

مقابــل   لمجهــزالــى ا ،بموجب احكام العقــدأو سيستحق  او اي مبلغ اخر مستحق  قيمة العقد  بدفع  يالمشتر  يتعهد.  4

 .في العقد  حددةت والطرق المفي االوقاوذلك  ومعالجته اي خلل فيها،  السلع والخدمات   تقديمه

 

 

 لصالح وبالنيابة عن المشتري 

 ______التوقيع: _______________________________________________

 [ ادخل: منصب او أي تعريف اخر]          

 

 بحضور _____________________________________________________

 

 لصالح وبالنيابة عن المجهز 

  التوقيع:_______________________________________________________

 [ ادخل: منصب او أي تعريف اخر]          

 

 __________________________________________بحضور ___________
 

 

 اتفاقية العقد 
 [سنة  :ادخل] سنة ،[شهر :ادخل] من ]الرقم :ادخل] يوم في بتاريخ

 بين 
 

 "المشتري" ،[ادخل: اسم المشتري]

 

 و

 

 "المجهز" ،[المجهزاسم  ادخل:]
 

 

  



 84 . مستندات العقدالقسم الثامن

 6/21LAB/20  ]مناقصة /رقم: 

 [ ة/الشركة العامة لتسويق االدويةوالمستلزمات الطبية )كيماديا(وزارة الصحة / البيئ]جهة التعاقد:  

 األداء  لحسن  المصرفي الضمان   .2

ويفضل استخدام نموذج البنك المركزي   الصلة ذات  وفقاً لشروط العقد هذا فيالمصرف نموذج الضمان المصر يمأل[
 [ العراقي

 

 

ر ادخل: اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب ] ___________________________________    [الُمصدِّ

 [ : اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفيد

 _____التاريخ: __________________

 

 __________________ : رقم ألداءا حسن ضمان
 
 

  فيما   يسمى)  [جهزاسم الم  :أدخل ]"العقد"( الموّقع فيما بينكم وبين  يسمى فيما يلي  نفيد بأنه تم إبالغنا بإتفاقية العقد )

 .[ )يسمى فيما يلي "العقد" (: وصف السلعأدخل ] قديملت ،[، بتاريخ ______________" (جهز"الم يلي
 

 مطلوب.   األداء نعي، حسب شروط العقد، بأن ضمان حسن  فإننا ليه،وع

 

  بمجملها   تتجاوز  ال  مبالغ  أو  مبلغ  أي   بدفع  للنقض  قابل  غير   بشكل  نلتزم[  اسم المصرف  :أدخل]  نحن  ،جهزالممن    بطلب

بالكلمات  :أدخل]_____(  [ ) باألرقام  المبلغ  :أدخل]  مبلغ مصحوبا    تحريريب  فور تسلمنا منكم أول طلوذلك    ،(المبلغ 

دون الحاجة ألن تثبتوا أو  وذلك    ،العقدالتعاقدية بحسب هذا  )بالتزاماته(   قد أخل بالتزامه  المجهزة تفيد بأن  تحريريبإفادة  

   او المبلغ المحدد لذلك. طلبكم أو أسباب أساس توضحوا 

 

  أي فإن وبالتالي، ؛2______ في مهلة اقصاها اليوم ________، من شهر _________، هذا الضمان نفاذيةتنتهي 

 . قبله أو التاريخ ذلك في المصرف هذا في نستلمه أن يجب الضمان هذا تحت للدفع طلب

 

الدولية رقم    يخضع التجارة  الضمانات إصدارات غرفة  الموحدة لطلب  للقوانين  الضمان  ال  ،458هذا  الفرعية    مادةعدا 

   )أ( التي تم حذفها هنا. 20( من المادة الفرعية 2)

 
 

 

 

__________________  

 )تواقيع([  توقيع[

 

 

 

 

 

 

 

 


