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 مناقصة عامة

 

 والخدمية شراء األجهزة الطبيةل

 

 
 [  32/3232/75  ]     :المناقصة

 [لوزارة الصحة  الموازنة الجارية   : مرجع المناقصة

 [ 39/4/3232 [   :التاريخ

 



 

 

 الدعوة ابكت
 

 (اإلعالن) الدعوةكتاب 
 

 [  لمستشفى تكريت التعليميمتنوعة طبية تجهيز اجهزة  ]: المناقصة

 [الموازنة الجارية لوزارة الصحة  /   32/3231/75   ]: رقممناقصة 

 

 

 [  32 ] :الدعوةكتاب رقم  
 

 

 [ ( كيماديا )الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية /بيئة ال/وزارة الصحة ]دعو ت .1
تجهيز اجهزة طبية متنوعة لمستشفى  ] عاقدتللوالموقعة  المختومةلتقديم العطاءات  مقدمي العطاءات المؤهلين

  [  تكريت التعليمي

 

 ولة لجميع مقدمي العطاءات من الدسوف تعتمد إجراءات المناقصة العامة في عملية العطاء حيث يُسمح بالمشارك .3

  .اً كما تم تحديده في وثيقة المناقصةالمؤهلة قانوني

  

وزارة الصحة ]الحصول على معلومات إضافية من ومن ذوي األهلية القانونية يمكن لمقدمي العطاءات المهتمين  .2

 –االعالم الدوائي والعالقات العامة  قسم/  (كيماديا ) الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية/البيئة /

  والموقع االلكتروني لكيماديا @kimadia.iqdg الطابق الخامس مقر وزارة الصحة البريد االلكتروني 

www.kimadia.iq  ] [ 22:3لغاية   0:22 ]من   نوان أدناهالع على واالطالع على وثائق المناقصة. 

 

المتطلبات القانونية والفنية والمالية وكما مذكور  متطلبات المؤهالت بما في ذلك أن يستوفواعلى مقدمي العطاءات  .2

 المصانع/من المجهزين الطبية هامش أفضلية للسلع [ "عتمديسوف ] ". [( 1)مرفق رقم  ]: في وثائق المناقصة

األفضلية المحلية من تعليمات / 22أنظر الفقرة  ) وثائق المناقصةفي  يدهاحدم تتلتفاصيل االضافية يإن ا. المحليين

 .(  المعدات واألجهزة الطبية /من ورقة بيانات العطاء 22الى مقدمي العطاءات والفقرة  

 

 ]"العربية" و"اإلنكليزية] " باللغة  مناقصةء المجموعة الكاملة لوثائق اللمقدمي العطاءات المهتمين شرا يمكن  .7

لالسترداد القابل غير الرسم تسديد وبعد  ة على العنوان أدناهتحريريعند تقديم استمارة 
1
يتم بيع ]وبقيمة  

/ القسم المالي / ( Kimadia)المناقصات في الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية 

دينار  مليونانمليون دوالراً أو اقل ومبلغ تها تي تبلغ قيمال مناقصةللدينار  مليونوبمبلغ الطابق السادس 

 . لتي تبلغ قيمتها أكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم إهمال العروضاللمناقصة 

 . خمسمائة دوالر ( $  722)اجور الوثائق القياسية لألجهزة الطبية والخدمية   -

 :تين التاليتين يعاد ثمن شراء وثائق المناقصات الى المناقصين في الحال -

 .حالة الغاء المناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ الى الدعوة المباشرة او العطاء االحتكاري  - أ

 .وبتسلسل جديد " عند الغاء المناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا - ب

 

كن قبول المبلغ العروض التي تصل من خالل البريد السريع فان المجهز مطالب بتقديم المبلغ المذكور أعاله ويم -

  العرض بعد تاريخ الغلق بشرط أن تكون قبل البدء بدراسة العروض وبخالفه سيتم إلغاء
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يحق لمقدم العطاء الذي سبق له االشتراك في المناقصة  المعاد اعالنها أن يقدم وصل الشراء السابق لها مع  -

ذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بين وثائق العطاء للمناقصةالمعاد اعالنها وفي حالة تعديل اسعار شراء ه

 .السعرين في حالة زيادة السعر ويرفق مع عطاءه الوصلين االول و الثاني 

وكما مشار اليها في تعليمات منفذي  مناقصةال وثائق ارسال يتم سوف[. "نقدا] ستكون الرسم هذا دفع طريقة[   -

  .العطاء

 

 

سوف يتم رفض العطاءات . [  19/7/3231  بعد الظهر 3:22 ] قبلعند او العطاءات على العنوان ادناه  يتم تسليم .6

بحضور ممثلين عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور شخصياً على العنوان  سيتم فتح العطاءات. المتأخرة

 دوالر 137231526)   بقيمةللعطاء ضمان رفق بان تُ العطاءات  يجب على جميع. [ 32/7/3231 ]ادناه  في 

 .(  امريكي

الشوووووووركة العاموووووووة لتسوووووووويق االدويوووووووة / البيئوووووووة / وزارة الصوووووووحة [  هوووووووو سوووووووابقاً المشوووووووار اليوووووووه   العنووووووووان  .5

/ بوووووواب المعظووووووم / لجنووووووة اسووووووتالم وفووووووتح العطوووووواءات  /الطووووووابق السوووووواد  ( /كيماديووووووا ) والمسووووووتلزمات الطبيووووووة 

  العراق/بغداد 

 ,  25527219252 :رقم هاتف النقال  , 2175665: هـ       

  . بدالة ذات أربعة خطوط 2170221,  7,  5,  0: هاتف البدالة   

 

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

  [  علي حسن البلداوي  الصيدالني  ]: سلطة التعاقد

 

 [رئيس مجلس االدارة /  المدير العام  ]: بصمنال

 

 [          ]: التوقيع

 

 [                      ]:التاريخ
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 تعليمات إلى مقدمي العطاءات: القسم االول 

 

 العطاءات مقدمي إلى تعليمات

 مقدمة .أ

 (Bid Data Sheet – BDS) بيانات العطاءورقة  تدعو جهة التعاقد المذكورة في 151

 لتقديم العطاءات,  (Special Conditions of Contract – SCC)الشروط الخاصة للعقدوفي 

( الطبية األجهزة/وسائل منع الحمل أو المعدات أو اللقاحات أو األدوية)السلع  على تعاقدلل

 .التعاقدوفي قائمة متطلبات بيانات العطاء  ورقةفي  هديحدتم ت اكم

" الكتابة" :هذه مناقصةثائق الفي ومحددة المصطلحات التالية ستكون لها المعاني ال 153

يتم استالمه باليد, أو  ذيلالخطاب ا/كتابتعني أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما في ذلك ال

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

 .الجمع

 المناقصة نطاق .2

والمقاولين  اءات والمجهزين والمقاولينتشترط سياسة جهة التعاقد على مقدمي العط 351

وتنفيذ  التعاقدوالعاملين لديهم أن يراعوا أعلى معايير األخالق خالل عمليات  الثانويين

 :في سبيل تحقيق هذه السياسة. العقود

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

 المصطلحات بتعريفات أيضاً  التعاقد جهة ستسترشد ,ولغرض هذه المادة .الصلة ذاتو النافذة

 :أدناه هنا تحديده تم كما

الفساد واألعمال  .3

 غير المشروعة

أو استالم أو  تقديمتعني عرض أو ( "corrupt practice"" )ممارسة فاسدة" (1)

استدراج أي شيء ذي قيمة, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, وذلك بهدف 

 جهة؛ ةتأثير بشكل غيرسليم على أفعال أيال

ومن ) غفالتعني أي فعل أو إ( "fraudulent practice"" )ممارسة احتيالية( "3) 

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

خداع جهٍة ما, سواء للحصول على منفعة مادية أو منفعة أخرى أو للتملص من 

 تزام ما؛ال

 

تعني أية خطة أو ترتيب بين ( "collusive practice"" )ممارسة تواطؤية( "2) 

التأثير بشكل غير سليم على  تضمنةطرفين أو أكثر, وذلك لغايٍة غير سليمة, م

 ؛أخرىأفعال جهة 

يذاء أو اإلضرر أو لحاق التعني إ( "coercive practice"" )ممارسة قهرية( "2) 

أي جهة أو بيذاء, بشكل مباشر أو غير مباشر, اإلضرر أو ال حاقلإالتهديد ب

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

 

 :هي"( obstructive practice" )"ممارسة اإلعاقة"( 7) 

بشكل  في الوثائق واألدلة أو حجبهاالمتعّمد اإلتالف أو التزوير أو التغيير  (7.2)

عن التحقيق أو اإلدالء بشهادة زور إلى المحققين, وذلك إلعاقة أية  عمدمت

يجريها المشتري للتحقيق في إدعاءات ممارسات  واضحبشكل إجراءاٍت 

أو /؛ والنافذةأو التواطؤ وفق القوانين العراقية أو القهر الفساد أو اإلحتيال 

عرفتها بأمور تهديد أو مضايقة أو ترهيب أي جهة, وذلك لمنعها من كشف م

 



 

 تتعلق بالتحقيق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إجراءات التحقيق, أو

حق في الممارسة  واضحبشكل الممارسات التي تهدف إلى إعاقة أو عرقلة  (7.3)

من التعليمات إلى مقدمي  أدناه (د) 351مادةالمعاينة والتدقيق بموجب ال

 .راقية النافذةالعطاءات الواردة أدناه وفق القوانين الع

 

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

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

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

 عملية التنافس على العقد المعني؛

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

سواء كان  لترسية العقد عليه, قانونياً  غير مؤهل هالنافذة, بما في ذلك إعالن

ذلك إلى أجٍل غير محدد أو لمدة محددة من الوقت, وذلك اذا قررت السلطات 

 ,شر أو من خالل وكيلالعراقية المختصة أن هذا الطرف قد تورط بشكل مبا

في ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو قهر أو إعاقة خالل عملية التنافس 

  ؛, أو خالل تنفيذه عقد ممول من جهة التعاقد على

بمعاينة الحسابات والسجالت ووثائق أخرى متعلقة القيام يحق لجهة التعاقد  (د)

 مجهزين والمقاولينمقدمي العطاءات والل بتقديم العطاء وتنفيذ العقد

السلطات  عبرإلى التدقيق وبإحالة هذه المستندات  ,والمقاولين الثانويين

 .وفق القوانين العراقية النافذةالمختصة 

 

 

 مناقصةال وثائق .ب

مع أية  ترابطيجب أن تقرأ بالالواردة أدناه والمستندات  هي وثائق المناقصةإن  251

 :ليمات إلى مقدمي العطاءاتمن التع 7مالحق صادرة وفق المادة 

محتويات وثائق  .2

 مناقصةال

  (ITB)تعليمات إلى مقدمي العطاءات .األول قسمال

 (BDS)بيانات العطاء  ورقة .الثاني قسمال

 والتأهيل التقييممعايير .الثالث قسمال

 العطاء مستندات .الرابع قسمال

 التعاقدقائمة متطلبات  .القسم الخامس

 (GCC)شروط العامة للعقد ال .القسم الساد 

 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  .القسم السابع

 العقد مستندات .القسم الثامن

 

  .لتقديم العطاءات جزءاً رسمياً من وثيقة العطاء كتاب الدعوةيشكل ال 253

 يتصلإلى أي توضيح حول وثيقة العطاء, أن  يحتاجيمكن ألي مقدم عطاء محتمل  251

البريد االلكتروني أو " كابل"يشمل مصطلح )أو بواسطة الكابل  رياً تحريجهة التعاقد ب

. بيانات العطاء ورقةعلى عنوان جهة التعاقد كما هو محدد في ( التلكس أو الفاكس

في مهلة زمنية ال تقّل عن ( استفسار)اً ألي طلب توضيح تحريريستستجيب جهة التعاقد 

  اإلستفسارات .4

توضيح وثائق و

  مناقصةال



 

سوف تُرسل جهة التعاقد . يم العطاءاتسللتتسبق الموعد النهائي ( 12)أربعة عشر يوماً 

إلى جميع ( بما في ذلك وصف موضوع االستفسار دون تحديد مصدره)نسخاً عن إجاباتها 

 .مقدمي العطاءات المحتملين الذين استلموا وثيقة العطاء منها

يجوز إعطاء أية معلومات إلى أية جهة غير مختصة عن أسماء وعناوين مقدمي  ال 253

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

أن تعدل في  بمدة مناسبة , يم العطاءاتسلقبل الموعد النهائي لت يمكن لجهة التعاقد  751

 .عبر إصدار مالحق لهاالمناقصة  ةقيمستندات وث

تعديل وثائق .  7 

 مناقصةال

من التعليمات إلى  251 مادةوفقاً لل صدر جزءاً من وثائق المناقصةقد يعتبر أي ملحق  753

وبالتالي يعتبر  ,قام بشراء وثائق المناقصة كل مناً إلى تحريريمقدمي العطاءات, ويجب تبليغه 

 بر وستعتاستالم أي من هذه المالحق فور تبلغهم بها, تأكيد على مقدمي العطاءات . ملزماً لهم

 .عطائه فيمن قبل مقدم العطاء  بالحسبان مأخوذة  المعلومات الواردة فيها

 

باالعتبار الملحق خذ مقدمي العطاءات المحتملين الوقت المناسب ال إعطاءمن أجل  752

يم سلإلى تأجيل الموعد النهائي لت ,تعمد جهة التعاقد, وفقاً لتقديرهاسعند إعدادهم لعطاءاتهم, 

بتأجيل الموعد  أن تبلِّغ جميع مقدمي العطاءات ى جهة التعاقدهذه الحالة, عل وفي. العطاءات

كما . بإشعار تحريري للتأكيد على ذلك اً وذلك عبر الكابل ملحق يم العطاءاتسلالنهائي لت

يم العطاءات بالطريقة ذاتها التي نشرت فيها سلستقوم بنشر إعالن تأجيل الموعد النهائي لت

 .مناقصةاإلعالن عن هذه ال

 

 

  العطاءات إعداد.ج

بحسب قانونياً جميع الشركات المؤهلة ل عامةمناقصة  إن هذه المناقصة هي 651

يمكن منع  .1999ومن ضمنها تعليمات المكاتب العلمية لسنة  القوانين السارية في العراق 

 :العطاء في الحاالت التالية تقديمشركات من المشاركة في 

 القانونية األهلية .6

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

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

 :هذه, اذاعملية العطاء  خاللللمصالح مع طرٍف ما أو أكثر 

على  يسيطر( common controlling partner)شريك مشترك  لديهمكان  (1)

 أعمالهما؛ أو

 هم؛مباشر أو غير مباشر من أي منبشكل ( subsidy)تلقّوا أو يتلقون أي دعٍم  (3)

 أو

 أو ؛هذا العطاءكان لديهم الممثل القانوني نفسه ألغراض  (2)

مع بعضهم البعض,  -مباشرة أو عن طريق طرف ثالث -لديهم عالقة تكان (2)

أو  خراآلعطاء المقدم حول عطاء تمكنهم من الحصول على معلومات 

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

  هذه؛ أو( المناقصة)العطاء 

سواء كان ذلك  ,بتقديم أكثر من عطاء في هذه المناقصة مقدم عطاٍء ماام ق (7)

اد مما سيؤدي إلى استبعمنفرداً أو من ضمن شراكة أو ائتالف شركات, 

مشاركة إمكانية وبالرغم من ذلك, هذا لن يحّد من . جميع تلك العطاءات

عطاء كمقاول ثانوي في عطاء آخر أو مشاركة شركة ما كمقاول المقدم 

 



 

  ثانوي في أكثر من عطاء؛ أو

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

 ,هذه موضوع وثائق المناقصةالسلع  على تعاقدالفي من الوثائق التي ستسخدم 

في  خولم( purchasing agent)أو وكيل مشتريات )جهة التعاقد وذلك بطلب من 

 ؛ أو (لعمل بالنيابة عنهال ذلك 

  

يسمح لموظفي الحكومة والقطاع العام أن يشاركوا بشكل مباشر أو غير  ال 653

 .هذه مباشر في المناقصات العامة

 

شركة يُدرج اسمها على القائمة السوداء أو تُعلق مشاركتها في  ةتعتبر أي 652

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

 موقعمتوفرة على ال قانونياً  مؤهلةالغير المعاقبة وإن قائمة الشركات . لتقديم عطاء

 .بيانات العطاء ةورقفي االلكتروني المحدد 

 

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات, يتوجب على مقدم العطاء  13المادة  بحسب 551

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

 .بموجب العقد قديمهاوالخدمات الطبية التي سيتم ت األجهزة/والمعدات

لهذه السلع المنشأ  بدول تصريح هي السلع والخدماتهلية ت أاثبإوثائق إن  553

ويجري التأكيد على ذلك بشهادات منشأ صادرة  ,في جدول األسعارذلك يتم والخدمات و

؛ يجب أن تُصاِدق السلطات البنود عن الجهات المختصة في ذلك البلد وذلك عند شحن هذه

استثناء البنود المستوردة من بلد العراقية المختصة في بلد المنشأ على هذه الشهادات ب

 .عربي

 أهلية إثبات وثائق .5

 والخدمات السلع

 لوثائق ومطابقتها

 .مناقصةال

 

القسم محدد في كما هو اإلثباتية لمطابقة السلع والخدمات وثائقتكون ال قد 552

شكل مواصفات  على (Schedule of Requirements) التعاقدقائمة متطلبات  - الخامس

 :وسوف تتألف من اتبيانونصوص, مخططات, /ةتحريري

 

  األساسية وخصائص األداء للسلع؛ الفنيةوصف مفصل للخصائص  (أ)

 جدول مقارنة لكل بند من بنود المتطلبات الفنية (ب)

 (item-by-item commentary) ةالمقترح , يُثبت استجابة السلع والمعدات والخدمات 

االنحرافات حدد أو ي, لمواصفات الفنيةفي ا المحددة لمتطلباتلجوهرياً 

 ؛الفنية المواصفاتهذه حكام ألواالستثناءات 

 

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

 .العطاء

 

ل يتسجتوجب على مقدم العطاء بيانات العطاء خالف ذلك, ي ورقة تحددما لم  552

على مقدم العطاء أن يرفق  ؛لسلطات المختصة في العراقلدى ا تقديمهاالسلع التي سيتم 

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

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

 :إما

 .ي العراقنسخة عن شهادة تسجيل السلع لالستخدام ف (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

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

ب على جهة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسهيل عملية التسجيل يج 55251

 ةإسم الوكالة والشخص المسؤول عن إعطاء أي بيانات العطاء ورقةد تحدِّ . في العراق

 .معلومات إضافية حول عملية التسجيل

يع العقد, عند توق الفائز لم يتمَّ تسجيل السلع التي سيقدمها مقدم العطاءإذا  (أ) 55253

 .العقد نافذاً اعتباراً من تاريخ استالم شهادة التسجيل صبحيُ  فسوف

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

 .توقيع العقد وفي هذه الحالة يكون العقد نافذاً 

من التعليمات إلى ( ب) 552 مادةالواجب تقديمه وفقاً لل جدول المقارنةألغراض  557

 من قبل جهة التعاقد في المتطلبات الفنية إشارة ةفإن أيالعطاءات الواردة أعاله, مقدمي 

يجوز . تجارية, هي على سبيل الوصف وليس الحصر عالمات/معايير وكذلك أسماءإلى 

موديالت بديلة في  أرقام أو/, وعالمات تجارية/معايير, أسماءلمقدم العطاء استخدام 

 ,هاي سيستخدمتال ةمواصفات البديلالجهة التعاقد أن بحسب موافقة ئه, شرط أن يثبت عطا

 .في المواصفات الفنية حددةتلك المجوهرياً تعادل 

 

مؤهالت مقدم  .8 : بأن بحسب موافقة جهة التعاقدللتأكيد تقديم الوثائق الثبوتية مقدم العطاء على  051

 العطاء

لتنفيذ العقد, وأنه  الضروريةواإلنتاجية  فنيةة المالية والمقدم العطاء لديه القدر (أ)

 .التقييمو التأهيل معايير –الثالث  قسمال المحددة في لأهيتمعايير ال يستوفي

 

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

لتقديم هذه السلع في المنتجة  المصنعة أو الجهةن تخويل مالبيانات العطاء, فلديه 

 Manufacturer’s)المستند  –المصنعة  الجهةالتصريح من  صيغةوفقاً لالعراق 

Authorization Form )الرابع قسمالمرفق في ال . 

 

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

أو سوف , فيكون ( الصيانة/المتصلة أخرى لن يقوم بنفسه بإلتزامات الخدمات

لخدمات ل في العراق محلي ُمَمثاّلً بوكيل( في حال ترسية العقد عليه)يصبح 

مقدم العطاء الضمانات للى القيام بإلتزامات عوقادر مؤهل  ,الصيانة/المتصلة

 .فنيةت الواصفاأو الم/ي الشروط العامة والخاصة للعقد والتي تم وصفها ف

 

معايير  –الثالث  قسمالمعايير التأهيل المدرجة في  ستوفييالعطاء أن مقدم  (د)

اإلضافية المتعلقة باألدوية واللقاحات  الفقرات/المواد ةراجعلم) التأهيل والتقييم

 (.الثالث قسمالالطبية في  األجهزة/والمعدات

 



 

كمقدم عطاء  , وذلكم عطاء واحد في هذه المناقصةيتقد كل شركة  على جبتوي 951

 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات( أ) 651 مادةللووفقاً  منفرد

عطاء واحد لكل  .9

  مقدم عطاء

؛ وفي أي يم عطائهسليتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وت 1251

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

 .هاالمناقصة أو نتيجت

 كلفة العطاء .22

يجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائق المتبادلة بين مقدم العطاء  1151

يمكن ان يقدم مقدم العطاء أيا من . وجهة التعاقد  باللغة المشار اليها في وقة بيانات العطاء 

ق بترجمة المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى على ان ترف

       .دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء , وحينها تعتمد الترجمة لغرض تفسير العطاء 

 لغة العطاء .22

المكونة  الوثائق .23 : ما يليالمقدم يجب أن يشمل العطاء  1351

 للعطاء

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

 ؛عالراب

من التعليمات إلى مقدمي  15لمادة اوفق  (النسخة األصلية) ضمان العطاء (ب)

 ؛(ضمان العطاء)العطاءات 

 ؛مقدم العطاء يُلِزملالعطاء على توقيع لل يخول ونافذ تحريريتفويض  (ج)

بحسب  تؤكدمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات,  5لمادة لوفقاً  موثقة إثباتات (د)

 ؛المناقصةق ائوثمتطلبات اقد, أن السلع والخدمات هي مطابقة لجهة التعموافقة 

مؤهالت مقدم  –من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 0وفقاً للمادة إثباتات موثقة  (ـه)

لتنفيذ العقد في  مؤهل, أن مقدم العطاء بحسب موافقة جهة التعاقد تؤكد العطاء,

 ؛قبول عطائهتم حال 

 ؛العطاء ةقيوثل مقدم العطاء شراء وصل (و)

( Manufacturer’s Authorization Form)الشركة المصنعة /الجهةالتصريح من ( ز)

من ( ب) 051 مادةال إن وجد بحسبالرابع,  قسموفق النموذج المرفق في ال

 .التعليمات إلى مقدمي العطاءات

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

 

 وجدول األسعار( Bid Form)م استمارة تقديم العطاء يقدتطاء مقدم العيتعين على  1251

(Price Schedule )الرابع, محدداً السلع التي  قسمالمناسب وفق النماذج المرفقة في ال

 .وأسعارهاكمياتها,  ,ئهامنش دولمحدداً و , مع وصف موجز لها,قديمهاسيقوم بت

استمارة تقديم . 22

 العطاء

جميع البنود المحددة في جدول األسعار وفق نموذج جدول يجب أن يتم تسعير  1251

 بتحديدعلى مقدم العطاء أن يقوم . الرابع قسمالالمرفق في (Price Schedule) األسعار 

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

 ."نطبقيال "عبارة  العطاء, فعليه أن يكتبمقدم األعمدة ال تنطبق على 

الموجودة في العراق ولكن من  تلكتحدد أسعار السلع المقدمة كسلع محلية أو  1253

أّما السلع التي سيتم . (3)الرابع  قسمفي الفي جدول األسعار المرفق  ,منشأ أجنبي

 قسمالاستيرادها من خارج العراق فيجب أن يتّم تسعيرها في جدول األسعار المرفق في 

 (.2)الرابع 

أسعار العطاء  .24

 والحسومات



 

 :وذلك لمتطلبات المطابقة جدول األسعار إكماليجب التنبه إلى األمور التالية عند  1252

تلك الموجودة في العراق ولكن من منشأ أسعار السلع المحلية أو  إدراجيتم  125251

 قسممن جدول األسعار المرفق في ال 7في العامود رقم وذلك , بشكل منفصل ,أجنبي

 :و التالي, على النح(3)الرابع 

السلع التي (/ ex-factory)المصنع  عندأسعار السلع التي يتم تسليمها  (: أ) 7العامود رقم 

السلع التي يتم تسليمها من (/ ex-showroom)صالة العرض  فييتم تسليمها 

 بحسب, وذلك (off-the-shelf)السلع الجاهزة (/ ex-warehouse)المستودع 

الضريبة  مثال) جميع الرسوم والضرائبعار الحالة؛ يجب أن تشمل هذه األس

( ...الرسوم على مواد االستهالك, الخو مركيةكالرسوم الو على المبيعات

المواد الخام وعلى  السلع مكونات أسا  على تسديدهايتم المدفوعة أو التي 

على أسا   أسعارها ديتحدتم ها والتي أو تجميع السلع المستخدمة في تصنيع

أو الرسوم ... صالة العرض  أو من المستودع, الخ فيمصنع أو ال عندتسليمها 

 ,والتي تم استيرادها مسبقاً السلع ذات المنشأ األجنبي والضرائب المدفوعة على 

تشمل هذه . ... الخ صالة العرضفي د أسعارها على أسا  تسليمها يتحدتم و

 .األسعار أيضاً تكاليف التوضيب والشحن

سيقوم التي  رسومالو من الضرائب مبيعات وغيرها ضرائب ةأي(: ب) 7العامود رقم 

العقد  يةرستفي حال  , وذلكالسلعتسديدها في العراق في ما يتعلق بمقدم العطاء ب

 .( ...الضريبة على المبيعات, الخو ضريبة االستهالك مثالً )عليه 

والتأمين وتحميل السلع  البّري تكاليف النقل الداخلي(: ج) 7العامود رقم 

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

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

 .التعاقدمتطلبات  قائمة

 وبيان كيفية التشغيل التركيب هار الخدمات الثانوية بما فياسعأ(: د) 7العامود رقم 

, إن ( المستخدم النهائي) الجهات المستفيدةلدى في الموقع ب التدريو ستخداماال/

 التعاقدمتطلبات  قائمةفي  كما هو محددوجد, 

 

 بشكل منفصل ,اسعار السلع التي سيتم استيرادها من خارج العراق إدراجيحب  125253

 :, على النحو التالي(2)الرابع  قسممن جدول األسعار المرفق في ال 7في العامود رقم 

مطار / في ميناء( CIP)على أسا  التي يتم تسليمها ر السلع اسعأ(:  أ) 7لعامود رقم ا

 .ونقطة الوصول

رسوم التسليم ( )DDP)على أسا  التي يتم تسليمها السلع أسعار   (:ب) 7العامود رقم 

 قائمةالنهائي في العراق كما هو محدد في  خدمتعند موقع المس ,(مدفوعة

 التعاقدمتطلبات 

بما فيها التركيب وبيان كيفية أسعار الخدمات الثانوية (: ج) 7مود رقم العا

المستخدم ) والتدريب في الموقع لدى الجهات المستفيدة ستخداماال/التشغيل

 .التعاقدمتطلبات  قائمة, وكما هو محدد في , إن وجد(النهائي

 Annual) السنوي صيانةال عقد حدد سعرياألجهزة الطبية, /للمعدات 125252

Maintenance Contract - AMC )في جدول األسعار وذلك  ,النهائي مدخفي موقع المست

عدد السنوات ليحدد هذا السعر و , إن وجد,(2)النموذج المرفق في القسم الرابع  بحسب

يشمل هذا . التعاقدمتطلبات  قائمةفي  هديحدكما تم ت ,فترة ضمان العيوباء تهإنالتي تلي 

تحديد أية على مقدم العطاء يتوجب . فتح العطاءاتموعد تاريخ افذة بنسعر الضرائب الال

تعتبر , يحدد خالفاً لذلك في وثائق المناقصةما لم . يتعين تسديدهاضرائب إضافية 



 

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

وأن يستجيب فوراً ألي  كافية من قطع الغيارالسنوية, على المجهز أن يحتفظ بالكمية ال

بقاء المعدات موضوع عقد يضمن يتوجب على مقدم العطاء أن . تصليح/طلب صيانة

( UPTIME warranty)سنوياً "%  x"الصيانة السنوية عاملةً بشكل سليم وصحيح بنسبة 

ي حال وف .وذلك إن وجد، التعاقدقائمة متطلبات  – القسم الخامسكما هو محدد في و

, (%x-100)خالل عقد الصيانة السنوية, ما نسبته  (downtime)تخطّت فترات األعطال 

 .ضعف فترات األعطالمدة تعادل بفيتوجب عندها تمديد فترة هذا العقد 

 

...( , الخEXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDP)  اتمصطلحال اعتماد يتمسوف  1252

آخر إصدار في بحسب ما هو محدد  لتفسير المصطلحات التجاريةحكام الدولية استناداً لأل

غرفة التجارة الدولية  من قبل نشره يتم الذي ®INCOTERMSمن إصدارات اإلنكوترمز 

 .في باريس

 

من أعاله  1252لمادة ا بحسبتقديم األسعار وفقاً لتفصيل بنود األسعار إن  1257

مقارنة العطاءات من قبل عملية تسهيل فقط إلى هدف يات, التعليمات إلى مقدمي العطاء

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

 .المقدمة في العطاء

 

 للتغييرثابتة وغير قابلة يجب أن تكون األسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء  1256

 .السبب نمهما كا خالل فترة تنفيذ العقد

 

جدول في ( lot -وحدة /أو مجموعة)واحد  إذا تّم تحديد أكثر من جدول كميات 1255

م يقدبت اتالعطاء يلمقدم تسمح وثائق المناقصةفعندها , لشراء االدوية التعاقدمتطلبات 

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

 .  اد ولكل مادة على حدة مع العرضالعطاءات للمو

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

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

 بوضوح( المجموعات)ان يحدد الجداول  يتوجب على مقدم العطاء.  الجدول او المجموعة

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

  /. بشكل منفصل( مجموعة)تقييم العطاءات لكل جدول 

 

 :تقدم األسعار بالعمالت التاليةيجب أن  1751

  من العراق بالدينار العراقي تقديمهاعلى مقدم العطاء أن يقدم أسعار السلع التي سيتم  (أ)

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

 .بيانات العطاء ورقة المحددة في

 عمالت العطاء. 27

بيانات  ورقةعلى األقل للمدة المحددة في  سارية/نافذةيجب أن تبقى العطاءات  1651

 32د من قبل جهة التعاقد وفقاً للمادة يم العطاءات والمحدسلبعد الموعد النهائي لتالعطاء 

أقل من  هنفاذسيتم رفض العطاء الذي تكون مدة . من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 .المطلوب باعتباره عطاًء غير مستجيٍب للشروط

فترة نفاذ  .26

 العطاءات

عاقد أن , يجوز لجهة التاألولية في حاالت استثنائية, وقبل إنتهاء فترة نفاذ العطاء 1653

 يتميجب أن . تطلب من مقدمي العطاءات تمديد فترة نفاذ عطاءاتهم لمدة إضافية محددة

عطاء أن يرفض طلب التمديد اليجوز لمقدم . اً تحريريهذا الطلب وجواب مقدمي العطاءات 

 



 

أما في حال قبول مقدم العطاء لهذا الطلب, . ذلك دون مصادرة ضمان عطائههذا, و

ه ولن يُسمح له أن يقوم بتعديل عطائه؛ ولكن سيطلب منه في المقابل فعندها لن يُطلب من

 .تمديد فترة نفاذ ضمان عطائه

على مقدم العطاء أن يقدم, كجزء من عطائه, ضمان عطاء غير مشروط وقابل  1551

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

 الرابع,  قسملمرفق في الوفق النموذج ا خطاب ضمان ( أ)

 مصدق؛ صك ( ب) 

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

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

 .القسم الخامسفي  التعاقدمتطلبات 

 ضمان العطاء .25

 

مرجع رقم وجهاً إلى جهة التعاقد مع ذكر عنوان ويجب أن يكون ضمان العطاء م 1553

يوماً بعد انتهاء فترة نفاذ العطاء  30لمدة ال تقل عن  نافذاً , كما يجب أن يبقى كتاب الدعوة

من التعليمات إلى مقدمي  1653 مادةنفاذ العطاء وفقا للالحق لفترة  يدمدأي تبعد انتهاء  وأ

 .العطاءات

 

خطاب ) إما على شكلباختيار مقدم العطاء,  طاء,يجب أن يكون ضمان الع 1552

 مناقصةالنموذج المرفق بوثائق ال بحسب( Bank Guarantee)ضمان مصرفي  (ضمان

المصرف المركزي  تعليماتصادراً عن أحد المصارف المعتمدة في العراق وفقاً ل

وإذا . صدك مصدق او اية صيغة تحددها جهة التعاقد في ورقة البيانات أو  ,العراقي

عن مصرف موجود خارج العراق, فيجب ( Bank Guarantee)صدر الضمان المصرفي 

معتمدة في العراق لهذا المصرف المرادفة المالية المؤسسة ال منمصدقاً موقعاً و أن يكون

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

 

برفض أي عطاء  (توصية لجان الدراسة والتحليلبناء على )  ستقوم جهة التعاقد 1552

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

 .الطبية المشمولة بإستثناء وزير الصحة النافذلألجهزة الشركات المنتجة للدواء والمصنعة 

 

انات العطاء العائدة ضمتطلق  يحق لجهة التعاقد أن, بحسب موافقة جهة التعاقد 1557

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

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

عمالً  بضمانات العطاء العائدة لمقدمي العطاءات الذين يحتلون المراتب الثالث األولى

 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 2053 مادةحكام البأ

 

وتقديمه ضمان  العقد اتفاقية يعاد ضمان العطاء لمقدم العطاء الفائز بعد توقيع 1556

 .المطلوباألداء حسن 

 

 :يمكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا 1555

, المناقصة وبعد غلق نفاذهسحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء مدة  (أ)

من التعليمات إلى مقدمي  3352و 1653باستثناء ما نصت عليه الفقرتين 

 أو العطاءات؛

 



 

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

 التوقيع على العقد, أو (1)

 .المطلوباألداء تقديم ضمان حسن  (3)

 

من  26اً للمادة إذا تقدم مقدم عطاء غير ناجح بشكوى أو اعتراض وفق( ج) 

هذه الشكوى  أن للسلطات المختصة عندها , وتبينالعطاءات التعليمات إلى مقدمي

إن قيمة األضرار الناتجة  ؛ةمبرر غيرأو  خاطئةألسباب  أو هذا االعتراض كان

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

, سوف يقتصر على الرغم من ذلك .أعاله العطاء غير الناجح وصاحب الشكوى

المبلغ الُمصادر من الضمان على قيمة الغرامات التي تحددها السلطات المختصة 

 .القوانين العراقية واإلجراءات النافذة وفق

 

إذا لم يقدم بعض مقدمي العطاءات ضمان العطاء وذلك بسبب اإلعفاء المنصوص  1550

بالنسبة للشركات العامة أو غيرها مثالً ذة, كما هو الحال عنه في القوانين العراقية الناف

من التعليمات إلى مقدمي  1551مادة لل بيانات العطاء ورقةمحدد في  وه بحسب ما

 , والعطاءات

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

 مادةناء ما نصت عليه ال, باستثوبعد غلق المناقصة  استمارة تقديم العطاء

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ أو 1653

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

أو في تقديم ضمان  ؛من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 25وفقاً للمادة 

 ؛من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 20وفقاً للمادة  األداء حسن

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

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

 .بيانات العطاء ورقةاإلجراءات اإلدارية المنصوص عنها في 

 

 اً تشمل قرص ويجوز أنسخته األصلية يجب أن يُِعّد مقدم العطاء عطاءه ويقدمه بن 1051

في نسخة أصلية أما العرض المالي فيقدم  ,بالعرض الفني (Compact Disk) اً مدمج

 .واحدة ( ورقية)

شكل وتوقيع  .28

 العطاء

 مادةالنسخ كافة الوثائق المحددة في الكل من يجب أن يتضمن العطاء األصلي و 1053

ت, على أن تكون كل وثائق العطاء مطبوعةً أو من التعليمات إلى مقدمي العطاءا 1351

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

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

من ( ج) 1351مادةلمن قبل المخولين قانونياً للتوقيع والذي بموجب ابيانات العطاء، 

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

وعلى كل صفحة ( Bid Submission Form)لتوقيع على استمارة تقديم العطاء ل لوخالم

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

ويجب المالحظة أن جميع صفحات العطاء حيث تمت . خص الموقع على العطاءمن الش

إضافات وتصحيحات على اإلضافات من قبل مقدم العطاء الموقع على العطاء وسوف 

على مقدم العطاء أن يحدد األسعار . يقوم بالتوقيع عليها كامالً أو باألحرف األولى

إن أية شروط أخرى يتم . ل األسعاربالحروف واألرقام على النحو المطلوب في جداو

 .بيانات العطاء ورقةتحديدها في 

 



 

تعديالت لوثائق أو  محوكتابة بين السطور أو  ةيجب أال يحتوي العطاء على أي 1052

 رتكبها مقدم العطاءاتلك الضرورية لتصحيح األخطاء التي  , باستثناءالمناقصة

ين لوخأو الم لوخالميتوجب على  وفي هذه الحالة,. أثناء إعداد مستندات العطاء

 .باألحرف األولى على هذه التصحيحاتولتوقيع كامالً اعلى العطاء لتوقيع ل

 

 العطاءات يمسلت – د

الداخلي أو  عطاءاتهم بواسطة البريدبتسليم موا ويمكن لمقدمي العطاءات أن يق 1951

وكل نسخة عنه في على مقدم العطاء وضع العطاء . السريع أو باليد مباشرةالخارجي 

توضع ". نسخة"أو" أصل" بـعلى األغلفة  وذلك مع التأشير, ومختومةأغلفة منفصلة 

 .مختومفي غالف خارجي  المتضمنة األصل والنسخ األغلفة

 ختم وتأشير .29

 العطاءات 

 :يتعين على األغلفة الداخلية والخارجية أن 1953

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

 الغالف؛

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

 ؛العطاء

بيانات  ورقة, كما هو محدد في كتاب الدعوةو تحمل اسم ورقم المناقصة (ج)

 العطاء؛

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

 من  3251 ةفقرلبيانات العطاء ل ورقة المحددين في بالوقت والتاريخ

 .التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 

 مادةفي ال ما هو محدد عليه وفق اً ومؤّشر مختوماً الغالف الخارجي  يكن إذا لم 1952

النافذة,  القوانين العراقية العطاءات المذكورة أعاله ووفق إلى مقدمي من التعليمات 1953

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

 .العطاءات

 

 مادةجهة التعاقد على العنوان المحدد في الإلى م العطاءات سلييجب أن يتم ت 3251

في مهلة ال تتجاوز الوقت والتاريخ و ,من التعليمات إلى مقدمي العطاءات( ب) 1953

 إلى كل مقدميتم إصدار وصل من قبل جهة التعاقد  .بيانات العطاء ورقةفي  حددينالم

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

الموعد النهائي  .32

 يم العطاءاتسللت

 تمديد يم العطاءات, يجوز لجهة التعاقد وفق تقديرهاسلقبل الموعد النهائي لت 3253

من  752 ةفقرخالل تعديل وثيقة العطاء وفقاً لليم العطاءات من سللت الموعد النهائي

جهة  واجباتحقوق و تمتد كافةسوف وفي هذه الحالة التعليمات إلى مقدمي العطاءات, 

بحسب المهلة إلى الموعد النهائي  قبل التمديد لتزمين بهاالم التعاقد ومقدمي العطاءات

 .الجديدة

 

يم العطاءات سلالموعد النهائي لت جهة التعاقد بعدتستلمه سيتم رفض أي عطاء  3151

سيتم إعادته مغلقاً إلى مقدم ومن التعليمات إلى مقدمي العطاءات,  32 المحدد في المادة

 .هذا العطاء

 العطاءات .32

 المتأخرة



 

ذلك و إلى جهة التعاقد يجوز لمقدم العطاء تعديل أو سحب عطائه بعد تقديمه 3351

إشعاراً  لى أن يقدم لجهة التعاقدعيم العطاءات, سللتالمحدد مسبقاً قبل الموعد النهائي 

 نافذمع تفويض  بذلك لتوقيعخول ل, موقعاً من المالعطاء اً بتعديل أو سحبتحريري

  .بالتوقيع

تعديل وسحب  .33

 العطاءات

يتوجب على مقدم العطاء إعداد أي تعديل أو إستبدال لعطائه ووضعه في  3353

قبل الموعد  يه وفق األصول, ويرسله الى جهة التعاقدعلتم التأشير يو مختومغالف 

 :ما يلي بحسب النهائي لتسليم العطاءات

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

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات, ألي  1951بيانات العطاء للمادة 

عليهما بشكل واضح  ريتم التأشيعطائه, وذلك في غالفين على تعديل 

استبدال ", أو "النسخ –تعديل العطاء "و أ" األصل –تعديل العطاء : "بـ

يوضع . بحسب الحالة "النسخ –استبدال العطاء "و " األصل –العطاء 

بشكل  مختوم يتم التأشير عليه بذلكالغالفين ضمن غالف خارجي 

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

العطاء, يجب أن تتم  تتعديالكام األخرى المتعلقة بالتأشير على األح (ب)

 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 1952و 1953للفقرتين وفقاً 

 

اً تحريريجهة التعاقد  شعارعلى مقدم العطاء الراغب في سحب عطائه إيتوجب  3352

استالم إشعار سحب يجب أن يتم . يم العطاءاتسللت مسبقاً  قبل الموعد النهائي المحدد

 :يم العطاءات كما يجب أنسلقبل الموعد النهائي المحدد لت العطاء

( ب) 1953 مادةلافي  يكون موجهاً إلى جهة التعاقد على العنوان المحدد (أ)

 ؛من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

( ج) 1953 مادةالمحدد في الو كتاب الدعوةفي مرجع السم وااليحمل  (ب)

إشعار "بـ  يتم التأشير عليهات إلى مقدمي العطاءات, وأن من التعليم

 ؛ و"بسحب العطاء

 .إلشعار بسحب العطاءعلى ا توقيعيخول للاً نافذاً تفويض يتضمنأن  (ج)

 

من التعليمات إلى مقدمي  3352 مادةالعطاءات المطلوب سحبها وفقاً للإن  3352

 .اإلى مقدمي العطاءات دون فتحهسوف تعاد العطاءات, 

 

ال يجوز سحب أو استبدال أو تعديل أي عطاء خالل الفترة التي تلي الموعد  3357

من  16يم العطاءات وحتى انتهاء فترة نفاذ العطاء المحددة في المادة سلالنهائي لت

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

 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 1555 ادةممصادرة ضمان العطاء, وفقاً لل

 

 

 

 

 



 

 العطاءات تقييمو فتح – ـه

 جهة التعاقد بفتح جميع العطاءات بما في ذلكلجنة فتح العطاءات لدى  ستقوم 3251

مقدمي  الراغبين منبحضور عامةفي جلسة وذلك  ,اإلنسحابات والتعديالتاشعارات 

كما هو والمكان  والتاريخ في الوقت ,(المخولين)  مقدمي العطاءات ممثلي العطاءات او 

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

 .كإثبات عل حضورهم على سجل الحضور

 العطاءات فتح  - 32

 بعدها ح, وال تفتوقراءة محتوياتهااالنسحابات ـليها بعر شّ ؤالم األغلفةفتح أوالً يتم  3253

سحب إشعار لال يسمح بأي . بل تعاد كما هي إلى مقدم العطاء  العطاءات التي تم سحبها أغلفة

 .علناً خالل جلسة فتح العطاءاتمع التفويض النافذ تم قراءة إشعار اإلنسحاب إذا إال لعطاء ا

تم استبدالها التي جرى التأشير عليها بـاإلستبداالت وقراءة محتوياتها وي غلفةاألثم يتم فتح و

ال . استبدالها, بل تعاد كما هي إلى مقدم العطاء مغلقةالعطاءات التي تم  بعدها أغلفة وال تفتح

مع التفويض النافذ بهذا  دالبتتم قراءة إشعار اإلسإال إذا  إشعار الستبدال العطاءيسمح بأي 

مع التفويض  ديالتتعبـليها عر شّ ؤالم غلفةاأل .علناً خالل جلسة فتح العطاءاتاالستبدال 

 .والذي تم تعديله علناً مع العطاء العائد لها المقدم أصالً محتوياتها يجب أن تفتح وتقرأ النافذ 

 

سعر العطاء لكل و اسم مقدم العطاء: يتم فتح العطاءات في وقت واحد, ويقرأ علناً  3252

د ضمان العطاء ات, و وجود أو عدم وجوتخفيض ةبما في ذلك أي( أو مجموعة)بند أو جدول 

, إضافة إلى أية المطلوب ووجود أو عدم وجود التفويض بالتوقيع ,في حال كان مطلوباً 

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

 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 3151 ةلفقرباستثناء العطاءات المتأخرة عمالً با

األصلية بختم لجنة فتح العطاءات مع توقيع كل من العطاءات لتأشيرعلى جميع صفحات يتم ا

 .كل عطاءبالخاصة  األصلية ول األسعاراأعضائها على جميع صفحات جد

 

من التعليمات إلى مقدمي  3353 ةفقررسل وفقاً للالتي تُ  والتعديالت)العطاءات  إن 3252

مهما  تقييمال تخضع لل ,ها خالل جلسة فتح العطاءاتيتم فتحها وقراءت لمالتي و (العطاءات

 . كانت الظروف

 

تُِعد جهة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاءات في نهاية الجلسة متضمناً المعلومات  3257

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات  3256و 3252و 3253و 3251 فقراتالمذكورة في ال

 :وبالحد األدنى يضافة إلى ما يلباإلالمذكورة أعاله, 

 ؛أو تشميعها هاختمإغالق األغلفة بإحكام و -

أسعار  تخفيضات أو أية ة, بما في ذلك أي(إن وجد (lot)لكل وحدة ) سعر العطاء -

 على أسا  عطاءات أخرى؛ أو أية تخفيضات مشروطة

لمقدم العطاء على تصحيح  وأأو محو  تعديلعالمة واضحة حول كل ب التأشير -

 ؛مع توقيع رئيس وأعضاء لجنة فتح العطاءاتذلك و ,راسعول األاجد

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

     ؛  وأعضاء لجنة فتح العطاءات

األخرى العطاء  مستنداتتوقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء وعلى  -

 المرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛

 



 

 ق المكون منها كل عطاء؛عدد األورا -

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

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

 .بختم اللجنة والمرفقات العطاء محتوياتعلى جميع  وقيع باألحرف األولىالتيتم 

التوقيع على محضر جلسة فتح  الحاضرينلعطاءات يطلب من ممثلي مقدمي ا 3255

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

توزيع نسخ عن المحضر إلى كل يجب . المحضرونفاذ مضمون بِطل يُ ال  محضر الجلسة

  .بالحصول على نسخة منه نيرغبو الذينمقدمي العطاء 

 

تم إعالن جميع أسعار العطاءات والمواصفات الفنية ومدد التنفيذ رسمياً على لوحة سي 3250

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

 .التدقيق والتحليل

 

  . قدالتعا جهةرئيس موافقة ب العطاءاتوتحليل  تقييمالعطاءات إلى لجنة  إحالة سيتــم 3259

 توضيحات, ووفقاً لتقديرها, طلب ( تحليل العطاءاتتقييم ولجنة ) يمكن لجهة التعاقد 3251

 توضيحيجب أن يكون طلب ال. العطاءات تقييمحول عطائه أثناء عملية  من مقدم العطاء

 إالويمنع طلب أو تقديم أو السماح بتغيير السعر أو مضمون العطاء,  ؛اً تحريريواإلجابة عليه 

وفقاً  العطاءات تقييم عملية خالل جهة التعاقد اتكتشفه ةحسابياء خطأ تصحيحل ذلك كان اإذ

 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 3551 ةفقرلل

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

 .عطائه رفضقد يؤدي ذلك إلى فطلب جهة التعاقد, 

 العطاءات توضيح .34

ومقارنة العطاءات  تقييمو ,توضيح, فحصمعلومات تتعلق ب ةال يجوز الكشف عن أي 3751

إرساء العقد, إلى مقدمي العطاءات أو أي شخص آخر غير معني رسمياً بعملية ب ةوالتوصي

 .إلى أن يتم تبليغ جميع مقدمي العطاءات بإشعار إرساء العقدء, وذلك اعطال

 اإلجراءات سرية .37

في ( تحليل العطاءاتتقييم ولجنة )عطاء التأثير على جهة التعاقد الإذا حاول مقدم  3753

 رفضإلى ذلك قد يؤدي فترسية العقد, ب هاقرارفي  وأ مقارنة العطاء,و عطاءلل هاتقييمعملية 

 .هئعطا

 

ئه خالل إذا رغب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة التعاقد بشأن مسألة تتعلق بعطا 3752

  .تحريرياً ذلك ب قومالفترة الممتدة من تاريخ فتح العطاءات إلى تاريخ ترسية العقد, فعليه أن ي

 

العطاءات لتتأكد من  تقييم وتحليل( طاءاتعتحليل التقييم ولجنة )ستقوم جهة التعاقد  3651

توقيع ال مأنه تأنها كاملة ومن عدم وجود أخطاء حسابية ومن وجود ضمان العطاء المطلوب و

 .أن العطاءات صحيحة بشكل عاممن على الوثائق وفق األصول و

التدقيق األولي  .36

 وتحديد للعطاءات

  استجابتها

شكليات ثانوية أو عدم  ةقبول أي (تحليل العطاءاتتقييم ولجنة ) يمكن لجهة التعاقد 3653

اً جوهرياً, على أن ال ال يشكل انحراف ذلك إذا كان ,في العطاء بسيطة انحرافاتمطابقة أو 

 .التقييمفي  يجحف هذا القبول أو يؤثر على ترتيب أي مقدم عطاء

 



 

تحدد  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات, 39وعمالً بالمادة  ل,المفصّ  التحليلقبل  3652

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

التأكد, فإن العطاء الذي يستجيب هذا ألغراض . وثيقة العطاءمتطلبات لجوهرياً  اً تجيبمسو

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

 أونحراف  الاإن . شروط أو تحفظات اعتراضات أو استثناءات أو انحرافات جوهرية أو

 :هو ذلكالجوهري  تحفظالشرط أو لا أوعتراض اال أوستثناء اال

 ؛ أوالسلع والخدمات المتصلة بهاأداء أو جودة أو  نطاقعلى  جوهريشكل ب  يؤثرالذي ( 1)

أو  جهة التعاقدوبما ال يتوافق مع وثيقة العطاء, من حقوق  جوهري شكل بأييحد الذي ( 3)

 ؛ أومقدم العطاء الفائزل التعاقدية واجباتمن ال

 ...(او التغيير), في حالة قبول جهة التعاقد لهذا التحفظ عادلشكل غير ب ؤثرالذي ي( 2)

الذين قدموا عطاءات اآلخرين مقدمي العطاءات ل يالتنافس الموقفالجوهري, على 

 .مستجيبة جوهرياً 

 

جيب يستالعطاء الذي ال (  العطاءات تحليل تقييم و لجنة)سترفض جهة التعاقد  3652

 اً مستوفيه ؤعطا عدم المطابقة ليصبحتصحيح الحقاً م العطاء وال يجوز لمقد ,جوهرياً 

على أم ال اً للشروط بيتجتستند جهة التعاقد في قرارها ما اذا كان العطاء مس. الشروط

 .العطاء نفسه حتوياتم

 

إذا كان هناك من تعارض بين : سيتم تصحيح األخطاء الحسابية على الشكل التالي 3551

, الذي ينتج عن (total price) اإلجمالي( المبلغ)وبين المجموع ( unit price)سعر الوحدة 

 total)والمجموع اإلجمالي ( subtotal)أو بين المجموع الفرعي  ,ةبالكميسعر الوحدة ضرب 

price) , المجموع الفرعي  ومن ثم سعر الوحدةتُعتمد(subtotal ) ويصحح المجموع

 المذكورةالمبالغ تُعتمد واألرقام,  (األحرف)اتإذا كان هناك تعارض بين الكلم. اإلجمالي

 رفضسوف يتم إذا رفض مقدم العطاء تصحيح األخطاء الحسابية, . (األحرف)بالكلمات

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

 .ضمان عطائه

 تصحيح األخطاء. 35

 

و  تقييم لجنة) التعاقد جهة على يتعين والمقارنة, التحليلءات تسهيل إجرا بهدف 3051

العراقي,  الدينار إلى مختلفة بعمالت المقدمة العطاءات أسعار جميع تحويل( العطاءات تحليل

المصرف  عنالصادر و المماثلة البيع عملياتالمعتمد في وذلك باستخدام سعر الصرف 

 .المركزي أو مصرف تجاري في العراق

 عملة إلى التحويل .38

 واحدة

إن سعر الصرف الذي سيعتمد لتحويل جميع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى  3053

 .الدينار العراقي, هو سعر الصرف الصادر بتاريخ تقديم العطاءات

 

التي ومقارنة العطاءات  تقييمب( تحليل العطاءاتتقييم ولجنة )سوف تقوم جهة التعاقد  3951

 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 36وفقاً للمادة  جابة الجوهريةاإلست حققت

ومقارنة  تقييم .39

 العطاءات

تتم مقارنة العطاءات سوف , المرشحين ترتيبتحديد و العطاءات تقييمبهدف مقارنة و 3953

أو على أسا  النهائي  مدخإلى موقع المست - DDP - على أسا  تسليم السلعستجيبة الم

 مادةالو التعاقدقائمة متطلبات  تفي حال نصو .النهائي مدخمجاني إلى موقع المستالالتوصيل 

صيانة للسنوات التي تلي  قديممن التعليمات إلى مقدمي العطاءات على ضرورة ت 125252

 Annual)يتم أيضاً احتساب سعر عقد الصيانة السنوية فسوف , العيوب فترة ضمان

Maintenance Contract - AMC )المرشحين ترتيبتحديد و ند مقارنة أسعار العطاءاتع. 

 



 

 :سوف يتم احتساب ,المرشحين ترتيبتحديد و العطاءات تقييمبهدف مقارنة و 3952

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

تعليمات إلى من ال 125251 ةفقرال بموجب (3)الرابع  قسمالاألسعار المرفق في 

 مقدمي العطاءات؛

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

من التعليمات إلى مقدمي  125253بموجب الفقرة  (2)الرابع  قسمالالمرفق في 

 العطاءات؛

  سعر عقد الصيانة السنوية(Annual Maintenance Contract - AMC) , كما ورد في

قائمة متطلبات  تفي حال نصو( 4)الرابع  قسمالاألسعار المرفق في  جدول

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات على ضرورة تأمين  125252 ةفقرالو التعاقد

 .العيوب صيانة للسنوات التي تلي فترة ضمان

 

, سوف يتم احتساب صافي المرشحين ترتيبتحديد و العطاءات تقييمبهدف مقارنة و 3952

 نصفي حال ( AMC)لعقد الصيانة السنوية ( Net Present Value - NPV)مة الحالية القي

هذه الصيانة, مع األخذ بعين على ضرورة تأمين  التعاقدقائمة متطلبات  - القسم الخامس

 .بيانات العطاء ورقة كما هو محدد في التخفيضاالعتبار معدل 

 

إمكانية تقديم عطاءات ألكثر من ( سم الخامسالق) التعاقدقائمة متطلبات  تفي حال حدد 3957

أو )أسعار كل جدول  واأن يحدد اتالعطاء يعلى مقدم, فعندها يتوجب (أو مجموعة)جدول 

العطاءات  تقييميتم سوف . من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 1255 ةفقروفقاً لل( مجموعة

 .بشكل منفصل( أو مجموعة)المقدمة لكل جدول 

 

على مقدم  وذلك ,بشكل منفصل( أو مجموعة)العقود لكل جدول  ترسيةيتم  يمكن أن 3956

,  (Lowest Evaluated Bid) كلفةً  قلاأل التقييمذات و المستجيب العطاء الذي قدم العطاء

 وفق المحلية األفضلية , وبعد تطبيقمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات 0المادة بحسب 

 .مي العطاءاتمن التعليمات إلى مقد 22 المادة

 

يتم اعتماد هامش لألفضلية , ما لم ينص على خالف ذلك في ورقة بيانات العطاء  2251

  . للعطاءات المقدمة من مقدمي العطاءات المحليين 
 المحلية األفضلية. 22

أو رفض أي عطاء أو في إلغاء عملية المناقصة تحتفظ جهة التعاقد بحقها في قبول  2151

وذلك من , رسمياً  إصدار كتاب اإلحالة والتبلغ بهءات في أي وقت قبل ورفض جميع العطا

( وا)تأثر( ن)الذي( ات)العطاء (ي)قانونية تجاه مقدم التزامات/مسؤولية ةتحمل أيأن تدون 

  .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 مبلغ ضمان العطاءات مع

 .العطاءات

حق جهة التعاقد  .22

أو في قبول أو رفض أي 

 العطاءاتكل 

يحقق األهلية  الذيوللشروط ستجيب ستحدد جهة التعاقد , ما إذا كان مقدم العطاء الم 2351

حقق ي, (Lowest Evaluated Bid) كلفةً  قلاأل التقييمذي  العطاءقدم  القانونية المحددة, والذي

, وذلك للتأكد من قدرته من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 051 مادةالمحددة في الالمؤهالت 

 .بشكل مقبول على تنفيذ العقد 

 القانونية هليةاأل .23

 العطاء مقدم ومؤهالت



 

وسيكون . ة, الفنية, واالنتاجيةقدرات مقدم العطاء المالي تقييمإن هذا التحديد يعتمد على  2353

 ةفقرلا والمقدمة منه بموجب العطاء مقدملمؤهالت  وثقةمالثباتات اإلراسة وتحليل على أسا  د

 هة التعاقدج معلومات أخرى تراها ةأي إلى , باإلضافةمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات 051

 . ضرورية ومناسبة

 

الذي المؤهل قانونياً و العقد على مقدم العطاء يةرستلياً شرطاً أساس الناجحيعتبر التأهيل  2352

أما إذا كانت . (Lowest Evaluated Bid) كلفةً  قلاأل التقييمذي  (المجموعة/الوحدة) قدم العطاء

وفي هذه  ؛كلفةً  قلاأل التقييمذي نتيجة التأهيل سلبية, فسيؤدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء 

الذي  كلفةً  قلاأل التقييمذي مشابهة لقدرات مقدم العطاء  تقييمقد بعملية ستقوم جهة التعا ,الحالة

  .مقبولبشكل يلي, للتأكد من قدرته على تنفيذ العقد 

 

 العقد ترسية  – و

 قومتسمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات,  23و 22و 39مع مراعاة أحكام المواد  2251

 صاحب العطاء المستجيب جوهرياً  المؤهل قانونياً  ءمقدم العطاعلى العقد ترسية بجهة التعاقد 

تنفيذ العقد بشكل تم التأكد من مؤهالته ل قدشرط أن يكون وذلك , كلفةً  قلاأل التقييم يذو

 .قبولم

النماذج /المستندات ونفاذ من صحة أكدالت يتوجب على جهة التعاقدقبل ترسية العقد,  2253

وذلك عبر السلطات  ال سيما ضمان العطاء ات المرشحينءالمقدمة في عطااألساسية 

 .المختصة

 الترسيةمعايير  .22
 

 

 

 

 

 

 

 كمية البنود تخفيضزيادة أو  تحتفظ جهة التعاقد بحقها في ,العقد ترسيةعند  2251

وذلك من  ,من قيمة العقد  %32بنسبة  التعاقدقائمة متطلبات في  أصالً  المحددة والخدمات

 . حدات أو الشروط واألحكام األخرىدون أي تغيير في أسعار الو

 التعاقد جهةحق  .24

 عندالكميات  تعديلفي 

 العقدإرساء 

 

مقدم العطاء الفائز بموجب  إشعارعاقد بتنفاذ العطاء, ستقوم جهة ال فترةقبل انتهاء  2751

في  .أن عطاءه قد قُبِلبمسجل,  تحريرياب خطعلى أن يُتبَع ب الكابلأو عبر  تحريري إشعار

 عملية  بنتيجة اآلخرين  اتعطاءال يمقدم شعار جميععلى جهة التعاقد إ يتعين, نفسهوقت ال

اسم ومرجع  ديتحدمع , النافذةلقوانين العراقية ل وفقاً تقوم بنشر النتائج س كما, العطاءارساء 

 جميع مقدمي العطاءات اءسمأ( 1: )المعلومات التاليةوالمجموعات /وعدد الوحدات المناقصة

جلسة فتح العطاءات,  في عنها اإلعالنأسعار العطاءات كما تم ( 3)و, ن قدموا عطاءاتالذي

مقدمي العطاءات الذين  اءسمأ( 2)و, حليلهكل عطاء تمَّ تل هتقييم تم الذيسعر الاسم و( 2)و

 ,والعملة المقدم سعرالاسم مقدم العطاء الفائز و( 7)و ,رفضت عطاءاتهم وأسباب رفضها

 .موضوع الترسيةنطاق العقد عن وجز العقد ومدة م باإلضافة إلى

بقرار  إشعار .27

 الترسية

 ,(عقد اولي)اً نافذاً فور الذي يصبح لعقدتأسيساً لوالتبلغ به  الترسيةقرار اإلشعار ب يَُعد 2753 

 فائز غير عطاء مقدم قد يتقدم به أي طعنأي ب المتعلققرار التسوية القانونية  بحسبوذلك 

 .العطاءات مقدمي إلى التعليمات من 26 ةللماد وفقاً 

 

وفقاً  األداءضمان حسن ب مرفقمن قبل مقدم العطاء الفائز  الموقع العقد قديمبعد ت 2752

 اتبإعادة ضمانفوراً من التعليمات إلى مقدمي العطاءات, ستقوم جهة التعاقد  20للمادة 

من التعليمات إلى مقدمي  15 ين وفقاً للمادةئزافإلى مقدمي العطاءات غير ال اتالعطاء

 .العطاءات

 

إلى  يتقدمقد اً إلى أي مقدم عطاء تحريرييتعين على جهة التعاقد االستجابة فوراً و 2752  



 

من  26وذلك ليس بموجب المادة  عن أسباب عدم اختيار عطائه اً ستفسرم جهة التعاقد

 .رسيةالتبقرار شعار إل, بعد استالمه لالتعليمات إلى مقدمي العطاءات

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

 .العقود الحكومية العامة النافذة

 الشكاوى والطعون.26

 

وبعد انتهاء  ,من قبل جهة التعاقدعطائه  قبولار مقدم العطاء الفائز بشعبعد إفوراً  2551

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات  26الطعون وفقاً للمادة الشكاوى و تسويةفترة انتظار 

 مناقصةال ائقوثمن  القسم الثامن فيالمحددة العقد  اتفاقية, سترسل جهة التعاقد (إن وجدت)

يجب أن يتم تصديق ., إلى مقدم العطاء الفائزوالتي تشمل كل ما تم اإلتفاق عليه بين الطرفين

 .ات العطاءبيان ورقةفي  كما هو محددالعقد 

 العقد توقيع .25

على مقدم العطاء الفائز التوقيع على إتفاقية العقد وإعادتها إلى جهة التعاقد  يتوجب 2553

 . دة المحددة  مال ضمن

يبقى لجهة التعاقد الحق بمتابعة , 26 ةالفقر بحسبفي حال تقدم أحد مقدمي العطاءات بطعن 

أن العقد يستوفي جميع جهة التعاقد  وجدتإذا  قد مع مقدم العطاء الفائزاعتإجراءات ال

 اإللغاء/أنه من المصلحة العامة عدم تأخير بدء تنفيذ العقد وأن مثل هذا التأخيرالشروط و

 :بعد وذلك سوف يتسبب بأضرار كبيرة,

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

 التعويضبموقع حكمة المختصة عبر تقديم تعهد تأمين الحصول على موافقة الم( ب)

في حال كان حكم وذلك تنفيذ العقد  بسببأية أضرار قد تنتج في المستقبل عن 

  ؛قرار جهة التعاقدل اً خالفمالمحكمة المختصة 

 

 

العامة لشروط ا وفق األداءحسن اً لعلى مقدم العطاء الفائز أن يقدم ضمان يتعين 2051

جهة  عن الصادر الترسية بقرار اإلشعارمن تاريخ استالم  واعتباراً  يوما (  12)خالل , للعقد

وحسب يوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد الى المرشح الفائز  39او  التعاقد

 -وثيقة العطاء من القسم الثامن وذلك وفق النموذج المرفق في, ما محدد في ورقة البيانات 

ضمان حسن والقطاع العام من موجب تقديم لشركات العامة للدولة ا تعفى. مستندات العقد

  .تمنح هذه االستثناءاتالنافذة في جمهورية العراق  تعليماتوال حكامإذا كانت األ األداء

 األداء حسن ضمان .28

المذكور أعاله أو في توقيع  األداءتقديم ضمان حسن  مقدم العطاء الفائز فيعند فشل  2053

ستقوم جهة من التعليمات إلى مقدمي العطاءات,  2553 ةفقرالمحددة في ال دةالم العقد خالل

في غضون خمسة األداء لتوقيع العقد وتقديم ضمان حسن  إليهرسمي  انذاربإرسال  التعاقد

لجهة التعاقد  حقي, دة؛ وبعد مضي هذه الماالنذارهذا  تاريخ استالميوماً من ( 17)عشر 

 مقدم العطاء, وترسية العقد على لمقدم العطاء الناكل ءعطاالضمان إلغاء الترسية ومصادرة 

يستوفي بعد التأكد من أنه األقل كلفة الذي يلي  التقييمذي للشروط و جوهرياً  المستجيب

 عطائه, ضمان مصادرة إلى إضافةووفي هذه الحالة, . لتنفيذ العقدالمطلوبة المؤهالت 

تُتخذ هذه اإلجراءات . العطائين أسعار بين ما الفرق عدفي أن ناكلال العطاء مقدميتوجب على 

 .ءاتهمعطا نفاذ فترة خالللّين ناكبحق مقدمي العطاءات ال

 

 

 



 37 معايير التقييم والتأهيل. القسم الثالث

 العطاء بيانات ورقة .الثاني قسمال
 

 (BDS) بيانات العطاء  ورقة

ة في محددل األحكام العدِّ تُ يف أو تضل أو كمِّ تُ سوف التعاقد عليها  إن المعلومات الخاصة التالية المتعلقة بالسلع التي سيتم 

بيانات العطاء بدل تلك الواردة في  ورقةعتمد األحكام الواردة في , تُ تناقض عند وجود أي .مقدمي العطاءاتالى التعليمات 

  .تعليمات إلى مقدمي العطاءاتال

 

 عام . أ

الشركة العامة لتسويق االدوية /البيئة /وزارة الصحة ]: التعاقد جهةاسم 
  [  ( كيماديا )لزمات الطبية والمست

 ["يوجد ال:" (التعاقد سلطة) جهة التعاقد  قبل من المفوض المشتريات وكيل اسم

 [  تجهيز اجهزة طبية متنوعة لمستشفى تكريت التعليمي : ]كتاب الدعوةموضوع  السلعنوع 

 [ تجهيز اجهزة طبية متنوعة لمستشفى تكريت التعليمي   : ]مناقصةال

 [الجارية لوزارة الصحة  وازنةالم  /    32/3231/75  : ]صةالمناق رقم

 [32: ] كتاب الدعوةرقم 

جدول رقم  : ]هو التعاقدفي قائمة متطلبات  حددةمال( المجموعات )الجداول وأسماء عدد  إن

 [ (2)وجدول رقم ( 3)وجدول رقم ( 1)

الشركة العامة /بيئة ال/وزارة الصحة [] ـحسابل[   3233ة    زنة االتحاديوالما سنة] 
 [ ( كيماديا )لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية 

 [وزارة المالية ] :هو( دولعقا هذه) العقد هذامصدر تمويل 

151 

 مناقصةال وثائق .ب

  : ، البريد اإللكترونيكيماديا –وزارة الصحة  –باب المعظم  –بغداد  : ]عنوان جهة التعاقد 
 gen.relat@kimadia.iqdg2@kimadia.iq ,  , @kimadia.iq1dg ,  dg@kimadia.iq       

 25527219252 :رقم هاتف النقال , 2175665: هـ

 . بدالة ذات أربعة خطوط 2170221,  7,  5,  0: هاتف البدالة 

" تقبلسوف ]"و السريع البريد بواسطة أو العادي بالبريد ترسل أو اليدب االستفسارات تسلم

 . [ البريد االلكتروني عن طريق 
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 :باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات 

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

 ( 21/7/3231 ) يوم

ماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنواناً للمراسالت والتبليغات وعلى المناقص يتم اعت -

ايام سبعة ايام من تاريخ ( 5)اشعار جهة التعاقد بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة  

 .حصوله  

 العطاءات إعداد ،ج

متوفرة على العنوان  ,(اً قانوني غير المؤهلين) المستبعدينقائمة بأسماء مقدمي العطاءات 

  WWW.mop.gov.iqHTTP//: :اإللكتروني التالي

   

652 

تعليمات تنفيذ العقود من (  12)حسب  الضوابط رقم يكون التصديق لشهادات المنشأ  -

 3212لسنة ( 3)الحكومية رقم 

553   

يجب أن يتضمن العطاء, إضافة إلى المستندات المذكورة في : المستندات الثبوتية ألهلية السلع

 :, المستندات التالية(ب)و( أ) 552و  553 فقراتال

تضمين العروض نسخة من كافة التخاويل االصلية والمصدقة من الشركات المنتجة  .2

 االعالم الدوائيالى الشركات المسوقة اضافة الى تقديمه نسخ اصلية ومصدقة الى قسم 

من تعليمات ( 2)متضمنة كافة التصديقات اعاله و كما أشارت المادة ات العامة العالقو

 .خاصه  لرسائل التخويل 

قبل  العالقات العامة االعالم الدوائي و يجب تسليم وارسال التخاويل االصلية الى  -: مالحظة

  .تاريخ الغلق 

ت الفنية وحسب المواصفا( الفنية المواصفاتمع احدث ) تقديم العروض  يجب  -1

عالية ونوعية  WHO))مطلوبة والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية ال

 .  للمواد و األجهزة المعروضة

. المنشأالتي سيتم تقديمها بموجب هذا العقد مرخصة في بلد  السلعيجب أن تكون  -3

 أو بصيغة في شكل ثبوتية يتوجب على مقدم العطاء أن يقدم مع عطائه وثائق

 .بلد الشركة المصنعة منة عن الترخيص مصدقنسخة 

تقدم شهادة المنشأ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع  - 2

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

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

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

من الشركة الشاحنة و المجهزة للمواد االستيرادية يتضمن تحملها كافة " اصوليا

المسؤوليات المالية والقانونية المتعلقة بمدى صحة المعلومات المذكورة في شهادات 

ة المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المجهز في دولة الشحن المنشأ االصلي

 .االخير 

 الموافقات على الحصولعلى مقدم العطاء  يتوجب ,اإلشعاعية األجهزة/لمعداتل -2

 (ج) 552

http://www.mop.gov.iq/


 

الموديالت المقدمة في عطائه  لتصنيع  المنشأ بلد في المختصة السلطات من الالزمة

هذه  الستيراد المختصة العراقية لسلطاتا الالزمة من الموافقات على الحصولو

 [.عطائه في الموافقات هذه تُرفق. المعدات

 ةاد فيها ثابتوالم رن اسعاوتكو ةات االحتياطيوباالد رةمسع ةمئقا تضمين العروض -6

 الضمان   رةالى ما بعد فت

  في العراق تسجيل السلع"[ ال يطلب"]

 الواردة 55251و( ب) 552 الفقرتين إحذف, السلعتسجيل إذا كان العراق ال يطلب : مالحظة}

 :التالية الجملة وأدخل أدناه

في القوانين النافذة  تفرضال . من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 552 مادةال تنطبق ال"

 {".بموجب هذا العقدالتعاقد عليها  تسجيل السلع التي سيتمالعراق 

فشل مقدم العطاء في في حال  األداءحسن  أو ضمانالعطاء  لن تتم مصادرة ضمان :مالحظة

 .تسجيل السلع

552 

 .المشاركين في الدعوة يجب ان يتم تسجيلهم في وزارة الصحة  -

على البائع تسجيل شركته خالل شهر من تاريخ األحالة , على ان ال تتجاوز فترة  -

 .التسجيل ستة اشهر و بعكسه سوف يتم ايقاف التعامل مع البائع 

د الضمان واق مثل عقراً في العرياً مستمر  نشاطاً تجاركات التي تمارم الشزتلت -

اق رع لها في العربفتح ف ةالصيانوام الضمان زالتي تتضمن الت زد التجهيوعق وا ةالصيان

 ةلسن( 3)قم ر ةكات االجنبيرع الشروكات استنادا الى نظام فرتسجيلها لدى مسجل الشو

3215   

0-  

 "[.اإلنجليزية"و أ - و  العربية" : ]هي العطاءلغة 

في حال وردت وثائق المناقصة والعقد باللغتين العربية واالنكليزية عند االختالف في  -

 التفسير يكون اعتماد ما ورد باللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للدولة 

1151 

, (و)إلى ( أ)من  1351 ةفقرال في المحددة المستنداتتضمن العطاء باإلضافة إلى ييجب أن 

   :التالية المستندات

والمواصفات الكاملة والتفصيلية للمادة مع الملحقات ,  والخدمةلتشغيل دليل ا, الكتالوكات

 .  عن األدوات االحتياطيةمفصلة القياسية واالختيارية وقائمة كاملة مسعرة 

  -:يجب ان يتضمن العرض التجاري المعلومات التالية   -3

 .......................................................... سم الشركة المصنعة ا  -

 .......................................................عنوان الشركة المصنعة  -

 .مع مراعاة عدم ذكر مصطلح األتحاد األوربي  ......منشأ البضاعة  -

  واضح طريق الشحن بشكل  -

 ( ..................................يتم تحديد اكثر من منفذ ) خول منفذ الد -

جدولة الشحن وتكون اعتباراً من تاريخ التبليغ  -

 ...............................................األعتماد

 ...............مدة التجهيز  -

 .مدة االعتماد  -

 

 -:اسم المستفيد وعنوانه الكامل كاألتي  -

 .....................رقم البناية ...................الشارع ........................اسم المنطقة 

 ................رقم الهاتف 

1351 



 

 .....................................االيميل االلكتروني ................................رقم الفاكس 

ويجب ان  ساب باسم الشركة وليس باسم شخصعلى ان يكون الح)اسم صاحب الحساب 

 ( ..........يكون صاحب اسم الحساب مطابق مع اسم الشركة الموقعة

 

 ...........................Swift code....................................رقم الحساب  

 ..............اسم البنك المراسل 

 ...............عنوان البنك المراسل  

 

 Account holder)ويتضمن اسم صاحب الحساب  , سم البنك المراسل وعنوانه الكامل ا --

Name   ) على ان يكون مطابقاً مع اسم المجهز. 

اسم ممثل الشركة في العراق مع ارفاق تخويل مصدق اصولياً .-  

.................................... 

 .............................عنوان ممثل الشركة في العراق 

 

 اسم الشخص المخول بالتوقيع ومنصبه األداري 

 

 .تقديم شهادة التأسيس الخاصة بالشركة على ان تكون اصلية و مصدقة  - 2

 .تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب  - 2

- :اسعار العطاء والحسومات 

 .المشارك بعد موعد الغلق اليقبل اي تخفيض على االسعار من قبل  .2

عدم قبول اي تحفظ مهما كان نوعه وعدم قبول اي تخفيض للسعر يقدم بعد الموعد  .3

 .المحدد لغلق المناقصة دون طلبه من جهة التعاقد ويعتبر كانما لم يكن 

اليجوز لمقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات المناقصة او اجراء اي تعديل فيها  .2

 امهما كان نوعه

12  

بالمداد او بشكل مطبوع رقماً وكتابة وبصورة الدوالر االمريكي : العمالت األجنبية( ب

 واضحة من دون مسح اوشطب  
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وذلك  يم العطاءات,تسلبعد الموعد النهائي ليوماً [  ( 267 ) ]نفاذ العطاء  فترةيجب أن تكون 

لذلك, فإن كل عطاء يجب . كورة أدناهمقدمي العطاءات المذإلى من التعليمات  32المادة  وفق

 [.19/7/3233]لغاية  نافذاً أن يكون 

يوماً بعد انتهاء فترة نفاذ ( 30)لمدة ثمانية وعشرين  نافذاً يجب أن يبقى ضمان العطاء 

سيتم [ 19/6/3233]قبل  نفاذيتهإن العطاء الذي يُقدم مع ضمان عطاء تنتهي لذلك, ف. العطاء

 .للشروط بمستجيرفضه على أنه غير 

 . حسب طلبنا نفاذ العطاء  ويمكن تمديد  -

1651 

وحسب تعليمات تنفيذ  من تقديم ضمانات العطاءللدولة والقطاع العام  الشركات العامةتعفى  

 . 3212لعام ( 3)العقود الحكومية رقم 

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

 .{".إستثناءات من الجهات المختصة ة حصولها علىحال

 (  دوالر امريكي 137231526)  مبلغ  يجب أن تكون قيمة ضمان العطاء

 : التأمينات القانونية

على مقدمي العطاءات تقديم تأمينات اوليه لضمان جدية المشاركة في المناقصات  -1
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الكلفة التخمينية وعلى ان  من( واحد بالمائه% 1)لجميع انواع العقود والتجهيز بنسبة 

تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق وبموجب نشرة يصدرها البنك المركزي 

العراقي عن الكفاءة المالية للمصرف و وفق شروطه ضمانا لحقوق الجهة المستوردة 

 .والتزاما بشروط مقدم العطاء 

صك مصدق او  التقبل التأمينات االوليه  اال اذا كانت على شكل خطاب ضمان او -3

 .سفتجة 

تصادر التأمينات االوليه عند نكول مقدم العطاء عن توقيع العقد بعد التبليغ بأمر االحاله  -2

 .وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونيه االخرى 

غ الكلفة التخمينية ال تعتبر جزاً من التأمينات لمن مب%( 1)ان التامينات االولية البالغة  -2

من مبلغ العقد كامل عند %( 7)تقديم التأمينات النهائية البالغة  حيث يفترض, النهائية 

 . توقيع العقد 

ان نفاذية التأمينات االولية يفترض ان تكون سارية المفعول الى ما بعد انتهاء مدة  -7

أما نفاذية التأمينات النهائية يفترض ان تكون . يوم ( 30)نفاذية العطاء وبمدة التقل عن 

 .مابعد انتهاء فترة الصيانة و تصفية الحسابات النهائية  سارية المفعول الى

ألصدار الكفالة " تصدر الكفالة بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصوليا -6

 .وبموجب تخويل رسمي مصدق 

يرسل الى الشركة العامة لتسويق ( سري وشخصي)تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور  -5

 .من قبل المصرف المصدر للكفالة ( ادياكيم)االدوية والمستلزمات الطبية 

 .ان تكون غير مشروطة ولصالح الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية  -0

 .ان تكون صادرة باللغة العربية واالنكليزية  -9

اي من المساهمين في الشركة او ) تقدم التأمينات االولية من قبل مقدم العطاءات او  -12

لمصلحة جهه التعاقد ويتضمن االشارة ( عقد مشاركة  الشركات المشاركة بموجب

 .السم ورقم المناقصة 

, ستقوم جهة التعاقد من هذه المادة( 3) و( 1)أخلَّ مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتين إذا 

إلتخاذ  إبالغ وزارة التخطيطبأية تدابير أخرى, سيتم  اإلجحافومن دون  ناكالً, تبارهبإع

أو إدراج إسمه على  تقديم العطاءاتبما في ذلك تعليق مشاركته في ) بحقه زمةالتدابير الال

 .النافذةلقوانين العراقية بحسب ا( القائمة السوداء

 :شروط  قانونية الخاصة باالخالل  -

 إذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد تبليغه باإلحالة تتبع بحقه اإلجراءات التالية : 

i. 2- دون الحاجة الى توجيه انذار او اتخاذ أي اجراء قانوني  تنفيذ العمل على حسابه

 اخر 

 .مصادرة التأمينات االولية الخاصة بالمناقص الناكل  -3

احالة المناقصة على المرشح الثاني ويتحمل المناقص الناكل فرق البدلين الناجم عن تنفيذ  

  .العقد 

الة المناقصة على المناقص في حالة نكول المرشح االول و الثاني فالجهه التعاقد اح -3

الثالث ويتحمل كل من الناكلين االول والثاني فرق البدلين وحسب فرق المبالغ 

 .الخاصة بالترشيح لهما ومصادرة التأمينات االولية للمرشحين االول و الثاني 

في حال نكول المرشح الثالث يتم مصادرة التأمينات االولية له ويتم اعادة االعالن  -2

صة ويتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلين وكل بحسب سعره عن المناق

 .المقدم مع مصادرة التأمينات االولية للمناقصين الثالث االوائل 
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تطبق على المناقصين الناكلين االجراءات المنصوص عليها اعاله عند حدوث  -

 .النكول اثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة 

ثالث نسخ متطابقة مع :) : هو باإلضافة إلى العطاء األصلي المطلوبة العطاء نسخ عدد

 .(العطاء االصلي 

في  بنسختين أصليتين موقعة ومختومة واحد مسعر واألخر غير مسعرتقديم العرض يجب 

ثالث نسخ متطابقة كل نسخة تتضمن االسم الكامل والعنوان الكامل للشركة مقدمة العطاء 

يجب ان يكون العرض . في ظرف مغلق  CDلى دسك مرن أو قرص وبنسخة واحدة ع

المسعر موقع ومختوم ختم وتوقيع حي وعلى جميع صفحاته وكذلك استمارة مقدم العطاء وان 

واال سيتم اهمال   يكون موقع من قبل الشركة مقدمة العطاء او من قبل المخول بالتوقيع الحي

 .العرض
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 فويض قانونيت بصيغة إما ,اً تحريري مقدم العطاء عنلتوقيع ل تأكيد التخويليجب أن يكون 

شهادة تسجيل الشركة  بصيغة أو ,أشهر( 2)عن ثالثة  عمرهصادر عن مقدم العطاء ال يزيد 

 .(عنها لتوقيعل التخويلتظهر  ,شهادة تأسيس الشركة)

- :خاصة لرسائل التخاويلتعليمات 

 :كة المصنعة من خالل مايلي يجب تقديم العروض مباشرة من قبل الشر  -1

 (المفوض ) المدير العام - أ

 أو معاون المدير العام  نائب المدير العام - ب

 (التسويق)مدير المبيعات  - ت

 المدير التجاري - ث

ويمكن قبول تخويل اي منتسب للشركة غير المدرجة  أصوليا مخولألعلمي الالمكتب  - ج

لمطلوبة والتصديقات صفاتهم اعاله على ان يستوفي تخويله الشكلية القانونية ا

 .  المطلوبة

لغرض تنظيم عملية التعاقد بما يضمن تقديم العطاء يتم تحديد المراسالت و الصالحيات   -3

المتعلقة بالعطاءات من حيث تقديمها وختمها وتوقيعها وفتحها وتقديم االسعار دون 

لمنتجة او ل الشركات اباالكتفاء باصدار تخاويل مطلق يخول كل تلك الصالحيات من ق

المنتجة  ويجب ان يتضمن التخويل الصادر من الشركة من يخولها وبعلم الشركة المنتجة 

الى الشركة المسوقة في حال الضرورة للتعاقد مع الشركات  المسوقة ان تثبت فيه 

 -:بوضوح صالحيات الشركة المسوقة فيما يتعلق باالتي 

 توقيع العقد وتنفيذ كافة التزاماته. 

  الفني والسعريالتفاوض. 

  بيان الجهة المستفيدة بوضوح وتفصيل من االعتماد المستندي والمستفيد من الحساب

 .البنكي مع كافة التفاصيل البنكية االخرى 

  تحديد المراسالت والصالحيات المتعلقة بالعطاءات من حيث تقديمها وختمها وفتحها

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

  التاكيد على استمرار تنفيذ كافة االلتزامات التعاقدية وتتحمل الشركة المسوقة المسؤولية

 القانونية عن طيلة فترة تنفيذ العقد 

مع االشارة الى ضرورة استكمال كل االجراءات من .حتى وان انتهت فترة التخويل      
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 ضمنها تسجيل الشركة ومنتجاتها  

العناوين الكاملة والتفصيلية للشركات المنتجة والمسوقة واكمال االختام والتصديقات و      

 .وكما هو معمول به حاليا

  على الشركات المتعاقدة تقديم التأمينات القانونية المطلوبة وفقاً لشروط المفاتحة وخالل

 .المدة المنصوص عليها في   التعليمات

- :ي من قبل الجهات التالية أن يتم تصديق التخويل وبشكل رسم -2

 .غرفة التجارة العائدة لبلد المنشأ  . أ

 .أو كاتب العدل  بلد المنشأفي  وزارة الخارجية . ب

 .ما يمثلها هناك السفارة العراقية الموجودة في بلد المنشأ أو  . ت

وتصديق على موافقة  ختميجب أن تقوم بفي بغداد الشؤون الخارجية العراقية وزارة  . ث

 .العراقية في بلد المنشأ وتوقيع السفارة

العراقية ختم جميع هذه الوثائق المبينة أعاله إما لعدم  السفارة فيما لو لم تستطيع  . ج

وجود سفارة عراقية أو لعدم معرفة معلومات مضبوطة عن هوية الشخص الذي يمثل 

الشركة لذا فان سفارة بلد المنشأ في العراق يجب أن تصدق وتختم على كتاب التخويل 

 ومتفق عليه" ومقبوال" سمي كي يصبح قانونياالر

يتم عندها يجب أن في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي بين بلد المنشأ  والعراق  . ح

من قبل سفارة بلد المنشأ الموجودة بصفة قانونية والرسمية تصديق التخويل في بلد ثالث ال

ية في بلد الثالث وأخيرا وزارة لتمثيلها بتقديم الشرعية للموافقة  كذلك أختام السفارة العراق

الشؤون الخارجية العراقية يجب أن تصدق وتوقع على ختم وتوقيع سفارتنا في البلد 

 .الثالث 

 .في التخويل( شركة مسوقة)على الشركة بيان كونها مصنعة أو مجهزة  -2

 -:في حالة كون الشركة مجهزة فيتوجب إيضاح التالي        

يجب ان تكون لديها تخويل مصدق من  المصنعة اتالشرك واختصاص أسماء  . أ

المنتجة يجب ان تشير كونكم المجهز  الشركات المصنعة كما مذكور اعاله شركتكم

 . لكافة المواد في القطر العراقي( الحصري)الوحيد 

تخاويل مصدق  يجب حصول الشركة المسوقة في حال كونها مقدم العطاء على كتاب  . ب

 .اعاله( 3)كما مبين في الفقرة من قبل الشركات المصنعة و

معلومات )  ات الشركة ختصاصوتصنف ا ذكرت يجب أن . امصنع كفي حالة كون . ت

 .(خاصة لنظام معين 

كذلك يجب ان تذكر يجب أن تذكر ممثل وحيد وحصري للتعامل معه لجميع منتجاتها  . ث

 .الشركة اسم مصانعها وفروعها كذلك يجب ان تبين ان شركتكم منتجة

 .اعاله( 2)ق رسالة التخويل وكما مبين في الفقرة يجب تصدي . ج

إلى الشركة العامة لتسويق األدوية  ة ًمعنون يجب أن تكون  التخويل رسالة . ح         

العالقات العامة في الطابق واالعالم الدوائي قسم ( Kimadia)والمستلزمات الطبية  

 .  العالقات شعبة  –الخامس 

ومنها الى المكتب العلمي  خويل أصلي من المصنع وإلى المجهزتيجب إرسال كتاب   -7   

وكذلك تقديم , وكذلك شهادة التأسيس اصلية ومصدقة للشركة المنتجة والشركة المسوقة 

الحسابات الختامية التي تظهر ارباح  (خر سنتين آل)الحسابات الختامية للشركة المنتجة 

معدالتها وعلى ان تقدم الحسابات  وتحديد متوسط (السنوات الخمس االخيرة)خالل 

ويكون مؤشر حساباتها الختامية االصولية , الختامية باللغة العربية و االنكليزية حصراً 



 

ايجابي وضمن تاريخ الغلق تبين اسم وكيلهم الوحيد واال سيتم  (للسنوات الخمسة االخيرة)

 .اهمال العرض 

لتوقيع على العقود وعلى على الشركات تقديم نموذج توقيع الشخص المخول با -6

العالقات العامة لغرض مطابقته مع التوقيع االعالم الدوائي والعطاءات الى قسم 

وبخالفة يستبعد العطاء , الوارد في العطاء او الذي يرد بعد ذلك على العقود 

  والعالقات العامة  االعالم الدوائيللشركة التي اليوجد لها نماذج تواقيع في قسم 

العطاءات بيان اسماء و المنصب االداري وعناوين المخولين  على مقدمي -5

لتوقيع العقد ووثائق التفويض المعتمدة حسب السياقات المعمول بها على ان تكون 

 .نافذة عند التعاقد وصادرة قبل توقيع العقد بما اليزيد عن ثالثة اشهر 

والبريد  على مقدمي العطاءات بيان الموقع االلكتروني في وثائق عطاءاتهم -8

االلكتروني واسم وعنوان الشخص المسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص 

 .العطاء 

استمرار مسؤولية المكتب العلمي حتى بعد انتهاء تخويله من الشركات  -9

االجنبية التي خولته مالم يكن التخويل الالحق قد عالج  التزامات الشركة االجنبية 

 .السابقة واثارها 

 ي العطاءات اضافة مايلي مقدمالى ماورد في هذة الفقرة من التعليمات  الى  اضافة

 اليحق للمشارك االعتراض على اي شرط من شروط المناقصة  -
1059 

 العطاءات يمسلت .د

 

 :إن عنوان جهة التعاقد هو : العطاءات يمسللت المخصص العنوان

 [البيئة/ حة مقر وزارة الص -بغداد -باب المعظم : ]عنوان الشارع

الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات / البيئة / وزارة الصحة: ]الطابق و المبنى

 [لجنة استالم وفتح العطاءات / الطابق الساد  / (كيماديا)الطبية 

 [بغداد ]مدينة ال

 [العراق : ]البلد

البريد باالضافة الى ما ورد في هذا البند بخصوص العطاءات التي تقدم عن طريق 
في ظرف ( االصلية والمصدقة)السريع يجب ان تتضمن كافة التخاويل والمستندات 

منفصل كي تدقق ويجب ان تصل الى كيماديا قبل تاريخ الغلق وبخالفه سوف يهمل 
العرض على ان يثبت على الظرف الخارجي اضافة الى ما تم ذكره عنوان الشركة 

 داخل وخارج العراق وكذلك 

 ضافية ترسل مع العرضالمرفقات اال–

 رقم الصفحات لكل عرض-

 (ب) 1953

 



 

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

 [ طبية لمستشفى تكريت التعليمي تجهيز اجهزة : ]مناقصةال
 .[الجارية لوزارة الصحة   ةالموازن  لمشروع ل التبويب: حدد: ]المناقصة مرجع

 [ 32 : ]العطاءات لتقديم الدعوةكتاب  مرجع
 

 (ج) 1953

 

توقيت المحلي الحسب  3:22 ] 29/7/3232 [: هو العطاءاتيم سللتالموعد النهائي 

 [. العراق –في بغداد 

 واذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون تاريخ الغلق في اول يوم عمل رسمي تالي للعطلة

بريد الدولي يجب أن يتم تقديمها جميع العروض بضمنها العروض التي ترسل بال -

 .للمفاتحة وإال سيتم إهمالها  قبل تاريخ الغلق

 .اليمكن قبول اي تحفظ او تعديل يرد بعد تاريخ الغلق من قبل مقدم العطاء    -

3251 

 العطاءات تقييمو فتح .ـه

 : فتح العطاءات هو مكان

 [باب المعظم : ]عنوان الشارع

الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية / البيئة / حةوزارة الص: ]الطابق و المبنى

 [لجنة استالم وفتح العطاءات / الطابق الساد  / (كيماديا)

 [بغداد : ]المدينة

 [العراق : ]البلد

 [ 32/7/3231 : ]تاريخال

 [بداية الدوام الرسمي  : ]التوقيت

  والمستلزمات االدوية لتسويق عامةال الشركة مقر في علنية بصورة سيتم العطاءات فتح ان -

   .  الغلق موعد يلي الذي اليوم في اتءالعطا فتح لجنة / الطبية

3251 

عند حصول اختالفات جوهرية بين العرض الورقي والعرض االلي لشركتنا الحق   -1

  .باهمال العرض االلي واالعتماد على  العرض الورقي

اسم المصنع } ية والتي تتضمن العروض على الشروط التجار يجب أن تحتوي  -3

نقطة ,  عن التعبئةتفاصيل , طريقة الشحن ,  منشأ البضاعة, ( الشركة المصنعة)

 ,رقم الحساب المصرفي  ,البنك المراسل  وعنوان  اسم ,ميناء الشحن  ,الدخول 

 . ويجب ان يتم تثبيتها جميعا في العرض{ والعنوان الكامل للمستفيد  ,  االسم الكامل

بدون أي مسح أو حك ويكون سعر كل وحدة واحدة هو سعار تكون واضحة واأل -2

  .السعر المعتمد و يجب أن تكون هذه األسعار نهائية و غير قابلة للتفاوض

 .قدم المرفقات اإلضافية مع العرض ت -2

 . ثبيت عدد صفحات كل عرض  -7
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 :ا يليباالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة م

اذا وردت فقرة اوفقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك  -
 .الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات المدونة ازئها مشمولة بالسعر االجمالي للعطاء 

كلفة  إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر إزائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعتبر -1

تلك الفقرة أو الفقرات بجدول الكميات المدونة إزائها مشمولة بأسعار الفقرات األخرى لمقدم 

  .العطاء

35  

 .يوم من تاريخ التبليغ وبعكسه يتم اهمال العرض  17النماذج عند الطلب وخالل  -1

التي قامت على الشركات المشاركة في هذه المناقصة و التي لم تتم األحالة عليها سحب النماذج  .3

 . بتقديمها خالل شهر من تاريخ األحالة , و بعكسه فان كيماديا لها الحق بالتعامل مع هذه النماذج

39 

 [٪x: حدد]

 {.في العراق المعتمد العادي الفائدة معدلاعتماد  يتمقد : مالحظة}

3952 

 ألغراض أخرى غير األدوية" ال ينطبق: "حدد]

 أو

على أنه  هتقييمالذي جرى كان العطاء المستجيب  وإذاوية، أد عبارة عن السلع تكان إذا"

من  39 لمادةا وفق أجنبية، يتضمن سلعاً ويستوفي شروط األهلية المطلوبة كلفة قلاأل

جيب سيتم إعطاء هامش أفضلية إلى العطاء المستفعندها التعليمات إلى مقدمي العطاءات، 

شرط أن ال يتجاوز سعر السلع المحلية   وذلك العراقية، الوطنية مصانعال والمقدم من للشروط

 "[.(%22 ) بأكثر من سعر السلع األجنبية

لتجهيز مواد العقد داخل العراق  مصنعةتكون االولية للمواد االولية ال بان  يتعهد الطرف الثاني-

 .  ومن ومن خالل شركات وزارة الصناعة والمعادن المشاريع  لتنفيذاو 

فضلية المحلية كعامل في تحليل العطاءات , اذا كان يعتمد حدد سوف يعتمد هامش األ"  -

   المنهجية

2251 

وغير ملزمة باحالة كامل الكمية على  ,وطاء األسعار كيماديا غير ملزمة بقبول ا .1

 .شركة واحدة ويتم اختيار األفضل استنادا إلى المواصفات الفنية 

 .ي المناقصة غير ملزمة بطلب كامل الكمية المثبتة فكيماديا   .3

 ( .آت لعطاءا)أفضل العروض  كيماديا الحق في اختيارل .2

) ال يجوز النظر في العطاءات المقدمة إلى جهات التعاقد عن طريق االنترنيت  .2

إال إذا كانت هذه العطاءات موثقة ومرسلة عن طريق البريد ( البريد االلكتروني 

فة المستمسكات المطلوبة المسجل حسب السياقات المعتمدة  مع احتوائها على كا

 .لالشتراك بالمناقصة وبخالف ذلك يتم استبعاد هذه العطاءات 

 .اليمكن قبول اي تحفظ او تعديل يرد بعد تاريخ الغلق من قبل مقدم العطاء  .7

ام مبلغ مقطوع من اي من , استبعاد العطاءات المستندة الى تخفيض نسبه مئوية  .6

, ة وعدم قبول اي تخفيض مهما كان نوعة العطاءات االخرى المقدمة في المناقص

ونؤكد عدم اجراء التغييرات بعد , وكذلك اي تخفيض بسعر يقدم بعد موعد الغلق 

 .التبليغ باالحالة او اي رسالة للتخفيض ترد بعد تاريخ الغلق 

 .استبعاد مقدم العطاء غير الكفوء من خالل تجربة الدولة معه  .5

 .لمواصفات المطلوبة حتى لوكان اوطاء العطاءات استبعاد العطاء الغير مستوفي ل- .0
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باالضافة الى ما ورد ذكره في هذه الفقرة من تعليمات الى مقدمي العطاءات  2353

 :يتم مراعاة الشرط التالي 

فأكثر من الكلفة التخمينية %( 32)استبعاد العطاء الذي يقل مبلغه او يزيد بنسبة  -

لة ورود عطاء مستجيب واالنسب سعرا مع وجود المخصصة لغرض االحالة وفي حا

% 32بنسبة تتجاوز ( غير المتوازنة)نسبة انحراف بالتحليل السعري ببعض الفقرات 

من % 12زيادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتي يشكل مجموعها بنسبة ال تتجاوز 

العطاء مع مجموع الفقرات الكلية فباالمكان قبول االحالة وبخالف ذلك يتم استبعاد 

في  17552مراعاة االستثناء الوارد من قبل مكتب رئيس الوزراء المرقم 

من الكلفة %( 32)بخصوص قبول العطاء الذي تقل قيمته عن  12/11/3217

 .التخمينية 

23  

 :تعدل هذه الفقرة  من  تعليمات الى مقدمي العطاءات لتكون   2251

 .الدعوة قبل التعاقد  يمكن زيادة او تقليل الكميات المعروضة في .2

يجوز لجهة التعاقد تجزئة احالة تجهيز السلع والمواد او الخدمات المطلوب  .3

 .تجهيزها 

يجوز لجهه التعاقد زيادة كمية السلع والمواد بمااليزيد عن نسبة مبلغ االحتياطي  .2

المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية على ان يدور التخصيص 

 .شروط التعاقد  المالي وبنفس

22 

يجب أن يُحرر العقد الذي سيوقَع مع مقدم العطاء الفائز باللغة التي قُدِّم بها العطاء, وهي اللغة 

يوقع مقدم  أنال يجوز . التي ستعتمد في العالقات التعاقدية بين جهة التعاقد ومقدم العطاء الفائز

 .هقدع عنعلى نسخة مترجمة  الفائزالعطاء 

 . ذلك تحرر نسخة عقد اصلية باللغة العربيةواضافة الى 

 . يتوجب تصديق العقد وفق االجراءات المعتمدة في هذا الصدد في العراق

2551 

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

يض اذا كان طعنه ألسباب فلمقدم العطاء الذي طعن مراجعة المحاكم المختصة لطلب التعو

 .صحيحة 

اما في حال توقف اجراءات التعاقد بامر من المحكمة المختصة وصدور حكم من ذات 

عاقد باستكمال اجراءات التعاقد مع مقدم العطاء المعترض فلجهة التعاقد تالمحكمة تلزم جهة ال

نتج في تحريك دعوى متقابله تطلب فيها الزام المعترض بالتعويض عن اي اضرار ت

 .المستقبل  بسبب تنفيذ العقد 

 ( ب) 2553

2051 

 .مع العرض بتقديم كفالة حسن األداء عند تبليغه باإلحالة " يجب أن يقدم المجهز تعهدا -

 :باالضافة الى ما تم االشارة اليه في تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة ما يلي  

نافذة طيلة مدة يبقى الحالة وقبل  توقيع العقد  وبعد اصدار كتاب االضمان المصرفي قدم ي -أ

 . اال باشعار من قبل كيماديا ويتم تقديم تعهد مع العرض بهذا الخصوص  ضمانلغى اليوال, العقد

من قبل مصرف عراقي حكومي او   المصرفيلضمان صدرايحسن االداء يجب ان  ضمان-ب

20 



 

والمعتمدة  اصدار كفالة مصرفية مصرف عراقي اهلي , وال يجوز لتلك المصارف الحكوميه 

ذي ( Back to Back) لشركة اجنبية االبعد تقديم كفالة مقابلة صادرة من مصرف اجنبي

 Moody's standard and) )تصنيف صادر من احدى مؤسسات التصنيف الدولية 

poor ودون توسط المصرف  ضمانوغيرها او لقاء تأمينات نقدية بما اليقل عن مبلغ  ال

باللغتين العربية واالنكليزية وتكون اللغة العربية هي  ضمانكون اليي للتجارة وان العراق

 .المعول عليها 

صدر بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار يحسن االداء  ضمان-ج 

او  ضمانومصدق يقدم الى المصرف ويدرج على متن ال-وبموجب تخويل رسمي  ضمانال

 .من المصرف المصدر لها كتاب مرفق يصدر 

يرسل الى كيماديا من قبل ( سري وشخصي )بكتاب صحة صدور  ضمانيقترن تقديم ال -د

ولصالح كيماديا ولكيماديا حق   غير مشروط ضمانكون اليو ضمانالمصرف المصدر لل

حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلين او المجهزين ومع اول   او مصادرته  تمديده

 .خطيه لها مطالبه 

 :حسن االداء ضمانعلى الشركات والمكاتب العلمية مراعاة التالي عند اصدار  -ه

 .تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد حصرا -1

 .التأكد من وجود رقم العقد في سند خطاب الضمان -2

 تخضع وتفسر هذه الكفالة في كافة)ضرورة  ذكر الفقرة التالية في سند خطاب الضمان  -3

 (.االمور وفقا لقوانين جمهورية العراق

 .ان يكون خطاب الضمان مغطى ماليا من قبل المصرف -4

ال يتم استالم اي خطاب ضمان مالم يكن مصحوبا بكتاب رسمي صادر من المصرف  -5

 .وبتوقيع المدير المفوض للمصرف اومن ينوب عنه لضمانالمصدر ل

 . ولحين انتهاء كافة متطلبات العقد طيلة مدة العقد  ان يكون نافذ من تاريخ االصدار -6

 .ان اليكون مشروطا اومباشرا -7

في حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعديالت او التمديدات على خطابات الضمان او )-9

 .(وأيداعه في حساب شركتنا لضماننكول المجهز يتم مصادرة مبلغ ا

لمعتمدة بموجب نشرة امن المصارف اال اليتم استالم خطابات الضمان الصادرة  -12
الصادرة من فروع  ضماناتكونها غير مقبولة لدينا كما اليتم قبول التصدر من البنك المركزي 

 .في المحافظات كافة المصارف

 .يجب ان يكون خطاب الضمان بعملة العقد  -11

 



 

 

 والتأهيل التقييم معايير :الثالث قسمال
 

 التقييممعايير  .1

 
بيانات العطاء  ورقة وفي ,األول قسممقدمي العطاءات في الإلى  في التعليمات يمالتقيمعايير قد تم تحديد ل

و أتضيف  أو تكّمل هاقديملسلع المطلوب تلبيانات العطاء ورقة ب إن المعلومات الخاصة. الثاني قسمفي ال

الواردة ام األحكتُعتمد , تناقضفي حال وجود . مقدمي العطاءاتإلى في التعليمات المحددة تعّدل األحكام 

 .مقدمي العطاءإلى في التعليمات  الواردةتلك بدل بيانات العطاء  ورقةفي 
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 معايير التأهيل .3

 :متطلبات التأهيل لسلع مقدمي العطاءات هي

 { ادخل الصحي القطاع سلعفيم يتعلق ب}  -أ

 :التالية الوثائق ,العطاء يتضمن ان يجب

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

تي ال المكونات خدماً مست)نتاجها إو أ بنفسه يقوم بتصنيعهاعلى أن  ,مطلوبةال سلعال تقديم العطاء مقدم عرض حال في (1

 :نأ مقدم العطاء علىفعندها يتوجب , (ساسيينمن المصنّعين األ يشتريها 

 السلع؛ تصنيع/د منشأيحمل جنسية بل ( أ)

 ؛التصنيع بلد في لمختصةا السلطة قبل من السلع ببيعيحمل ترخيصاً   ( ب)

خالفه بحسب توفر السلع في  او( 3) سنتين ادخل]لمدة  عطاءوثيقة ال فيالمحددة  لسلعا وسّوق صنّع قديكون   ( ج)

 .شابهةسنوات على األقل للسلع الم( 7)على األقل, ولمدة خمس [ السوق

 (Good Manufacturing Practice)التصنيع الجيدة  ممارساتل" satisfactory –مقبول " شهادة علىاً يكون حائز  ( د)

من , وذلك دوليةال لتجارةمخطط منظمة الصحة العالمية لشهادات المستحضرات الصيدالنية المنتقلة الى اوفق 

 المختصةصة من قبل السلطة حصل على رخ قدأن يكون  وأ ,في بلد تصنيع السلع ( RA)المختصةقبل السلطة 

وقد امتثل  ,(Pharmaceuticals Inspection Convention)الصيدلي  التفتيش معاهدة في عضو لبلد التابعة

 .الماضيين قبل تقديم العطاءات( 3)خالل العامين  لجودةلمعايير ا

 

 علىفعندها يتوجب , بنفسه نتاجهاأو با ابتصنيعه يقوم ال على أن  ,مطلوبةال سلعال تقديم العطاءحال عرض مقدم  في (3

 :نأ مقدم العطاء

المحددة  المقاييس  يستوفي سلع مصنّع قبل من, وذلك العراق في السلع بيع ل األصولوفق  خوالً ميكون  ( أ)

 و ؛ أعاله ( 1)في البند 

 :التالية االضافية المعلومات ايضاً  يقدم ان العطاء مقدم على (2

 (installed manufacturing capacity)اإلنتاجية القائمة  قدرةالب اً تصريح ( أ)

 السابقة؛ الثالث المالية للسنوات المدققة المالية لشهاداتاعن  اً نسخ ( ب)

 أُجريت؛ التي االختبارات مجموعةو خدماتالوالميدانية  الجودةرقابة  منشآت عنتفاصيل ( ج)

من  المصدقةلشهادات ذات الصلة وا الماضية الخمس السنوات خالل المنفذة تقديم السلع  عقود بأبرز قائمة( د)

 {.المعنيين (المشتري)العمل أصحاب

 {ادخل الطبية، األجهزة/عداتمبال يتعلق فيما}

 المالية القدرة(1

 : لمتطلبات المالية التاليةل تلبيتهتثبت وثائق  تقديم العطاء مقدم على

i.  وتحقق االرباح في حساباته ت حسابا قبل مراقبالمصادق عليها من ألخر سنتين و تقديم الحسابات الختاميه. 

ii.  بالنسبة للشركات الرصينة تقديم الحسابات الختامية االصلية والمصدقة للشركة المنتجة للسنوات الخمسة االخيرة على ان

 .يكون مؤشرها ايجابي 

iii. (  التسليم ومكان استالم المواد , التامين , النقل )  نوع البيع التجاري واسلوب التجهيز . 

 .سنوات (  12-7)للسنوات : د السنويااليرا -ا

 .مليار دينار ( 12)التي تتجاوز مبالغ عقودها ) العقود الكبيرة  -

 .مليار دينار ( 12 -7)بين مبالغ عقودها  تراوحالتي ت)  لمتوسطة العقود ا -

 .مليار دينار ( 7) دون مبالغ عقودها كونالتي ت) رة صغيالعقود ال -
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 .بقدر الكلفة التخمينية للعقد  ( د الكبيرة العقو)معدل االيراد السنوي  -ب

 .من الكلفة التخمينية  ( %  122 – 52)يتراوح بين ( العقود المتوسطة )معدل االيراد السنوي  -

 .من الكلفة التخمينية  ( %  72 – 22)يتراوح بين (  العقود اصغيرة ) معدل االيراد السنوي  -

 السيولة النقدية  30

   من العقد  الكلفة التخمينية بقدر( د الكبيرة  العقو)السيولة النقدية   -

 من الكلفة التخمينية  ( %  122 – 52)يتراوح بين ( العقود المتوسطة ) السيولة النقدية  -

 من الكلفة التخمينية  ( %  72 – 22)يتراوح بين ( العقود المتوسطة ) السيولة النقدية  -

 .شهادة تأسيس الشركة   -

iv. تتضمن عقودها المبرمة مع الدول المتقدمة في تجهيز منتجاتها المماثلة  حجم االلتزامات السنوية  . 

v.  موقف الشركة من التسجيل. 

vi.  تقدم الشركات المشاركة في المناقصة او الدعوة المباشرة السعارها المثبتة في عقودها مع الدول االخرى والدول المجاورة

 . بتاييد وختم وتوقيع مقدم العطاء عليها للعراق على ان تكون تلك االسعار مرفقة مع العطاء و

 الفنية والقدرة الخبرة (3

  : التاليةالخبرة والقدرة الفنية  متطلباتلتلبيته تثبت  وثائق تقديم العطاء مقدم على

a.  .التي تطلبها جهة التعاقد الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها  المواصفات الفنية (

وهي الخصائص التقنية ومقيا  السلع النوعية التي تطلبها جهة التعاقد ومدى مطابقتها للمواصفات والتي تسهل عملية تقييم 

, حرارة ) العطاء وتحتوي على مؤشرات تبين غاية السلع من استخدامها وتتضمن تفاصيل ظروف بيئة العمل لتلك السلع 

 . ات الرزم والتعبئة والتغليف ومتطلب( وغيرها .... ظروف الخزن , رطوبة 

 ( .التدريب , الصيانة , الضمان , النصب )خدمات مابعد البيع  .1

 .االعمال المماثلة الصادرة والمؤيدة من قبل الجهات المختصة  .3

 ( : االعمال المماثلة )الخبرة التخصصية  .2

 ( .2-1)عدد االعمال المطلوب في وثائق المناقصة تتراوح بين  -

  -:سنوات ويكون حسابها كالتالي ( 12-7)واجب طلبها لالعمال الممثالة تتراوح بين عدد السنوات ال -

 .من الكلفة التخمينية (%   02-62) يغطي ( العقود الكبيرة والمتوسطة ) مبلغ العمل المماثل الواحد  -

 . من قيمة العقد المطلوب (%   52-22) يغطي ( للعقود الصغيرة  ) مبلغ العمل المماثل الواحد  -

 .االعمال المنجزة ضمن نفس االختصاص  .2

 .مدة تنفيذ العقد  .7

 .مكان االستالم للمواد المجهزة  .6

 .المنشا  .5

 .كافة مواد التشغيل والمواد االحتياطية للعمل التشغيلي للسلع  .0

 .القدرة على االلتزام بمعايير االنجاز و التسليم  .9

 . توفير المهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد على ذلك .12

 . (كوادر هندسيه فنيه ومعدات تخصصيه)الفنية   مؤهالتال .11

على مقدمي العطاءات ارفاق االعمال المماثلة مع عطاءاتهم ان وجدت على ان تكون مؤيدة من قبل جهة التعاقد  .23

يع المعنية والطلب منهم بيان مؤهالت الجهاز الفني واالختصاصيين المتفرغين وغير العاملين لديها عند تنفيذ مشار

 .المقاوالت بمختلف انواعها او العقود االستشارية 

 .طلب تقديم منهاج العمل المطلوب  .12

 [كما مثبت في المواصفات الفنية     : ]االستخدام التالية متطلبات لبيتن السلع المقدمة أ تثبت وثائق تقديم العطاء مقدم على(2



 22 معايير التقييم والتأهيل. القسم الثالث

 

التأهيل لكل جدول  معايير تُحدد ان يجبفعندها  المناقصة, في( lot -دة وح/أو مجموعة)إذا تّم تحديد أكثر من جدول كميات  :مالحظة}

 {.بشكل منفصل مجموعةاو 
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 العطاء مستندات :الرابع قسمال
 

 

 

 استمارة تقديم العطاء .1

 

 [العطاء تاريخ: ادخل]: التاريخ

 {"[32/3231/75]: مناقصة رقم: إدراجعلى جهة التعاقد }

  {"[32]: رقم كتاب الدعوة                                          

  

 

  [باب المعظم  -بغداد–( ا يدكيما)الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية /البيئة /وزارة الصحة ]: الى

 

 :السيدة/حضرة السيد

باستالمنا اياها, نحن, الموقعون , التي نقّر [األرقام ادخل], بما فيها التعديالت رقم المناقصةبعد ان قمنا بدراسة وثائق 

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

 : بمبلغ

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

باألرقام بالدوالر االميركي القيمة :ادخل ]( بالكلمات بالدوالر االميركيالقيمة  :ادخل ] )[   زائد [ 

باألرقام باليوروالقيمة  :ادخل ]( بالكلمات باليوروالقيمة  :ادخل ] )[   زائد [ 

 

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

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

 

جدول المتطلبات في "ادخل ]المحدد في  فيذنالسلع وفقاً لجدول الت وتسليم نتعهد بتوصيلفي حال قبول عطائنا,  .3

 عبارةيمكن لمقدم العطاء اختيار ال) ["الرابع قسما ورد في جدول األسعار في البحسب م"او " الخامس قسمال

 .(المناسبة

 

مع الشروط الخاصة للعقد في  بالترابطالتي اطلعنا عليها و القسم الساد نوافق على جميع الشروط العامة للعقد في  .2

 .القسم السابع

 

المحددة  ددمن المبالشكل والقيمة وض األداءحسن وضمان  الدفعة المقدمة نتعهد بتقديم ضمانفي حال قبول عطائنا,  .2

 .مناقصةائق الوث في
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 قسمبيانات العطاء في ال ورقةمن  1651 ةفقرنوافق على االلتزام بهذا العطاء, لمدة نفاذ العطاء المحددة في ال .7

  .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 عداد الصيغة النهائية للعقد الرسمي وابرامهإلحين  .6

  ., بمثابة العقد الُملزم بينناقدالع يةرستب

 

 .تستلمونهخر آأو أي عطاء  التقييمبعد  وطأاألالعطاء ملزمين بقبول غير بأنكم ندرك  .5

 

 :التالية القانونيةنوافق على معايير األهلية  .0

 

 .القسم األول من التعليمات الى مقدمي العطاءات 651 فقرةال وفق مؤهلة دول جنسيات( جنسية) إننا نحمل ( أ)

 

 .القسم األول مقدمي العطاءاتإلى من التعليمات ( أ) 651 مادةال وفقليس لدينا أي تضارب في المصالح   ( ب)

ونلبوي جهوة مملوكوة للدولوة فوي جمهوريوة العوراق نوا إن / فوي جمهوريوة العوراق لدولةمملوكة ل جهةإننا لسنا ( ج)

 .القسم األول مقدمي العطاءاتإلى التعليمات من ( ب) 651 مادةالبحسب  المتطلبات

مون قبول قانونيواً لم يتم إعالننا أو أٍي من مقاولينا الثانويين أو المصنّعين ألي قسم من هذا العقد, غير موؤهلين ( د)

العراقيووة النافووذة أو التعليمووات الرسوومية ذات الصوولة أو التزاموواً بقوورار صووادر عوون  جهووة التعاقوود بموجووب القوووانين

 مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 

عالننا غيور إب وأ وزارة التخطيط من قبل  تعليق اعمالناباو القائمة السوداء على  بوضعناصدر أي قرار ي لم( ـه)

, تعليمات إلوى مقودمي العطواءاتمن ال 652 مادةلمدة المحددة في الخالل ا اتللمشاركة في العطاء قانونياً  مؤهلين

 .القسم األول

 

 

عنووان ال :أدخول [ هوو البريودي عنوانناو ,]االلكتروني الموقع عنوان :أدخل [االلكتروني هو  ناوقعمبأن عنوان  نفيد .9

 :أدخول [ االلكترونوي والبريود  ]المنصب :أدخل [ذات المسمى الوظيفي  ]االسم :أدخل [ السيدة/لسيدا نإ .]البريدي

 .توضيحات قد تطلبونها خالل المناقصة  بأي المتعلقة األمور كل تتابعس/سيتابع ]عنوان البريد االلكتروني

 

 

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

 ___________________________:التوقيع

 __________________________:التاريخ

 [اخر تعريف أي او منصب: ادخل]          :  بمنصب

 

 [العطاء مقدم اسم: ادخل]عن  وبالنيابة لصالحتوقيع هذا العطاء ل مخولوذلك كشخص 

 

 

 
 ئء   \
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 جدول األسعار للسلع المحلية أو للسلع ذات المنشأ األجنبي الموجودة في العراق .3

 

1 3 2 2 7 6 

جدول 

 رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ)

 بند رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ب)

الكمية  ##وصف موجز للسلع 

المقدمة 

 والوحدة

بلد 

 المنشأ

السعر  رقما وكتابة العراقية بالدينارسعر الوحدة 

رقما ) اإلجمالي

 (وكتابة

DDP/ 

التوصيل 

المجاني الى 

 مدخمكان المست

النهائي 

بالدينار )

 (العراقي

 (هـ)7*2

 المنتج

 

 

 

 

 

تسليم 

 تسليم/المصنع

 /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 

التفريغ /التحميل

والتكاليف 

الطارئة حتى 

بلوغ مكان 

 خدمالمست

 النهائي

 (ج)

الخدمات 

الثانوية ا

ما ُحددت ك

في جدول 

 المتطلبات

 

 

 

 (د)

 /DDPالسعر 

التوصيل 

المجاني الى 

 تخدممكان المس

 النهائي

 

 

 

(ب(+)أ(=)هـ)

 (د(+)ج+)

         

 

 (باألرقام)____________________________________: المجموع اإلجمالي للعطاء بالدينار العراقي (

 (الكلمات/حرفباأل)__________________________________                                        

 .[ادخل االنكوترمز]_______الطبعة الحالية–(انكوترمز)وفقاً للمصطلحات التجارية الدولية  [المحددة ميسلمدة الت إدراجيمكن لمقدم العطاء ]_____________: ميسلمدة الت

 

 _______________________توقيع مقدم العطاء 

 __________________________ منصبم والاإلس

 ________________________ ختم مقدم العطاء  _________:التاريخ
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 جدول االسعار للسلع التي سيتم استيرادها من خارج العراق. 2

1 3 2 2 7 6 

الكمية  #وصف موجز للسلع (ب )بند رقم  (أ )جدول رقم 

 المقدمة و

بلد 

 المنشأ

لسعر االجمالي ا سعر الوحدة

DDP  الى مكان

المستخدم النهائي 

مع الخدمات 

 الثانوية 

 (د)7*2 
 

  الوحدة 

 CIPالسعر 

يمكن / 

ادراج نقطة 

 الوصول 

 (أ ) 

DDP  الى

مكان 

المستخدم 

 النهائي 

 (ب ) 

الخدمات 

كما  الثانويةا

حددت في 

جدول 

 المتطلبات 

 (ج ) 

DDP  الى

مكان المستخدم 

النهائي مع 

ت الخدما

 الثانوية

 (ج(+)ب(=)د)

 
 

  
 

  

 

 

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

 (  حرفباأل)______________                                                   

 

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

 [ه, إن وجدإدراجيمكن لمقدم العطاء ]___________________________________________________: اسم وعنوان الوكيل

 [ه, إن وجدإدراجيمكن لمقدم العطاء  ]___________________________: عمولة الوكالة

 

 ________________________:توقيع مقدم العطاء

 _________________________:منصبوال االسم  ___________________: المكان

 ____________________________:عنوان العمل ___________________________:التاريخ

 _______________________العطاء  ختم مقدم
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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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  بضمان العيو فترةجدول األسعار لعقود الصيانة السنوية بعد . 2

 (بيةالط األجهزة/عداتمعلى التنطبق )
 

1 3 2 2 7 6 5 0 

جدول 

 رقم

 

 

 

 

 (أ)

 بند رقم

 

 

 

 

 

 (ب)

وصف 

موجز 

 للسلع

الكمية 

 المقدمة

 عقد الصيانة السنوي بعد اكمال قيمة

ضمان  فترةسنوات من " ك ك عدد"

 ## العيوب

" عدد"ل كلفة العقد االجمالية

ك )2(+.....ب)2(+أ)2]= سنوات

 [(ك

مجموع عقد الصيانة السنوي  الضرائب

مع  [ادخل عدد السنوات] لمدة

 [6+7]الضرائب 

المجموع االجمالي لعقد 

ادخل عدد ]الصيانة لمدة  

مع الضرائب  [السنوات

[2*5] 

السنة 

 االولى

السنة 

 الثانية

السنة  .......

 األخيرة 

 (ك ك)  (ب) (أ)

          [ادخل] [ادخل] [ادخل]

          [ادخل] [ادخل]

          [ادخل] [ادخل] [ادخل]

 

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

 باألحرف)__________________________________                                                                                 
 

 ________________________:توقيع مقدم العطاء

 ___________________________:منصباالسم وال                                                                                                                                 _______________: المكان

 __________________________:عنوان العمل                                                                                                                                            ________________:يخلتارا

 _______________________ختم مقدم العطاء 

 
 

                                                                                        :مالحظة

 {المتطلبات لجدول وفقاً  العيوب ضمانإنقضاء فترة بعد  السنوي الصيانة عقد سنواتعدد  ادخل} ك ك##

 

 جدول فيهذا البند  إدراج, يجب ...(الخ... والتشغيل المستمر الخ (األولي)شغيل لتارات ما قبل اإختب) المناقصة هذهنطاق لموظفي القطاع العام العراقي ضمن  تدريب خدمات الى الحاجة عند}

. البرنامجو التدريب نطاقو التدريب مكانو التدريب مدةو كما يجب تحديد عدد الموظفين المعنيين. بذلك الالزمة التبريرات او خارج العراق مع داخلسيتم ما اذا كان التدريب  تحديدالو االسعار

 وفقعليهم ان يلتزموا بالعمل وكفاءة, الخبرة والذوي من يجب ان يكون الموظفون المعنيون بهذا التدريب . الصلة ذات السفرتكاليف  جميعالبند يتضمن  نأ يجبفاذا كان التدريب خارج العراق, 

  {.ايضاً  ذلك يعكس ان العقد علىجب ي. الذي يتلقونه التدريب
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  (مشروطة غير) ( االولية التامينات ) المصرفي داءاأل حسن ضمان .7

 بنك المركزي العراقيوفق الصيغة التالية او اية صيغة اخرى معتمدة من قبل ال يمأل المصرف الكفالة[

 

___________________________________ 

 [مصّدرلوعنوان الفرع او المكتب ا اسم المصرفادخل  [

 

[اسم وعنوان جهة التعاقد ادخل]________________________: المستفيد  

____________________: التاريخ  

_________________: ضمان العطاء رقم  

 

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

 .]ادخل الرقم [رقم  كتاب الدعوةبموجب [ المشروع/لمناقصةاسم اأدخل ]لتنفيذ "( العطاء"يلي يسمى 

 

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

 

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

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

 : إذ أنه تحت شروط العطاء( بالتزاماته)تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه  تحريريةمصحوب بإفادة  تحريري

 

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

 أو 

فشل أو رفض توقيع إتفاقية العقد, إن ( 1)نفاذ عطائه بقبول عطائه من قبل جهة التعاقد,  مدةتبلّغه خالل  بعد ( ب)

  وفق التعليمات الى مقدمي العطاءات؛ األداءفشل أو رفض تقديم ضمان حسن ( 3)كان ذلك مطلوباً, أو 

المختصة المحكمة قررت حيث و, تعليمات إلى مقدمي العطاءاتمن ال 26المادة  وفق طعناً  قد قّدم شكوى او( ج)

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

 

ضمان إصدار و العقد ة موقعة عنخنسمنه , فور تسلمنا الفائزإذا كان مقدم العطاء هو ( أ): هذا الضمان نفاذ مدةتنتهي 

ما تحقق االقرب مفعند على مقدم العطاء,  المناقصة يتم ترسيةإذا لم ( ب)مقدم العطاء؛ أو  بناًء على طلبلكم  األداء حسن

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

لم يقدم أي  مقدم العطاءو عطاءال نفاذ مدةبعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء ( 3) أو ؛في ذلك لدى جهة التعاقد اضاً اعتر

 . لدى جهة التعاقد اعتراضوى او شك

 .في ذلك التاريخ أو قبلهمكتبنا من قبلنا في  تم استالمهيجب أن يا الضمان هذبموجب وبالتالي, فإن أي طلب دفع 

, إصدارات (Uniform Rules for Demand Guarantees)تحت الطلب  لضماناتلللقوانين الموحدة لضمان ا اخضع هذي

 (.ICC Publication No. 758) 570غرفة التجارة الدولية رقم 

 

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

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

 مناسب بشكل مخول شخص قبل من يُوقّع أن ويجب الُمصنّعة؛ 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 :ادخل] :التاريخ

 [الرقم ادخل] :رقم الدعوة كتاب
 

 

 [االسم الكامل لجهة التعاقد: ادخل]: لىا

 

, ومصانعنا [لع المصنّعةنوع الس: ادخل] ـ, المصنّعون الرسميون ل[االسم الكامل للشركة المصنّعة: ادخل]نحن نا حيث ان

بتقديم عطاء لكم ومن ثم  [االسم الكامل لمقدم العطاء :ادخل] ـل ههنانرّخص , [العنوان الكامل لمصانع الشركة: ادخل]في 

أو وصف موجز /االسم و: ادخل] والمصنّعة من قبلنابهدف تقديم السلع التالية التفاوض على عقد وتوقيعه معكم, وذلك 

 .[للسلع

 

 

, في ما يتعلق بالسلع المقدمة من الشركة للعقد ط العامةوشرالمن  17وفقاً للمادة لكم ههنا كفالة كاملة وضمان شامل  نقدم

 .أعاله

 

 

 [لتوقيعل( المخولين)الشركة المصنعة المخّول ( ممثلي)ممثل ( تواقيع)توقيع : ادخل]: التوقيع

 

 [لتوقيعل( المخولين)عة المخّول الشركة المصن( ممثلي)ممثل ( اسماء)اسم ادخل ]: االسم

 

 [الصفة :ادخل]: المنصب

 

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

 

 [تاريخ التوقيع: ادخل]__________ , ____________من شهر ______________اليوم  بتاريخ
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 أداء حسن شهادة نموذج -

 الجهة

 المتعاقدة

 وتاريخ رقم

 الشراء امر

 امر تاريخ

 الشراء

 وصف

 السلع

 اسباب العقد تنفيذ تاريخ الكمية

 ان التأخير،

 وجدت

 السلع هل

 المقدمة

 مقبولة؟

 بحسب     

 العقد
 اً فعلي

  

1 3 2 2 7 6 5 0 9 
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 التعاقدمتطلبات   الجزء الثاني
 التعاقد متطلبات قائمة .الخامس مالقس

 

 

التعاقد متطلبات قائمة على مالحظات  

 

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

 

 

 (مستشفى تكريت التعليمي ) احتياج االجهزة الطبية 

No. Discription Qty. 
Estimated 

cost/Unit USD 

1 Anesthesia Machine 7 37,000.00 

2 Audiometer 1 10,700.00 

3 Suction Unit, Surgical 45 3,000.00 

4 (Blood∕solution), accelerator 9 26,000.00 

5 Blood ∕ fluid warmer with tubing 2 4,000.00 

6 Ceiling light with camera 7 12,000.00 

7 (CPAP) ( continous positive air way pressure ) 30 15,890.00 

8 Central Station with 12 Monitor 5 42,600.00 

9 colonoscopy 3 35,000.00 

10 Choledochoscope 3 29,000.00 

11 Choledochoscope with moniter 3 35,000.00 

12 Deep freezer 1 9,000.00 

13 Defibrillator 18 15,000.00 

14 Delivery bed 3 8,000.00 

15 Deudenoscope 3 39,000.00 

16 DENTAL AUTOCLAVE Sterilizer  3 7,000.00$ 

17 Dental unit chiar+light cure +ultrasonic scaler 3 10,000.00 

18 digital dental x-ray 3 5,000.00 

19 ECG,  11 5,000.00 

20 ECG +Trademill With stress test system 1 8,000.00 

21 ECHO 4 84,850.00 

22 ENT examination unit (fully equipped ) 3 235,000.00 

23 ENT microscope 3 129,000.00 

24 Electrical saw ( Gypsona cutter ) 2 4,600.00  

25 Electrosurgical unit ( Cuttery ) 7 9,000.00 

26 Video laryngoscope (adult) 5 6,000.00 

27 Video laryngoscope (child) 5 6,000.00 

28 Fetal pulse detector 6 1,000.00 

29 Icu ventilator 50 28,892.00 
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30 Infusion pump 163 3,600.00 

31 Infant incubator 8 13,947.00 

32 Nasopharyngo scope 4 8,000.00 

33 nebulizer 24 5,000.00 

34 Operativ hysteroscope 2 9,000.00 

35 Neonate ventilator 3 33,000.00 

36 Operative laparoscope gynecology 2 76,000.00 

37 Panoramic x-ray 1 60,000.00 

38 Patient monitor 45 13,000.00 

39 Resuscitator  12 20,000.00 

40 Short wave therapy unit 1 5,750.00 

41 Syringe pump 175 4,200.00 

42 Chair , blood taking , electrical 3 1,000.00 

43 Blood bag floor standing centrifuge 6-12 bag 4 23,000,00 

44 Video bronchoscope for adult + pediatric 10 35,000.00 

45 Video system for bronchoscope  2 60,000.00 

46 x-ray filim viewer 22 200,00 

47 Vortex mixer 1 420.00 

48 Anesthesia machine , MRI compatible 1 86,000.00 

49 Radiographic Units Digital Mammography 1 422,000.00 

50 Scanning Systems, Ultrasonic, General Purpose 9 58,500.00 

51 Urodynamic MeasurementSystems 1 45,000.00 

52 Scanning Systems, Ultrasonic, portable 3 28,000.00 

53 Cardiac Ultrasonic Scanning Systems (Echo) 

,portable 
2 36,000.00 

54 Electromyography (EMG) 1 22,600.00 

55 Endoscopic video system  2 60,000.00 

56 Syringe Pumps 175 4,200.00 

57 Gynecology operation table  2 63,000.00 

58 Complete Rinal Replacement Therapy (CRRT) 

machine  
6 35,000.00 

59 HEART-LUNG machine  1 145,000.00 

60 OPERATING ORTHOPEDIC table 1 63,000.00 

61 ELECTRIC ICU BED 24 13,000.00 

62 Ultrasonic Surgical Aspirators (Ultrasonic Knife ) 1 200,000.00 

63 CO2 Laser 1 65,000.00 

64 Esophagogastroscope 2 36,000.00 

65 Endoscopic Washer /  Disinfector             2 42,000.00 

66 Labroscope, Vedio system complete with carbon 

Dioxide Insuffators & suction - Irrigation 
1 80,000.00 

67 Endoscopic Ultrasound 2 137,000.00 

68 operation table , General Surgery 2 63,000.00 

69 Operating table carbon fiber with urology 1 63,000.00 
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 التعاقد متطلبات قائمة

  وشروط التسليم وجدول التنفيذ  بالسلع قائمة. 1رقم  جدول
 

2 3 4 7 6 5 

جدول 

 رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (أ)

 

بند 

 رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ب)

 

 وصف موجز للسلع

تجهيز اجهزة طبية متنوعة لمستشفى  ]

 [  تكريت التعليمي

 

 

 

 

 

 

 /الكمية

 الوحدة

 

قيمة ضمان العطاء 

 بالدينار العراقي

137231526 

 دوالر امريكي

 جهة التسليم

: مالحظة]

أدخل عنوان 

المستخدم 

 [النهائي

مدة التسليم 

ق المطلوبة وف

أدخل اإلصدار ]

الحالي من 

 [االنكوترمز

 

 

 

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

 .الرابع قسمال
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 :نطاق الخدمات الثانوية: 3رقم  جدول
  

 على الموقعالمطلوب والتدريب  , إجراءات ما قبل التشغيل,المعدات تركيبيتوجب " :, أدخلطبيةال األجهزة/لمعداتل   ]

 "[ والتدريب الخارجي والضمان والصيانة 

 

   ت

b.   نصب و تشغيل

 االجهزة 

يوم لكل جهاز و ( 17)كافة اعمال النصب و التشغيل و خالل فترة (  البائع) يجب ان ينفذ الطرف الثاني     

تعاقد عليها تبدا من تاريخ التبليغ بتهيئة الموقع المناسب وبخالفة تفرض غرامة تاخيرية عن لجميع األجهزة الم

 (الغرامة لليوم الواحد % = 22× مدة النصب والتشغيل باأليام / مبلغ النصب والتشغيل )  :كل يوم بنسبة 

ة الحد األعلى المشار اليه من قيمة النصب والتشغيل وعند بلوغ الغرامة التأخيري% 12على ان ال تتجاوز    

يحق للطرف االول اتخاذ االجراءات القانونية بحق الشركة وتحميله كافة التبعات القانونية ويتحمل الطرف 

 .فرق السعر الناشئ عند تنفيذ كيماديا للعقد ( البائع)الثاني 

c.   الضمان
 والصيانة 

(  خمس سنوات ) لمدة  (عمل + د موا)فترة ضمان للجهاز ( البائع)يجب ان يقدم الطرف الثاني  -

على ان يقوم الطرف الثاني ,  تبدا الفترة من تاريخ النصب والتشغيل, وتتضمن الجهاز و ملحقاته 

في بغداد واسبوع واحد ساعة من تاريخ تبليغه بعطل الجهاز(  53)  بصيانة الجهاز خالل فترة( البائع)

الة تاخره عن صيانة الجهاز خالل المدة المذكورة اثناء فترة الضمان و الصيانة وفي ح خارج بغداد

 : اعاله تفرض عليه  غرامة تاخيرية عن كل يوم و حسب المعادلة التالية 

% = 22×   فترة السماح  –الدورية الواردة في العقد  الصيانةمدة / مبلغ الضمان والصيانة ) 

 (الغرامة لليوم الواحد 

ضمان والصيانة وعند بلوغ الغرامة التاخيرية الحد االعلى من قيمة ال% 12على ان ال تتجاوز    

المشاراليه يحق للطرف األول اتخاذ األجراءات القانونية بحق الشركة و تحمله كافة التبعات 

 .فرق السعر الناشئ عند تنفيذ كيماديا للعقد( البائع)القانونية ويتحمل الطرف الثاني 

 .يشمل سالمة االجهزة المثبتة في العقد عند االستالم  يتم تقديم ضمان من قبل الشركة المجهزة -

 .القيام باعمال الصيانة الدورية كل ثالثة اشهر  -

ويتم ذلك بعقد  خمس سنواتتلتزم الشركة بتوفير المواد األحتياطية بعد انتهاء فترة الضمان ولمدة  -

 .منفصل وحسب حاجة الوزارة لهذه المواد 

تبدأ من تاريخ االستالم ( خمس سنوات  ) اصفة للمواد لمدة يلتزم الطرف الثاني بضمان المو -

من قيمة العقد ال تطلق اال بعد تنفيذ التزاماتة التعاقدية  %5 )) االولى مع فرض ضمان بنسبة 

 . وانهاء الضمان و مدة الصيانة 

  .مدة الضمان والصيانة خمس سنوات  -

d.   (  التدريب موقعي فقط  )    دريبيجب ان تتعهد الشركة المجهزة بتنفيذ الت التدريب  .  

من تاريخ تبليغه باالمر  الوزاري  الخاص بتنفيذ فقرة  التدريب  وبخالفه تفرض ( يوم  102)وخالل فترة 

 :من قيمة  التدريب % 12غرامة تاخيرية عن كل يوم تاخير ومن المبلغ المخصص للتدريب على أن اليتجاوز 

 (الغرامة التاخيرية عن كل يوم تاخير % = 22× مدة التدريب / مبلغ التدريب  )

وعند بلوغ الغرامة التاخيرية الحد االعلى المشار اليه يحق للطرف االول اتخاذ كافة االجراءات القانونية  

ويخضع التدريب الداخلي لذات الغرامة التي تفرض , بحق الطرف الثاني وتحميله كافة التبعات القانونية 

 . جي على التدريب الخار

  :يقدم البائع برنامج تدريبي متكامل وثابت مع كل عقد ويتضمن البرنامج األمور التالية -

 .آلية عمل الجهاز أو المادة المتعاقد عليها*             

 .آلية نصب وتفكيك هذا الجهاز*             

 .آلية الصيانة المتبعة لهذا الجهاز*             

 .تعقيب العطل وتصليحهأسلوب *             

 .األجزاء التي تعطل بصورة متكررة وأسباب العطل وكيفية تجنبه*             

 .المواد التي يمكن تبديلها أو االستغناء عنها دون أن تؤثر على عمل الجهاز*             

 (.الخ........تقني/ ني ف/ ميكانيك / مهند  كهرباء ) تحديد االختصاص المطلوب فعال للتدريب *             

تقديم كشف متكامل بالكادر الفني واالداري والهندسي والمختص بالتدريب والسيرة الذاتية لهم وهل *             

هذا الكادر هو جزء من الشركة المجهزة ام ان الشركة المجهزة تقوم بالتعاقد مع شركة اخرى مختصة 

 .بالتدريب 

مجهزة بمنح المشارك او المتدرب شهادة مشاركة بالدورة وتقييم فعلي لكل مشارك تقوم الشركة ال*             

 .نه من اتمام اي عملية صيانة للجهازالذي تدرب عليه بصورة متكاملةكتم
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 :(AMC) السنوية الصيانة عقد: 2 رقم جدول
 

 لسلع القطاع الصحي "ال شيء: "أدخل]

 موضوع المعدات بإبقاء ويتعهد يتكفل أنعلى مقدم العطاء  يتوجب :ية, أدخلالحساسة واألساس ةطبيال األجهزة/لمعداتل أو

أو % 97أدخل مثالً ) (UPTIME warranty)سنوياً "%  x" بنسبةعاملةً بشكل سليم وصحيح  السنوية الصيانة عقد

 فيتوجب, (%x-100)خالل عقد الصيانة السنوية, ما نسبته  (downtime) األعطال فترات تخطّت حال وفي%(. 90

 [ .األعطال فترات ضعف قيمته ما العقد هذا فترة تمديد عندها

 
 الفنية المواصفات. الرابع الجدول

 

 . تطلبها جهة التعاقد التيللسلع والخدمات المتصلة بها  فنيةالغرض من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص ال

1 Anesthesia Machine 

MEDICAL APPLICATION 

Dispense a mixture of gases and vapors and vary the 

proportions to control a patient's level of consciousness and/or 

analgesia during surgical procedure.  

PATIENT TYPE Adult, pediatric 

Pipeline gas inlet  3 (N2O, O2, air) 

Gas cylinder yokes (O2, N2O, air)  

Vaporizers agents 

- Number 

- Interlock   

- Agent level indicator 

Isoflurane, sevoflurane 

- ≥ 1 

- Yes  

- Yes  

O2-fail safe Yes  

Hypoxic mixture fail-safe Yes  

Automatic ventilator 

- Bellows size or other 

- Ventilation modes 

 

 

- Tidal volume (cc) 

 

 

- Minute volume (L/min) 

- Frequency (Bpm) 

- Inspiratory flow (L/min) 

- Pressure limit (cm H2O) 

Yes  

- Adult, pediatric 

- Manual / spontaneous, VCV, PCV, SIMV or pressure 

support & pressure control volume guaranted 

- Minimum (≤20) and for neonatal option (≤5 by 

pressure control or volume control), Maximum 

(≥1400) 

- ≤ (0-100) 

- ≤ (2-100) 

- ≤ (0-200) 

- ≤ 125 (adjustable) 

- ≤ (0-50) 
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- PEEP (cm H2O) 

System checks Yes  

Scavenging system  Active or passive 

Breathing circuit 
Startup kit with CO2 absorption canister (soda lime or barium 

lime) 

 

Monitors  

- Air way pressure 

 Where measured 

  High pressure alarm 

 Subatmospheric pressure alarm 

 Continuing pressure alarm 

 Low pressure/apnea  

- Expiratory volume/flow 

 Type of sensor 

 Where measured  

 Apnea alarm 

 Reverse-flow alarm 

 High/low minute volume 

 High/low flow 

- Capnograph  

- O2 concentration 

 Type of sensor 

 Response time (sec) 

- CO2 concentration 

 Apnea alarm 

 

- Yes  

 Inspiratory limb or expiratory limb 

 Yes 

 Yes  

 

 Yes  

 

 Yes  

- Yes  

 According to manufacture  

 Expiratory and/or inspiratory limb 

 Yes  

 Yes  

 Yes  

 Yes  

- Yes  

- Yes  

 According to manufacture 

 ≤ 35 

- Yes  

 Yes  

- N2O  

- Agent monitors 

 Type of agent 

 Auto ID 

 Agent concentration alarm 

 

- Yes  

- Yes  

 Isoflurane, sevoflurane 

 Yes 

 Yes  

 

Display  

- NO 

- Type  

- size 

 

- ≥1 

- color LCD or better 

≥12ʺ 

User interface According to manufacture 



 76 الشروط العامة للعقد. القسم الساد 

Event log 

- Track alarms 

- Time and datestamped 

Yes  

- Yes  

- Yes  

Power supply   

 Input power 

 

 Back up battery 

 

 220/240VAC,50/60Hz, Three pin (G type) plug, 

voltage stabilizing and over current protection circuit 

 Yes, ≥ 0.5 (hr) 

 

 

2 Audiometer 
 

Type  Wide range 

PURE-TONE UDIOMETRY 

Frequency, Hz 

Air conduction 

Bone conduction 

 

 

≤ 250 to ≥ 8000 

250 to ≥ 6000 

Frequency accuracy ≤ 2% 

Intensity, dB HL To be specified for Air conduction & Bone Conduction  

SPEECH AUDIOMETRY 

Inputs 

Intensity, dB HL 

 

CD, microphone, tape, Wave files . 

-10 to  + 100 

EARPHONE TYPE To be specified 

BONE VIBRATOR YES 

Special tests SISI, Stenger ,Fowler , others to be specified  

Accessories: head phone, bone vibrator, response. 

Input power 220/240 VAC, 50/60 Hz single phase. Three Pin G type Plug, 

Voltage stabilizing and over current protection circuit. 

Environmental requirements The equipment suitable for work in the climate   conditions in Iraq 

in terms of temperature & humidity. 

 

3 Suction Unit, Surgical 
Application: suctioning to remove blood and irrigating fluids that accumulate in the operative field and obstruct the 

surgeon's view, used in OR, Wards , ICU, and others. 

CONFIGURATION Mobile on cart with castors 

PUMP TYPE Piston, or  Diaphragm, Others to be specified 

Number of pumps ≥ 1 
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VACUUM LIMIT, mm Hg, (cmH2O) ≥  500 , (679.75) 

Free airflow, L/min ≥25 

VACUUM CONTROL YES 

COLLECTION CANISTER(S) Reusable &Disposable 

Number ≥2 

Capacity limit line, mL ≥2000 

Overflow protection YES 

FILTER TYPE Bacterial, hydrophobic 

STANDARD ACCESSORIES 

(Included in Warranty)  

 Collection bottle. 

 Filters. 

 Cart. 

 Optional **footswitch 

Electrical Ratings - Power Supply -220/240VAC 

- Rated Frequency 50/60Hz 

Environmental The supplier should be confirmed that: The Equipment is 

suitable for work in climate conditions of Iraq in terms of 

temperature and humidity. 
 

 

4 (Blood∕solution), accelerator 
Application: used during various clinical procedure to raise temperature of refrigerated & room temperature liquids (blood 

& solution) as they are infused into the patient at faster rates than conventional warming units, blood ∕ solution (used in a 

surgical procedure, emergency department, intensive care unit and others). 

 Heat exchanger:  

 Technology: According to manufacturer & Preferred to be open system  

 Max temperature setting, (°c): ≤ (41). 

 Warming-up time (min): ≤ (3). 

 Maximum flow, ml∕min: (≥500). 

 Priming volume, (ml): ≤ (200). 

 Display: 

 Temperature range, (°c). 

 Others to be specified  

 High-temperature cut off, (°c): (42) . 

 Alarms: 

  type: over-temperature, under-temperature & others to be specified . 

 Optional alarm :occlusion & overpressure  

 Audible∕Visual: yes.  

 Air vent or trap: YES . 

 IV-pole attachment: yes. 

 Power : 

 Input power: 220/240 VAC, 50/60 Hz single phase. Three Pin G type Plug, Voltage 

Stabilizing and over current protection circuit. 

 Battery : 
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 Operating time, (min): ≥ (30). 

 Recharge time, (hr): ≤ (8). 

 Low battery alarm. 

 

 Environmental requirements: the equipment suitable for work in the climate conditions in Iraq in terms of temperature & 

humidity. 

 
 

5 Blood ∕ fluid warmer with tubing 
Application: used during various clinical procedure to raise temperature of refrigerated & room temperature liquids as they 

are infused into the patient (used in a surgical procedure, emergency department, intensive care unit and others). 

 Heat exchange:  

 Technology: Warming forced air or dry heat or heating pack or counter-current heat exchange. 

 Max temperature setting, (°c): (≤42). 

 Warming-up time (min): (≤5). 

 Maximum flow, ml∕min: (≤500). 

 Priming volume, (ml): (≤150). 

 Display: 

 Temperature range, (°c): ≤ (0~50). 

 High-temperature cut off, (°c): (42). 

 Alarms: 

  type: over-temperature, under-temperature, air inline. 

 Audible∕Visual: yes.  

 Air vent or trap: preferred (optional). 

 IV-pole attachment: yes. 

 Power  

 Input power: 220/240 VAC, 50/60 Hz single phase. Three Pin G type Plug, Voltage 

Stabilizing and over current protection circuit. 

Environmental requirements: the equipment suitable for work in the climate conditions in Iraq in terms of temperature & 

humidity. 
 

6 Ceiling light with camera 
Ceiling light consisting of central axis, extension arms, spring arms, and light heads. 

LIGHT SOURCE, TYPE   LED 

Number of light heads  ≥ 2 

Life, hr  ≥ 30,000 



 79 الشروط العامة للعقد. القسم الساد 

COLOR TEMPERATURE, K    3,000-5,000 

Depth, cm   > 50 

ILLUMINATION LEVEL, LUX  ≥(120,000) 

MOUNTING   Ceiling 

Field size  Adjustable 

ROTATION, °   ≥ 360 

Heat-to-light ratio, mW/m2.lx  ≤6 

Colored shadow less YES 

SATELLITES   YES 

BATTERY OR EMERGENCY BACKUP YES 

STERILIZABLE HANDLE   YES 

Easy to maneuver YES 

VIDEO CAMERA   YES( HD camera ) 

MONITOR ≥ 15 inch  LCD , HD 

Laminar Flow Compatible  YES 

 Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

 The unit shall be capable of being stored continuously in ambient temperature of (-5to60) deg C and relative humidity of 

(5-95) % non-condensing. 

 The unit shall be capable of operating in ambient temperature of (5-40) deg C. 

 Service manual supply with each one. 
 

 

7 (CPAP) ( continous positive air way pressure ) 
Application - Deliver air or a mixture of air and oxygen (O2) 

  through a mask or nasal tubing to the patient’s  

  airways with high frequency ventilation 

Patient type neonate 

MODES  N HFV CPAP,  

(other modes should be specified) 

MASK  

Configuration  

Material  

No. 

Size  

  

Nasal prongs , nasal mask  

Any except (PVC), latex free  

Startup kit (Qty: should be specified ) 

Different sizes (adult , pediatric , neonate ) 



 62 الشروط العامة للعقد. القسم الساد 

CONTROLS  

Inspiratory  

Pressure, cm H2O  

Expiratory  

Pressure, cm H2O  

Rate, bpm  

Trigger se nsitivity  

Leak sensitivity  

Panel lock  

  

   

Min ≤ 6    MAX. ≤40  

 

MIN ≤ 4     MAX≤ 20  

≥ (1-30) 

Automatic or adjustable (optional for specific modes 

Preferred  

Yes 

MONITORED PARAMETERS  

Respiratory rate  

Flow range  

Leak  

PEEP/or PIP 

Other 

  

Yes 

Yes 

Yes  

YES 

Should be specified 

PC COMPATIBLE  Yes 

Software  Yes  

EQUIPMENT ALARMS  

Power failure  

Overheat 

Fault 

Mask alarm  

Low battery  

  

Yes  

Preferred  

Yes  

Yes   

Preferred  

DISPLAY TYPE  LED or LCD  

NOISE LEVEL, dBA  ≤ 45 

AIR FILTER  Yes (changing filter the responsibility of the supplier during 

the warranty and maintenance period). 

 

Compressor  or Built in  

TUBING 

  

Length, cm (in)  

Material  

 Yes (startup Qty should be specified). 

 

≥  180 

Any except (PCV) 

ACCESSORIES  Complete manufacturer line of accessories (Should be 

specified ) 

Humidifier should be included 

BATTERY 

Rechargeable 

Operating time, hr 

Charger  

 

Yes  

≥ 1 hr  

Yes  

Power supply - Medical approved power supply board 

- 220/240 VAC, 50/60 Hz, Three pin G type plug 

Environmental requirements  

 

Manufacturer confirms that the equipment suitable for work in 

the climate conditions in Iraq in terms of temperature & 

humidity. 
 

 

 

 

8 Central Station with 12 Monitor 
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Application Central monitoring for ICU, CCU, RCU, and others.  

MONITORED PATIENTS 

Max no. of patient /display (single or Dual) 

Max no. of monitored patients /central station 

 

≥ 16 

≥ 16 

CENTRAL DISPLAY 

Type 

Size(in) 

 

Flat-panel( LCD, or LED, or  TFT)  touchscreen 

≥ 21 

REMOTE CENTRAL DISPLAY YES 

USER INTERFACE Keyboard, mouse, optional touchscreen 

Others to be specified 

WAVEFORMS YES 

Max no./patient sector (main display) ≥ 6 

TRENDING 

Length of time, hr 

Graphical 

Tabular 

≥ 24 

ARRHYTHMIA ANALYSIS YES 

Bedside monitors YES(see Attached Specs. Of monitor.  

Telemetry Optional 

No. of leads analyzed simultaneously ≥ 1 

ST ANALYSIS YES 

EVENTS YES 

FULL DISCLOSURE Preferred  

ALARMS Audible and visual 

For all parameters monitored (High/Low) 

ALARM DEFAULT SETTINGS 

 Systolic BP (High, Low) 

 Diastolic(High, Low) 

 Heart rate, bpm(High, Low) 

 ST depression/elevation 

 Pulse oximetry – low 

 Respiratory rate(Low, High) 

 Body Temp.(Low, High) 

Signal loss (bedside and/or telemetry stop communicating with central) 

Memory(RAM) ≥ 2Gb 

REPORTS 

Export format 

YES 

User Defined  
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printer YES 

Operating System Update YES 

Communication protocols 

HL7 

Ethernet, TCP/IP 

Optional 

Power Requirement  Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

Ac Adapter  

UPS ≥ 15 min 

Environmental requirements: The supplier should be confirmed that: The Equipment is 

suitable for work in climate conditions of Iraq in terms of 

temperature and humidity. 
 

 

9 Colonoscopy 
 Application: allows removal of foreign bodies, excision of tumors or colorectal polyps (polypectomy). 

 Type: Video colonoscopy. 

 Video available: High definition. 

 Insertion Tube:  

- Length, mm: > 1600. 

- Working length, mm: >1300. 

- Outer diameter, mm: >9.5. 

 Working Channels: 1 or 2. 

- Diameter, mm: ≥ 3 

 Optics: 

- Field of view, degrees: ≥  140°. 

- Depth of field, mm: (≥2) ~ 100. 

 TIP Deflection Range, degrees: Up/down 180, left/right 160. 

 Umbilical Cord: 

- Length, cm: ≥ 140. 

 Standard accessories including biopsy forceps, cleaning brush, leakage tester etc. Fully immersible in disinfectant 

solution.  

 Compatible with Video system. 

 Lens Washing. 

 Heavy duty. 

 Power requirement 220-240 volts50Hz 

 Environmental requirements: The supplier should be confirmed that: The Equipment is suitable for work in 

climate conditions of Iraq in terms of temperature and humidity. 

 
 

10 Choledochoscope 
 Application: allow direct visualization of the pancreatic biliary tree. 

 Type: Flexible choledochoscope. 

 Insertion tube 

 Length: (≥ 350 mm). 

 Outer diameter:(≥2.5 mm). 

 Working channels (≥1). 

 Diameter: (≥1.2mm). 
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 Optics  

 Field of the view: (≥ 60º). 

 Depth of field: (2~50mm). 

 Tip deflection range: Up ≥90, Down ≥ 90. 

 Standard accessories including biopsy forceps, cleaning brush, leakage tester etc.  

 Fully Immersible in disinfectant solution.  

 Compatible with Video system. 

 Power requirement 220-240 volts50Hz 

 Environmental requirements: The supplier should be confirmed that: The Equipment is suitable for work in 

climate conditions of Iraq in terms of temperature and humidity. 

 
 

11 Choledochoscope with moniter 
 A

pplication: for directly visualization of vulva, vagina and cervix in addition to other areas. 

 T

ype: Floor stand (swing arm). 

 Cold light source (LED).Or Others 

 Castors: 4 (2 with brake) central braking & linear direction. 

 A

djustable height of the stand. 

 F

ilter: red free green or green & yellow. 

 E

yepiece: ≥10X. 

 O

bjective lens: F= (250~400) mm. 

 M

agnification steps: ≥3. 

 I

nclined or straight tube. 

 F

ocus: automatic or manual. 

 S

tandard  accessories:  

 M

onitor: LCD or better  for teaching purpose. 

 F
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ull HD CCD camera. 

 B

eam splitter with CCD camera adaptor. 

 P

rinter. 

 I

nput power: 220/240 VAC, 50/60 Hz single phase. Three Pin G type Plug, Voltage stabilizing and over current 

protection circuit 

 Environmental requirements: the equipment suitable for work in the climate   conditions in Iraq in terms of 

temperature & humidity. 

 
 

12 Deep freezer 
 Purpose: used for freezing storing of plasma and related blood components. 

 Heavy duty and compatible design 

 Inner chamber stainless-steel and out chamber heavy duty material. 

 Temperature:  up to – 80 c    

 Capacity (LT) : (400  to 500 )   

 Door number  : one or  two door   

 Key Door lock :yes  

 Calibration : yes  

 Chart recorder : yes 

  Control system :digital or microprocessor    

 display : yes  

 Alarms: audio & visual, Temperature, power failure, timer incase door not lock and auto alarm defrost.  

 Temperature indicator : yes  

 Trays: yes.   

 casters : yes  

 Power requirements: 220-240V, 50-60Hz. 

 Ambient conditions: from 5-40 
0
C for working and from -5 to  60 

0
C for storage. 

 
 

13 Defibrillator 
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Acuity Area  OR. , ICU. PICU , CCU , wards  

Energy selection 

 

 

-External: 

 (≤ 2 -≥200)J Biphasic 

Pediatric / Neonatal: (2-20) J. 

-Internal: MAX. 50 J  

Paddles (adult + pediatric) External  

Internal  

Paddle controls Charge, discharge, Others to be specified  

Synchronizer Yes 

 AED mode Yes with disposable pads start up qty for at least 100 patient 

CPR measurement and feedback 

ECG MONITOR - Color LCD or better 

- Screen, (in): ≥ 6  

- Sweep speed, mm/sec: ≤ 50 selectable. 

- Lead configuration: ≥ 3. 

- Through-the-paddles monitoring 

- HR display 

- HR alarms 

- Lead-fault indicator 

Reusable Electrodes  

Disposable electrodes 

Adult and pediatric  , startup Qty (should be specified) 

startup Qty for at least 200 patient 

Self-test Yes  

External pacemaker - Pacing mode: demand and fixed. 

- Pacing rate (ppm): ≤(40-210) 

ECG Recorder 

Annotation 

- Thermal printer. 

Time, date, lead, gain, heart rate, operating mode. 

Other Monitored Parameters - SpO2 

- NIBP 

Cart  Yes 

Power 220-240VAC, 50Hz,G type Plug. 

Battery Power 

Operating time, hr 

Full Recharge time, hr. 

Rechargeable  

≥ 2 continuous ECG monitoring or ≥ 100 discharges.  

≤ 4> 

protection Against harmful ingress of water: 

IP24, IP21 

Against electrical shock: Type Class I 

equipment 

Environmental requirements: The equipment suitable for work in the climate conditions in Iraq in 

terms of temperature & humidity. 
 

 

14 Delivery bed 
 Application: used for birthing cases.  
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 Heavy duty & compatible design. 

 Table’s upper flat surface has ≥3 sections. 

 Frame: powder coated stainless steel bed frame. 

 Painted batten bed surface. 

 Mattress: dynamic surfaces (multi layer plywood, foam & leather). 

 Height, back rest, trendelenburg , table’s head & foot parts are controlled by electric or by hydraulic. 

 Type: electric and/or hydraulic. 

 Dimensions: 

 L×W: ≥ (175×90 cm). 

 H: (≥60 cm). 

 4 Castors (size ≥12.5 cm) with 2 breaks. 

 Patient weight: (≥200kg). 

 Drain pan: yes. 

 Number of motors: (≥2). 

 Bumpers: yes. 

 I

nput power: 220/240 VAC, 50/60 Hz single phase. 

 Movements: 

 Adjustable backrest. 

 Adjustable leg section. 

 Adjustable trendelenburg & reverse trendelenburg 

 Adjustable height. 

 Adjustable foot section. 

  

 S

tandard accessories: 

 Leg rest (knee crutches). 

 Foot rest. 

 Side rails. 

 Lifting pole. 

 IV pole (2 or 4 hooks). 

 Labour / squatting bar. 

 Monitor tray. 

 Arm rest. 

 Battery backup.  

 O

ptional accessories: 

 R
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emovable headboard. 

 

 Environmental requirements: the equipment suitable for work in the climat   conditions in Iraq in terms of 

temperature & humidity. 

 
 

15 Deudenoscope 
 Application: used for visual diagnosis, treatment, and documentation of diseases of the duodenum.  

 Video: High definition. 

 Insertion Tube:  

- Length, mm: 1,530 or more. 

- Working length, mm: 1.0 – 1.30 meters. 

- Outer diameter: 10.8  mm or more. 

 Working Channels: 1 

- Diameter, mm: 3.2  mm or more. 

 OPTICS:       

- Field of view. (80-130)⁰   

- Depth of field, mm: 4-60. 

- Tip Deflection Range :  > 90 in all directions.                                                                             

 Umbilical Cord: Aspiration, other functions. 

 Standard accessories including biopsy forceps, cleaning brush, leakage tester etc. 

  Consumables: ampulla& biliary system ( startup kit for 30 patient). 

 Fully immersible in disinfectant solution.  

 Compatible with Video system. 

 Lens washing: yes. 

 Power requirement 220-240 volts50Hz 

 Environmental requirements: The supplier should be confirmed that: The Equipment is suitable for work in 

climate conditions of Iraq in terms of temperature and humidity. 

 
 

16 DENTAL AUTOCLAVE Sterilizer  
 Application: sterilization of solid instruments, hollow instruments, packed instruments & porous loads.  

 Microprocessor controlled. 

 Self-evaluations on the process of sterilization, automatic failure detection report.  

 Instant vaporizer outside the chamber. 

 Inner Chamber capacity: (18~23) liter, stainless steel. 

 Integrated printer (optional). 

 Safety locking system: yes. 

 LCD display. 

 Water supply system: reservoir (≥3.5 L distilled water and ≥ 5L waste reservoir). 

 Possibility of serial connection to a PC, with cycle data recording. 
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 Tray holder contains ≥2 tray. 

 Vacuum pump performing two stage (pre & post vacuum). 

 Thermal drying system to ensure sterilizing dental instruments without spots. 

 Full water alarm system. 

 Input power: 220/240 VAC, 50/60 Hz single phase.  

 Accessories: tray extraction handle. 

 Replacing the device filters covered in the warranty. 

 Environmental Requirements : 

 The supplier confirm that: The equipment suitable for work in the climate conditions in Iraq in terms of 

temperature & humidity. 

 
 

17 Dental unit chiar+light cure +ultrasonic scaler 
 Application : Used for diagnostic and treatment and treatment of teeth and other application. 

 FDA approval or CE certificate: yes 

 Pneumatic or electric (≥ 3 positions dental chair). 

 Hydraulic or gear box motor for dental chair. 

 Minimum height at dental chair (35-38cm). 

 Maximum height at dental chair (75-80cm). 

 Adjustable headrest. 

 Light projector with arm (4-6) white LED oral lamp, sensor shadow less illuminace (≥ 10,000 LUX) with filters. 

 Dental tray: handpiece hanging type control panel (with x-ray viewer). 

 3 way syringe. 

 3 Module Midwest (4-hole). 

 Ultrasonic scaler with six tips at least for supra and subgingival scaling 20-45khz (20,000-45,000 vibrates per 

second. 

 2 turbines (Midwest 4 holes) one is high torque (large head) stainless steel or titanium body , ceramic bearing , E. 

generation light, push button chuck, autoclavable and the other one with small head turbine.  

 Air motor (forward and reverse control) with internal water supply (≥ 20,000) RPM. 

 Contra angle (1:1 direct drive , push button chuck ,ball bearing , E. generation light , autoclavable , internal water 

supply). 

 Straight handpiece (1:1 direct drive , internal water supply). 

 

 

Assistant tray: 

 Control panel. 

 3 way syringe. 

 LED light cure. 

 Dry line suction, saliva ejector and electric sucker high volume suction with automatic separator or filter. 

 Spittoon  section : 1. Spittoon 

                                  2.cup filter  

 Chair can withstand patient (≥200 kg). 

 Dental stool with adjustable position two gear one for up and down and the other for the back. 

 Distilled water tank for tray is 2 liter at least. 

 Air compressor with soundproof (cabinet) and (≥35 liter) with germicidal filter, anticorrosion tank, 6-8 bar 

minimum. 
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 Input power 220-240 volt AC and 50-60 hz single phase . 

Options: 

 External voltage stabilizer . 

 External disposable filter for water and the supplier will be responsible for replacing it every 3 months. 

 Intraoral camera with (≥14") LCD monitor. 

 Environmental requirements: the supplier confirm that the equipment suitable for work in the climate conditions in 

Iraq in term temperature and humidity. 
 

 

18 digital dental x-ray 

Type Dental X-Ray Digital 

Application X-ray imageing for teeth and periodontium 

X-RAY TUBE ANODE - Type : Stationary  

- Minimum total filtration, mm Al:≤  2.5 

- Heat capacity, HU: ≥ 6,000 

- Focal spot size, mm: ≤ 0.7 

X-RAY GENERATOR - Type: High-frequency 

- kV range: ≥ 60 

- mA range: Range ≤ 2 to ≤ 8  

CONTROL PANEL According to manufacture (Digital) 

MOUNTING Stand or wall 

IMAGING METHOD 

 

 

Time to process and display image, 

sec 

 Bit depth  

IMAGE SIZES, mm 

Pixel size, µm 

- Detector type : CCD or CMOS (complementary metal oxide 

  semiconductors), Wire or wireless, water proof 

 

≤ 5 

 

≥ 12 

≥ 30 X 20 

≥ 15 

IMAGE PROCESSING FEATURES Standard image manipulation tools 

NETWORKING Yes 

PRINTER Laser  

COMPUTER SYSTEM - Intel Pentium 4, 3.2 GHz or faster 

- Monitor size, type : ≥ 17" LCD 

- Resolution, pixels : ≥ 1024 x 769 

- Storage : ≥ 120 GB hard disk drive 

Other FEATURES - (Barriers) protection shield (thickness ≥ 2mm Pb) & (H x W ≥ 2m x 1m) 

With Window (lead glass).  

POWER REQUIREMENTS 

SMART UPS  

220/240 VAC , 50/60Hz, Three pin plug (G type) 

≥ 15 Minute for Whole System . 

Environmental Requirements  

 

The supplier confirm that: The equipment suitable for work in the climate 

conditions in Iraq in terms of temperature & humidity. 

 

 

19 ECG,  Portable  
MEDICAL APPLICATION Detect the electrical signals associated with cardiac activity and produce an 

ECG, a graphic record of the voltage versus time to diagnose and assist in 

treating some types of heart disease and arrhythmias.  

PATIENT TYPE Adult, pediatric 

CONFIGURATION 

CART 

Portable 

Yes  
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LEADS 

Switching 

Sensitivity, mm/mV 

Calibration signal 

Frequency range, Hz 

Diagnostic  

Filtered 

CMRR @ 60 Hz, dB 

Leads-off indicator 

  

Automatic, optional manual 

 ≥ 3 values ex. (5, 10, 20) 

Automatic, optional manual 

  

Range ≥ (0.05-150)Hz 

Yes  

≥ 100 

Yes 

RECORDER 

No. of channels 

Recording method 

Printer 

Paper size 

Lead marker 

Timing marker 

Event marker 

Chart speed, mm/sec 

 

Channels acquired 

simultaneously 

Channels printed 

simultaneously 

  

12 leads 

Thermal array 

Integrated 

According to manufacturer  

Yes 

Yes 

According to manufacturer  

Minimum ≤ 25, Maximum ≥ 50(steps should specified by the manufacturer)  

≥ 12 

≥ 12 

NO. WAVEFORMS 

DISPLAYED 

≥ 12 

NO. WAVEFORMS STORED Specified by the manufacturer 

ECG TRANSMISSION TO ECG 

DATA MANAGEMENT 

SYSTEM 

Yes 

PROGRAMS Adult resting ECG, other specified by the manufacturer  

USER INTERFACE Keyboard or Touchscreen 

STORAGE 

Normal, no. ECGs 

   

≥ 50 

PATIENT DATA Name, sex, age, others (specified by the manufacturer) 

MEASUREMENTS 

     Arrhythmia ID 

Other printouts 

Yes HR, PR,QT and others  

Yes 

Optional (Specified by the manufacturer) 

INTERPRETATION 

Analyzed waveform 

Analysis window (sec) 

Yes 

Specified by the manufacturer 

≥10  

PREVIEW SCREEN Yes 

DISPLAY TYPE 

SIZE(IN) 

LCD or TFT or better 

≥7 

VISUAL INDICATORS Specified by the manufacturer 

DEFIBRILLATOR OVERLOAD 

PROTECTION 

Yes 
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BATTERY OPERATION 

 

Battery type (No.) 

According to manufacturer (device should be able to work on direct AC line) 

Specified by the manufacturer 

*Power supply   

 Line voltage      

       

- Medical Approved power supply board  

- 220/240 VAC , 50/60 Hz single phase, Three pin G type plug 

 

 

20 ECG +Trademill With stress test system 

Application: for cardiology (cardiac stress test) 

 Display: LCD color monitors ≥ 24 inch. 

 Patient weight capacity up to (200- 250) Kg. 

 At least 12 lead.(sticker + vacuum). 

 Patient cable:   wireless &with wire.  

 A4 Paper size printer. 

 Free software (installed + CD supplied). 

 AC filters. 

 Lead failure alarm. 

 Heavy duty motor : 

o Easy to maintenance. 

o Not fully covered. 

o Gear box belt. 

 

  Patient carrier: lateral, long and at least 5 cm size. 

  F.D.A approved. 

 DISPLAY AND ANALYSIS FILTERS: Muscle artifact filter, baseline wander filter, 40 Hz low pass, line 

frequency. All filters can be turned on or off by the user 

 LAN (local area network) compatible. 

  Speed control (0 – 100%). 

 Patient + operator control. 

  Large memory. 

 Patient base at least 140 cm. 

 Supplied with : 

o Sphygmomanometer. 

o Trolley. 

 

 

 

 Power and environmental requirements:. 

 

 Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

 the equipment suitable for working in the climate conditions of Iraq in terms of temperature & humidity 
 

 



 53 الشروط العامة للعقد. القسم الساد 

21 ECHO 
Application - used for Real-time, noninvasive imaging of heart structures and functionality. 

- Cardiac (Adult, pediatric, neonatal, fetal). 

- Vascular. 

DICOM 3.0 COMPLIANT Yes (optional Wireless capability). 

CONFIGURATION Conventional. 

PROBE TYPES 

Linear array 

Phased/vector array 

Multifrequency 

TEE Adult 

TEE Pediatric 

CW 

Others 

 

 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

Optional. 

Yes. 

Specified by manufacture. 

SECTOR ANGLE, ° Adjustable. 

GRAYSCALE LEVELS 256. 

PREPROCESSING Yes. 

POSTPROCESSING Yes. 

IMAGING MODES 

M-mode display 

M-mode and 2-D 

Harmonic imaging 

3-D display 

4-D (live 3-D) display 

DOPPLER  

Power 

Frequency, MHz 

Velocity display 

PRF, kHz 

Duplex 

Triplex mode 

 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

Optional. 

Color flow mapping , Spectral (CW, PW), others. 

Yes. 

≤ (1-18). 

Yes. 

≤ 30 PW, ≤50 CW. 

Yes. 

Yes. 

FUNCTIONALITY Digital calipers(Distance, Area), Spectrum analyzer, Selectable dynamic range, 

Adjustable transmit focus, Dynamic receive focus, Measurement on 

video(Optional). 

DISPLAY FUNCTIONS 

Pan/zoom 

Real-time image 

Frozen image 

Cine 

Max number frames 

SINGLE/DUAL MONITORS 

SPLIT SCREEN 

IMAGE STORAGE 

Method 

Capacity 

Color Printer 

 

 

Yes. 

Yes. 

 

≥ 2000. 

Single, ≥ 19"  HD. 

Yes, (preferred single, quad). 

 

HD, DVD, CD, USB, others. 

≥ 250 GB HD, or better. 

Yes. 

 PHYSIOLOGIC DATA 

ECG cable 

ECG, Respiration. 

Yes. 

ANALYSIS PACKAGES Cardiac scanning, Vascular scanning, Stress echo, Others. 

Power supply   

Line voltage           

Voltage stabilizer circuit  

UPS 

- Medical Approved power supply board  

- 220/240VAC,50/60Hz, Three pin G type plug 

-YES (170-260VAC to 220 /240 VAC). 

-YES  (smart online) 
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Rechargeable battery(s)  - Yes for ≥ 10 minutes back up (the device can work with  

  or without battery) 

Environmental requirements the equipment suitable for work in the climate conditions in Iraq in terms of 

temperature & humidity 
 

 

 

22 ENT examination unit (fully equipped ) 
Application ENT diagnostic and treatment work station 

Where used  ENT OPD , ENT mobile clinics  

System contents 1. Basic unit. 

2. Microscope.  

3. Ear irrigation.. 

4.  Mirror preheater. 

5. Endoscope unit. 

6. LED light source ≥ 2 

7. Automatic headlight hook. 

8. LCD HD monitor or better. 

9. UV lamp. 

10. Rhinomanometry. 

11. ENT chair. 

12. Doctor stool 

 

Basic Unit with 

Instrumentation 

Section 

 Modular with (PU )POLYURETHANE (work surface) or better  

 instrument trays with stainless steel(or aluminum ) dividers ≥ 2 

 Placement area for( sprayer bottles) ≥4 

 Automatic Holder for handle and hoses ≥ 2 

 ≥Two storage small drawers . 

 ≥Two large drawers 

 Monitor shelf & arm. 

 Used instrument deposit. 

 Waste bin. 

 Built-in holder for ≥4 endoscopes(flexible & rigid) 

Microscope  Magnifications: 2x / 4x / 6x (At f-230mm) Three step conversion or better . 

 Objective lens :Convertible (f-200mm ～ 250mm). 

 Illumination: Co-axial fiber light. 

 straight binocular head. 

 Photo/video adapter. 

 color ,UV, IR Filters 

Ear Irrigation  compressed air with Handles. 

 Water warmer, 37 deg with electric temperature control. 

 Small basin with irrigation. 

 different 

 sprayer bottles ≥ 2. 

 medication sprayers ≥2 

 Control : yes 

 

Suction unit  secretion canister ≥ 2 different sizes. 

 Min.600mmHg. 

 ≥ 40 l/min 

 Oil less Vacuum Pump. 
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Headlight 

• LED 

• white cold light 

• Shelf life ≥ 50,000 h 

Video 

Stroboscope 
 Endo-Stroboscope 

 Integrated HD camera 

 LED light source 

 Ear microphone 

 Voice analysis: spectrogram and waveform. 

 Documentation system 

 Foot switch 

Endoscopy   Rigid Laryngoscopes,≥ 3 autoclavable, different sizes different working 

length. 

 Rigid Nasopharyngioscope  endoscopes ≥3 , different sizes different 

working length,  Autoclavable. 

 Rigid Ear endoscopes ≥2 , different sizes different working length, 

Autoclavable. 

 Flexible video  naso - pharyngoscope : 

 Working length: ≥300 mm 

 angle:≥ 100° / 100° 

 LED light source . 

 color camera: HD. 

 Monitor LCD HD or better , size ≥ 15". 

 Light guide cables. 

 Disinfection tray. 

 BIOPSY FORCEPS 

 

 

ENT Treatment 

Chair 

 Rotation  340° or more 

 Foot Switch  

 Back-rest movement : adjustable 

 

Radio 

frequency 

surgery 

 Main unit ≤ 200 W 

 Bipolar Cable  qty (1) 

 Bipolar Forceps qty  (1) 

 Bipolar Tip set qty (1) 

 Patient Plate qty (1) 

  Monopolar Tip Set qty(1) 

 Monopolar Handle qty (1) 
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Power& 

Environmental 

Requirements 

 Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

 The supplier should be confirmed that: The Equipment is suitable for work in climate 

conditions of Iraq in terms of temperature and humidity. 

 

 

23 ENT microscope 
Application: General Hospital. 

 IMAGE-GUIDED SURGERY SYSTEM COMPATIBLE. 

 MOUNTING: Ceiling, floor. 

 Configuration: Straight, inclined, variable, 30°-200° variable angle. 

 Focal length, mm: Multiple and variable preferred.400 mm- 250mm( automatic lenses changing) 

MICROSCOPE: 

 Eyepiece power : ≥10x; multiple choices preferred. 

 Interpupillary distance, mm: Adjustable. 

 Number of steps: Zoom; multiple and variable preferred. 

 Fine Focus Range: manual Micro-Focusing or Pedal-Operated. 

 

 Controls:  Touchscreen, handgrips, foot panel. 

 CUSTOM STERILE COVER. 

ILLUMINATION: 

 Fiber optic. 

 Light source:, LED preferred  * others to be specified. 

 Emergency backup: Required. 

 Illumination Control: Continuous Adjustment. 

 

DISPLAY: 

o Type: HD  

o Size(s): ≥ 15". 

o Integrated video and still image capture : Optional. 

 

 Adopts cool illumination. 

 Easily maneuverable optical head with tension control knobs and handles 

 3. Illumination Control: Continuous Adjustment. 
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Optional Accessories: 

 Inner video camera. 

 Video camera adapter. 

 Digital camera adapter. 

 Beam splitter. 

 Extension arm. 

 Co-observation binocular. 

Power requirements: 

•Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

• Environmental requirements: the equipment suitable for work in the climat   conditions in Iraq in terms of temperature 

& humidity 

 

 
 

24 Electrical saw ( Gypsona cutter ) 
1. Application: the device is used in orthopedic operative procedures for the Orthopedic Surgery. 

2. Bone Type: large and / or small bones and Arithroplasty 

3. Motor Type:-  Electric 

4. Material (outer body): stainless steel, plastic, or better. 

5. Portable device / durable  

6. Compatible with other  reciprocating / oscillating / reamer and Drill attachment or Handpiece for the same 

manufacture  

7. Standard accessories: according to manufacture. 

8. Rechargeable Battery and power cabel :- Yes 

9. Compact battery charger :- Yes 

10. Power supply for the Handpiece cable :- Yes 

11. Sterilizer case and tray. 

12. Input power: 220/240 VAC, 50/60 Hz single phase. 

13. Environmental requirements: the equipment suitable for work in the climate conditions in Iraq in terms of 

temperature & humidity. 

 

25 Electrosurgical unit ( Cuttery ) 
Application- high-frequency electric current to biological tissue as a means to cut, coagulate, desiccate, or fulgurate tissue 
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used in : General surgery , gynecology, Urosurgery, dermatology, cardiac surgery, orthopedic surgery, plastic surgery, 

ENT surgery. 

GENERATOR TYPE Solid-state , electronic , or high frequency  

FREQUENCY, kHz ≥ 400 

FDA clearance 

CE MARK(MDD)  

YES 

preferred 

MOUNTING  Tabletop with cart  

OUTPUT Monopolar , Bipolar  

MODES 

Monopolar Cut, coagulate , (fulgurate/spray) , blend others to be 

specified  

Hand switch YES 

Footswitch YES 

Cut 

Maximum watts  ≥ 200 

Maximum voltage, Vp-p ≥ 500 

Coagulate 

Maximum watts  ≤ 200 

Maximum voltage, Vp-p 1,200~ 5000 

Bipolar Cut, coagulate 

Cut 

Maximum watts ≥ 70 

Maximum voltage, Vp ≥ 250 

Coagulate 

Maximum watts ≥ 70 

Maximum voltage, Vp ≥ 120 

PROTECTIVE CIRCUITS YES  , RECQM or Cable-continuity monitor 

Others to be specified 

SELF-TEST MODE YES 

ACTIVATION INDICATORS 

Visual YES 

Audible YES 

Volume control YES 

POWER SETTING DISPLAYED YES 

COOLING Convection or Fan 

Standard accessories (reusable)  Patient electrode . 

 Connecting cable for patient electrode. 

 Electrode holder with cable. 

 Connecting cable for bipolar forceps 

Electrodes (reusable)  Electrode set (10 different kinds/set). 

 Bipolar forceps, straight. 

 Bipolar forceps, bent. 

Power & Environmental Requirements   Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

 The supplier should be confirmed that: The 

Equipment is suitable for work in climate 

conditions of Iraq in terms of temperature and 
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humidity. 

 

 

26 Video laryngoscope (adult) 
Application: Intended use for difficult airway intubation and endotracheal intubation in emergency situation and general 

endotracheal intubation by mouth or nose. Used in anesthesia department, ICU. 

Systems consist of: 

1- Flexible fiber optic insertion tube (adult): 

  Angle of view:  ≥ 90
 o

 

Tip deflection (up/down):   ≥ 120
 o

 

Depth of view (mm):     ≥ (4 – 50) 

Insertion tube (outer diameter) (mm):  ≥ 3.7 

Distal end (outer diameter) (mm): ≥ 3 

Suction channel diameter (ϕ): ≥ 2 

Working length(mm):  ≥ 600 

Total length (mm) : ≥ 800  

Fully Immersible, Waterproof Design   

 Full package of accessories to perform reprocessing (sterilizing) procedure: water resistant cap, Cleaning Brushes, 

Leakage Tester, adapters and other tools which are necessary to complete reprocessing cycle. 

2- Light source 

 LIGHT SOURCE TYPE : Multipurpose 

 LAMP Type : Xenon or LED  

 Watts : ≥ 175 or Better 

 Number of lamps ≥ 1 

 Color temperature, °K : ≥ 5,900 or Better 

 Lamp life, hr : ≥ 30000 for LED ,  (or included in fife year of warranty For Xenon) 

 ILLUMINATION LEVEL ADJUSTMENT : Continuous or discrete with increments of 10% or less 

 Mode : Manual and automatic preferred 

 STANDBY MODE : Yes 

 COMPATIBLE LIGHT CABLES : Multiple modes; light source/fiber cable bundle diameter should be matched to 

the device light post diameter to avoid risk of patient burns 

 Port  

 Number : ≥ 1 

 

3-Video system 

Video Processor: digital image processor (digital signal)  

Camera input: ≥ 1 input ( Camera Head) 

Outputs Digital: Yes  

Illumination: Automatic (preferred) 

White balance: yes 

     Recording capability: Yes, picture and video 

     Integrated Image Enhancement features  

4- Display: 

≥ 19 HD Monitor, OR Better 

Type: Medical (LCD, LED) or Better 

Power supply 100 – 240 VAC, 50/60 Hz. 

5- Compatible trolley including flexible Holder. 

6- Power supply 

220/240 VAC, 50/60 Hz. 

Over current & over heated protection circuit. 

Voltage corrector/stabilizer circuit of (input 160-260 V and output 220-240 V and 50 Hz). 
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UPS of suitable rating with voltage regulation & spike protection for ≥60 minutes back up. 

7 - The supplier confirm that: The equipment suitable for work in the climate conditions in Iraq in terms of temperature & 

humidity. 

 

 

 

 
 

 

 

27 Video laryngoscope (child)  
Application: for safe intubation during general anesthesia or cardiopulmonary resuscitation or for procedures on the larynx 

or other parts of the upper tracheobronchial tree. 

Type Rigid 

mounting Portable  

Patient types Adult , Pediatric , infant  

Blades  Disposable  

≥ 4 sizes Start up qty at least 25 blade for each size  

Illumination  LED, High-intensity 

Camera YES , Digital, High resolution  

Monitor YES, LCD or TFT or better. 

≥ 2.4  inch 

Water resistance level  IPX 7 or better  

USB port YES 

Power source  Internal battery ≥ 1 hr.  

 AC power 220-240VAC, 50Hz 

Accessories   Grasping forceps (foreign body). 

 Connection cable  

 Carrying case  

Environmental requirements: The supplier should be confirmed that: 

The Equipment is suitable for work in 

climate conditions of Iraq in terms of 

temperature and humidity. 

 

 
 

28 Fetal pulse detector 
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Ultrasound 

Type/frequency, MHz 

Intensity, mW/cm2 

FHR range, bpm 

 

Continuous wave or pulsed/1-2.5 

<20 

≥ (50-210) 

Fetal ECG 

FHR range, bpm 

Yes 

≥(50-210) 

Uterine activity 

External/internal 

Reference/zero controls 

MHR/FHR coincidence detection 

Yes 

Yes/yes 

Push button 

Yes 

Multiple FHR Yes 

Computer interface Yes 

DISPLAY FEATURES 

Digital FHR 

Number of displays 

Digital UA  

 

Yes  

3 (LEDs) or better  

Yes 

ALARMS 

Audible/visual 

High/low FHR 

 

Yes/yes 

Yes/yes 

RECORDER 

Paper speed, cm/min 

Thermal printer 

Selectable ≥ 3speed  

Event marker YES 
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Record storage  

Number of hr 

YES 

≥2 

Power & Environmental Requirements  Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

The supplier should be confirmed that: The 

Equipment is suitable for work in climate conditions 

of Iraq in terms of temperature and humidity. 
 

 

29 ICU ventilator 
 Application: provide temporary ventilator support or respiratory assistance to patients who cannot breathe on their 

own or how require assistance to maintain adequate ventilation adequate ventilation because of illness, trauma, 

congenital defects, or drugs (e.g., anesthetics). 

 Patient type: adult, pediatric. 

 Controls/setting ranges:  

 Tidal volume range (ml): (≤20 - ≥2000). 

 Respiratory rate (breaths/min): (≤1 - ≥80). 

 Trigger mechanism: pressure or flow. 

 Fio2 %: (21-100). 

 Inspiratory flow rate (L/min): (≤ 5 - ≥180) 

 Flow pattern / waveform adjustment: yes/yes. 

 Inspiratory pressure (cm H2O): (≤ 1 - ≥80). 

 IE & inverse IE ratio: according to the manufacture. 

 Sigh breath function: according to the manufacture. 

 PEEP/CPAP (cm H2O): (0 - ≥20). 

 Pressure support (cm H2O): (0 - ≥40). 

 Leak compensation: yes. 

 Auto 100% O2 button: yes. 

 Control panel lock: yes. 
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 Invasive ventilation modes: 

 Set-point: yes. 

 Adaptive: yes. 

 Servo: yes. 

 Dual: yes. 

 Non-invasive ventilation: yes. 

 Integrated capabilities: 

 Integrated nebulizer: yes 

 Patient assessment tools: 

 Maximum waveforms displayed: ≥2 

 Maximum trending time: ≥ 24 hours. 

 Monitored/displayed: Peak inspiratory pressure, Mean airway pressure, PEEP pressure, Tidal volume, Minute 

volume, Spontaneous minute volume, FiO2 (analyzed %), Respiratory rate, Inspiratory time, Expiratory time , IE 

ratio &other . 

 Patient alarm: Low/high FiO2, Low minute volume, High minute volume, Low inspiratory pressure, High pressure, 

Loss of PEEP, Apnea, Inverse IE ratio, High respiratory rate, High PEEP , Breathing circuit disconnect &other. 

 Equipment alarms: Gas supply failure, Power failure, Vent inoperative, Low battery , Self-diagnostic &other . 

 Miscellaneous information: 

 Out ports type: RS232 or USB & others. 

 Remote alarm/display ports: preferred 

 Data management (save, view & send): preferred 

 Display 

 Type: LCD or better. 

 Size (in): ≥ 10. 

 On-board air compressor or turbine: according to the manufacture. 

 Line power, VAC: 220/240, 50/60 Hz. 
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 Internal battery: 

 Operating time (hr): ≥ 2. 

 Rechargeable: Yes  ,time should be specified  . 

 Environmental requirements: the equipment suitable for work in the climate conditions in Iraq in terms of temperature 

& humidity. 

 

 

30 Infusion pump 
Application Accurately deliver liquids through intravenous (IV) or epidural 

routes for therapeutic and/or diagnostic purposes 

CONFIGURATION  

Number of channels  

  

≥1  

DISPLAY  

Data displayed  

  

Alarms, drug name, pumping status, volume infused, VTB 

PUMP CAPABILITIES  

Flow range, mL/hr  

Increments, mL  

KVO rate, mL/hr  

Accuracy, %  

VTBI Selector, mL  

Automatic piggybacking  

Fluid resistant  

Front-panel lockout  

  

≤ 1- ≥999  

0.1-100 mL/hr 

 1-≥3 

±5  

Yes(1-9,999)  

Yes( if number of channels > 1). 

Yes  

Yes 

IV SET  

Free-flow protection  

Air-trapping capability 

Needleless IV connection  

   

Yes 

Yes 

Yes  

ALARMS & INDICATORS  

Occlusion upstream  

Occlusion downstream  

Detection mechanism  

Pressure, psi  

Real-time display  

Air in line  

System malfunction  

Set loaded improperly 

Door open  

Infusion complete  

Low battery  

Depleted battery  

Clinical advisory messages 

  

Yes  

Yes  

Yes  

≤15  

Yes 

Yes  

Yes  

Yes 

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes 
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AUDIBLE ALARM  

Volume control  

Momentary silence  

  

Yes 

Yes   

DOSE ERROR REDUCTION SYSTEM 

(smart technology) 

Defaults to DERS on startup 

Library size 

No. of care areas 

No. of drug entities per care area 

DATA PORT 

Yes 

 

Yes 

≥ 100 

≥10 

≥100 

Yes 

EVENT LOG  

Events stored  

  

Yes , by Interface 

Key presses, program settings, alarms, volume infused, dose limit 

warnings 

 

*Power supply   

 Line voltage           

 Battery 

Life, hr @ flow (mL/hr) 

Recharge time, hr 

Medical Approved power supply board  

220/240VAC,50/60Hz, Three pin (G type) plug YES 

≥5 

<8 

 

 

31 Infant incubator 
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Clinical  Application An infant incubator provides a closed, controlled 

environment that warms an infant by circulating heated 

air over the skin. 

FDA CLEARANCE  and /or CE MARK (MDD)  Yes , Preferred (FDA) 

MOBILE OR TRANSPORT Mobile 

TEMPERATURE CONTROL   

RANGE, °C    

Air ≥ 20 ~ ≤ 39, 0.1 degree increments 

Skin ≥ 33 ~ ≤ 39  

TEMPERATURE DISPLAY   

Air Yes 

Skin Yes 

ALARMS   

High air temp Yes 

Low air temp Yes 

High skin temp Yes 

Low skin temp Yes 

Fan failure Yes 

Sensor failure 

Power failure 

Yes 

Yes 

BACKUP THERMOSTAT Yes 

HEATER POWER INDICATOR Yes 

HAND PORTS ≥ 4 

TUBING PORTS ≥ 6 

O2 SOURCE   

Inlet Ports ≥ 1 

Controllers Yes (Servo Controller) 

SUPPLEMENTAL HUMIDITY  

 Adjustable Yes 

 Trending capabilities Air temperature, skin temperature, humidity, oxygen . 

INTERNAL NOISE, dB ≤ 60 

SAFETY FEATURES FOR SECURING PORTS 

AND DOORS 

Yes & Should be specified details . 

BATTERY  backup or UPS Yes, (for operating ≥ 30 min  ) 

APPROVED CLEANING AGENTS Should be specified the type of  Agents.  

DOUBLE WALL Yes 

VERTICAL HOOD-TO-MATTRESS DISTANCE, 

cm  

≥ 34 

DOUBLE WALL Yes 

Mattress, Type Water Proof 

Mattress, W x D, cm ≥ (60 * 35) 
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Casters, (cm)  with locks  ≥ 12.5 

Power & Environmental Requirements •Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

•The supplier should be confirmed that: The Equipment is 

suitable for work in climate conditions of Iraq in terms of 

temperature and humidity. 

 

 
 

32 Nasopharyngo scope 
Application: biopsy, aspiration and removal of foreign objects. 

 FDA CLEARANCE or CE MARK :- Yes ( FDA Preferred) 

Endoscope: 

 Working length: ≤40cm. 

 Outer diameter: ≤ 4.9mm. 

 Working Channel ≥ 1.1 mm 

 Range angulation (up/down) ≥ 120/100 deg. 

 Compatible color camera: HD. 

 Leak test facility. 

MONITOR: 

 Medical  grade Monitor ≥ 24", (LED or LCD). 

 Resolution ≥ 1280 x 720 pixel @ 50/60 Hz  

VIDEO PROCESSORS:  High-Definition digital 

 Provision for still image capturing/ Digital recording of images. 

 Digital Zoom 

 Programmable Camera head   

 DVD/CD, USB, LAN output. 

LIGHT SOURCE: 

 Automatic light adjustment to maintain optimum brightness. 

 Lamp type / Xenon or LED source of illumination. 

 Lamp life, hr / LED ≥ 30000 or Xenon ≥ 500 

 Watts ≥ 150  

 Light guide cables Compatible with the scope. 

TROLLY: 

 Antibacterial & Anticorrosion material  

 Castors with brakes. 

Accessories: 
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 Disinfection tray. 

 BIOPSY FORCEPS. 

Power requirements: 

•Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

•UPS of suitable rating. 

•Environmental requirements: 

 The equipment suitable for work in the climat   conditions in Iraq in terms of temperature & humidity. 

 
 

33 Nebulizer 
 Application: used to produce medicated aerosols for inhalation by pediatric & adult patients with respiratory 

symptoms. 

 Heavy duty & compatible design. 

 Type: portable. 

 Configuration: jet (pneumatic). 

 Compressor pressure range (psi): (0~40). 

 Compressor flow range (L/min): (0~14) 

 Particle size (microns): (0.5~5). 

 Method of nebulization: piston driven. 

 Nebulizer capacity (ml): ≥5. 

 Accessories: 

 1 mouth piece. 

 1 tube,2 tube spare (tubes should be made from flexible plastic materials and transpoarent and easy 

cleaning). 

 1 T-adaptor. 

 1 reservoir tube. 

 1 reusable nebulizer (single patient use only). 

 1 pediatric mask & 1 adult mask. 

 3 filter. 

 Spare funnel for medical solutions. 

 Carrying case. 

 Venturimask for adult & child. 

 MC mask for adult & child. 

 Input power: 220/240 VAC, 50/60 Hz single phase. Three Pin G type Plug, Voltage stabilizing and over 

current protection circuit. 
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 The device can be operated electrically by rechargeable battery or built in charger. 

 UPS: smart, 1600 KVA. 

 

 Environmental requirements: 

1- The unit shall be capable of being stored continuously in ambient temperature of (0-60deg C) and relative 

humidity of (15-90%). 

2- The unit shall be capable of operating continuously in ambient temperature of (10-40 deg C). 

 

 

34 Operativ hysteroscope 
Application  Used to view & diagnose problems in the anterior of the uterine cavity and also can be 

used for treatment of many disease of the uterus. 

Type Operative Hysteroscope Set with Resectoscope (Complete System) 

Hysteroscope Telescope with 

color code 

1. Consist of 0°, 12°, and 45° optical lenses. 

2. Suitable  diameter(2 – 5 ) mm with a working length & degree for oblique lens, 

auto clavable; Fiber optic light transmission incorporated, compatible diameter 

Diagnostic sheath with leur lock adapter  

3. Continuous irrigation Operative Hysteroscope  

4. Resectoscope including connecting tube for inflow and outflow for the 

hysteroscope telescope complete with continuous irrigation double sheath 

system 

5. Size of resectoscope as per requirement 

6. Bipolar & unipolar for electrodes & knife 

7. Suction  and irrigation pump for use in hysteroscopy  

8. Maximum parameters for hysteroscopy are automatically set 

9. Precise presetting of volume and pressure of suction and irrigation parameters 

via touch keys. 

10. Adjacent display scales for set values and actual value to ensure safe monitoring.  

11. Vacusafe promotion packs suction, hysteroscopic silicone tubing set for suction, 

steizable set.  

12. Suction and irrigation tube, antireflex surface with two way stop cock FOR 

single hand control. 

13. Suction bottle with bottle stand and bottle stand holder. 

Optional accessories 1) Biopsy and Grasping forceps. 

2)  Needle electrode and ball electode-Unipolar – high frequency cords of any 

make should be compatible with the above equipment. 

3) Other options.  

Endoscopic outputs 1) Digital Endoscopic Camera  

2) Camera Control Unit 

3) MONITOR 

4) VIDEO COLOUR PRINTER 

Endoscopic Camera 

(Digital) 

1. 3 CCD chip camera  HD 

2. Light weight, programmable function keys 

3. Camera integrated parfocal zoom lens. 

4. PAL system/ multimedia  

5. Automatic white balancing 

6. High sensitivity  

7. Cable should have buckling protection.  

8. Microprocessor controlled. 

9. Built in antifogging device. 

10.  Camera head (preferred)  compatible with any telescope and light. 

11.  Integrated universal power supply. 

12. Compatible with medical grade monitor  

13. Should have specific built in facility for camera functionality automatically 

optimizing all settings. 
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14.  Signal to noise ratio ≥60 dB. 

Camera Control Unit 1. Microprocessor control 

2. Multiple video input and out puts – BNC,RGB,Y/C etc 

3. Connecting cables between camera head  and video monitor 

MONITOR 1- Color monitor for different color systems 

2-Compatible with endovision camera of any make 

3-Screen size diagonal ≥21” HD. 

4-Monitor menu displays all controls, capabilities and operations via curser keys, user 

defined captions, easy to use and highly dependable. 

5-Composite, multiple video input and out puts –  

    BNC,RGB,Y/C, SDI, DVI etc 

6-Should have facilities for recording the data on computer  DVD, USB Storage 

Device. 

 

7-On screen menu for monitor setting , Compact and light weight  

  , Drip water protected dust proof , all connecting cables to be supplied. 

8- Antireflection quoted front glass. 

 

VIDEO COLOUR 

PRINTER 

1-For endovision camera and multi colour systems existing in country 

2-Large colour prints of video images with outstanding quality at least 4 different 

images can be stored and printed on one sheet. 

3- Should be compatible with any monitor and should be supplied with all connecting 

cables, satisfying international quality controls, safety norms and power supply 

3- Upgradable. 

Xenon light source 1-300 watts Xenon bulb minimum 1000 hrs. With at least one spare Xenon bulb of 

15V 300 watts 

2- Fully automatic with light intensity continuously adjustable from 0-100% 

automatically by the cameras video output signal 

3- Display of lamp service life. 

4- Standby mode 

5- Monitoring of lamp function.  

6- Built in antifog air pump. 

7- preferred Universal jaw assembly to adapt cable of any make. 

8- Should be quoted along with spare lamp 

9- Fibreoptic light cable ≤5mm in diameter and ≥270 cms in length  

Electrocautery 1. Should have unipolar cutting and coagulation as well as bipolar  cutting and 

coagulation modes and have the facility of blending cutting and coagulation in 

different ratios and degree –soft, standard and or forced coagulation and spray 

coagulation. 

2. Arc controlled (cutting & coagulation) with a pre selectable power in both unipolar 

and bipolar modes. 

3. Auto stop function with automatic power – off on completion of coagulation 

process. 

4. Automatic start function for bi- polar coagulation. Should be operable both in hand 

and foot mode and should have hand control switch on the handle of the electrode. 

Bipolar application with irrigation with sodium chloride. 

5. Endoscopy mode with reduced voltage output for use with fine endoscopic 

electrodes.(micro function) 

6. Automatic read out panel to display current being used and actual output at distal tip 

of electrode, simple operation due to clearly arranged control with easy to read 

symbols. 

7. Compatible with under water operative procedures 

8. Neural electrode monitoring through a patient contact system. 

9. Automatic high frequency power cut off by auto coagulation stop and auto start 

facility 

10. Self-testing for trouble shooting. 

11. Visual and acoustic signs of HF activation by different colored indicators and 

different acoustic tones for cutting and coagulating. 

12. Unit should have safety monitoring circuit in event of malfunction for output 

monitoring. Neutral electrode connection. Automatic self test and automatic power 
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cutoff in event of malfunction. Ground leakage current (LF/HF) HF application time. 

13. the unit should be supplied with all standard accessories such as electrode, foot 

switch, twin earth pad, bipolar forceps with cord, electrode handle with switches, 

neutral plate, ball electrodes, loop electrodes, variable output power for all types of 

currents.  

Other specification 1. Comes complete with container of sterilization (bowel) 

2. The unit shall be capable of operating continuously in ambient temperature of 

15-40 deg C and relative humidity of 15-90% 

3. The unit shall be capable of being stored continuously in ambient temperature 

of 0-70deg C and relative humidity of 15-90% 

 

Power supply - 220/240 VAC, 50/60 Hz  

- Over current & over heated protection circuit  

- Three Pin G type Plug 

- Voltage corrector/stabilizer circuit of (Input 160-260 V and output 220-240 V and 50 

Hz) 

- UPS of suitable rating with voltage regulation and spike protection for 60 minutes 

back up 

Environmental requirements the equipment suitable for work in the climat   conditions in Iraq in terms of 

temperature & humidity. 

 

 

 

35 Neonate ventilator 
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PATIENT TYPE Neonate 

application NICU 

Tidal volume, mL 2- ≤ 100 

Respiratory rate, breaths/min  ≥ (1-150) 

Trigger mechanism Pressure or  flow , others  

FiO2, % 21-100 

Inspiratory flow rate, L/min ≤ (2 – ≤50) 

Inspiratory pressure, cm H2O ≤ (2-100)  

PEEP/CPAP, cm H2O ≤ (0-35) 

Pressure support, cm H2O ≤ (0-80) 

Leak compensation YES 

Control panel lock YES 

OPERATING MODES  Assist/control mode 

 SIMV (pressure breaths, pressure support) 

 Spontaneous/CPAP  

 Apnea-backup vent mode 

 Combination modes 

Active/responsive exhalation 

valve 

YES  

Time-cycled, pressure limited 

mode 

YES 

Non-invasive ventilation YES 

Other modes Volume guaranty  

Targeted T.V 

MONITORED/DISPLAYED 

PARAMETERS 
 Mean airway pressure  

 PEEP pressure  

 Tidal volume  

 Minute volume  

 Spontaneous minute volume 

 FiO2 (analyzed %)  

 Respiratory rate  

 Inspiratory time  

 Expiratory time  

 IE ratio  

PATIENT ALARMS Low/high FiO2  

Low minute volume  

High minute volume  

Low inspiratory pressure  

High pressure  

Loss of PEEP  

Apnea  

Continuous high pressure/occlusion 

High respiratory rate  

High PEEP  

Breathing circuit disconnect  
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Technical Alarms  Power failure  

Vent inoperative  

Low battery  

O2 sensor 

Output ports type  YES 

View reports on display YES 

DISPLAY Color LCD (10 )in or better  

equipment required for patient 

transport 

Cart and tank holders 

Air compressor or Turbine  YES  

Battery back up  

Operating time, min 

YES 

≥30  

Accessories  - Nasal prongs (different sizes (Xs, S, M, L )  

at least 10 set.  

- Flow disposables at least 10 set . 

- Others to be specified  

Power & Environmental 

Requirements 

•Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

•The supplier should be confirmed that: The 

Equipment is suitable for work in climate conditions 

of Iraq in terms of temperature and humidity. 

 

36 Operative laparoscope gynecology 
Application  Diagnostic &operative 

Type  Carrying cart 

System components 1. Laparoscope and hand instruments. 

2. Electronic CO2 insufflators. 

3. Endo vision camera systems with video recording facility. 

4. Display monitor. 

5. Suction and irrigation system. 

6. Light source.  

Power supply 1. 220/240 VAC, 50/60 Hz. 

2. Over current & over heated protection circuit. 

3. Three pin G type plug. 

4. Voltage corrector/stabilizer circuit of (input 160-260 V and 

output 220-240 V and 50 Hz). 

5. UPS of suitable rating with voltage regulation & spike 

protection for ≥60 minutes back up. 

Laparoscope & hand instruments 1. Telescope 0 and 30 degree , rod lens 10 mm diameter 31 cm 

length autoclavable. 

2. Hand instruments: last generation modular instruments. Can 

be disassembled into separate components.  Finger operated 

jaws & locking mechanism. Compatible with H.F. cable. 

Set of laparoscope instruments: 

 

 Forceps (toothed & atraumatic) & scissors (≥5 no.) 

(curved with and without cautery & straight with 

and without cautery). 

 Trocars & cannulae ((≥2 no.)10 mm &(≥ 5 no.) 5 mm). 

 Uterine manipulator for laproscopic hysterectomy .  

 HF electrode. 

 Needle holder. 

 Morcellator  

 Dissectors forceps. 

 Biopsy forceps (punch biopsy forceps). 
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 Crocodile forceps. 

 Suction Irrigation Handle  

Electronic CO2 insufflators 

With thermal gas heat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUFFLATION PRESSURE RANGE, 

mm Hg 

OVERPRESSURE PROTECTION 

Alarm type 

PEDIATIC PRESSURE SETTING 

 

INSUFFLATION VOLUME 

GAUGE/DISPLAY 

Electronic CO2 insufflators with pin connectors, silicone tubing set, 

high pressure hose, CO2 bottle empty, with pin connection, 

universals wrench,  

Display: digital/analogue display of patient pressure & gas flow, clear 

adjacent bar diagram for set values & actual values allow easy 

monitoring of insufflations procedure, optical & acoustical warning 

signals in case of patient over pressured electronically controlled gas 

refill (i.e. caused by loss of gas while changing instruments). 

Preferable co2 heating mode to avoide hypothermia. 

 

 

≤ (0-30) OR Better. 

YES 

Audible and visual 

YES 

 

YES 

Endovision camera system 

 

Full HD 3 chip camera CCD chip with zoom or Better, minimum 

sensitivity 3 Lux. Camera cable length 300 cm, with appropriate 

coupling device rigid & flexible endoscopes with standard eye piece 

including following Functions  

1- Homogeneous Illumination  

2- Contrast enhancement  

3- Spectral color shift and switch  

4- Image and video data are recorded using an integrated 

documentation function. This data is transferred to external 

storage media via USB interfaces 

Display monitor ≥24" FULL HD Monitor, OR Better 

color systems PAL/NTSC, max. screen resolution ≥1920 x 

1080, image format ≥16:9, video inputs: DVI, 3G-SDI, VGA, 

SVideo, 

Composite, video outputs: DVI, 3G-SDI, Composite, 

power supply 100 – 240 VAC, 50/60 Hz. 

Suction & irrigation system irrigation & suction pump Automatically pressure-controlled and it 

can by Used diagnostic and operative Laparoscopy. 

LIGHT SOURCE 

LAMP TYPE 

 

 

1. Cold light fountain xenon or LED > 175 Watt OR Better . 

2. Light outlets: continuously adjustable light intensity from 0 to 

100% either manually or automatically by the camera video 

output signal. 

Specialties  Laparoscopic, General Surgery, Gynecological, other. 

Other specification 1. High frequency electrosurgical unit (unipolar & bipolar). 

Cart and Monitor Holder  Equipment Cart, With and not limited to 
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wide, high, rides on 4 antistatic castors equipped with 

locking brakes, mains switch on cover, grounding plug. 

Caster diameter: ≥12.5 cm 

Drawer Unit with Lock,  

Equipment Rail,  

Camera Holder 

Monitor Holding Arm, 

Environmental requirements The supplier confirm that: The equipment suitable for work in 

the climate conditions in Iraq in terms of temperature & 

humidity. 
 

 

37 Panoramic x-ray 
Application Image of the entire mandibular and maxillary jaws 

SYSTEM CAPABILITIES Panoramic, Cephalometric , TMJ 

PATIENT TYPES, 

ADULT/PEDIATRIC  

Yes/yes  

MOUNTING CONFIGURATION  Freestanding and/or Wall 

X-RAY TUBE ANODE  

 Minimum total filtration, mm Al  

 Heat capacity, HU  

 Focal spot size, mm  

Stationary Type  

≥2.5 

According to manufacturer 

≤ 0.5 

X-RAY GENERATOR  

Type 

AEC (automatic exposure control) 

 kV range  

 mA range  

 Exposure time, sec  

  

high-frequency  

According to manufacturer 

60-80  

≥( 0-10)  

≤ 16  

DETECTOR  

 Type  

 

 Resolution  

 Bit depth  

 Available film sizes  

  

 Digital and CCD or (complementary metal oxide 

  semiconductors) 

 ≥  5 lp/mm 

≥ 12  

Standard panoramic  

SID(source to image distance), mm  ≥ 400  

MAGNIFICATION  Range (1.2x - 1.3x) 

PATIENT POSITIONING  

 

 Seated/standing  

Should be specified by the manufactured 

 

Yes/yes  

CONTROL PANEL  Digital  

*Power supply   

 Line voltage           

 Voltage stabilizer circuit (or device) 

UPS (with long shelf life batteries ≥ 1 

year)   

- Medical Approved power supply board  

- 220/240VAC,50/60Hz, Three pin G type plug 

-YES (170-260VAC to 220 /240 VAC)  

- Yes for ≥ 90 minutes back up  

OTHER SPECIFICATIONS   ≥ 17" LCD displayer , PC pantium4 or better with automatically 

recovered operating system, RAM ≥ 2Gh, processor ≥ I core 2, Hard 

disk ≥ 240GB 

Photo quality printer, (Dynamic Transversal slicing) DTS. 

Environmental Requirements  The supplier confirm that: The equipment suitable for work in the 

climate conditions in Iraq in terms of temperature & humidity. 
 

 

38 Patient monitor 
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Application :   basic physiologic parameters . Acuity area : In Wards,CCU, Emergency, other. 

 

PATIENT TYPE  Adult, pediatric (with all accessories needed) 

NIBP YES      Systolic, mean, and diastolic pressures 

ECG  YES  ≤5 

SPO2 (reusable probe) Measuring 

range: SpO2: 1 to 100% 

YES   

Temperature(°C) YES   

Pulse rate  YES 

Respiratory YES 

ARRHYTHMIA ANALYSIS YES 

TRENDING Graphical, Tabular 

Alarms 

For all monitored parameters  
 Audible and visual. 

 Alarms: User-selectable upper and lower limits 

Display type 

Size(inch) 

Traces 

LCD or LED, OR TFT   Touch Screen 

≥12 

≥ 4 

Recorder  Optional 

Networking 

Interface 

Auxiliary output  
Connection 

YES 

YES 

Digital 
Wired Or Wireless 

Orientation Wall mount or desk stand 

Equipment Alarms Low systolic BP, High systolic BP, Low diastolic BP, High diastolic BP, Low 

mean BP, high heart rate, low heart rate, low pulse Oximetry, low respiratory 

rate, and high respiratory rate, Cuff leak, Cuff disconnect, 
Hose leak, low battery. 

Battery(operating time) Yes  ≥1hr 

Power Requirement  Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

3 pin Plug (G type) 

Environmental 

requirements: 

The supplier should be confirmed that: The Equipment 

is suitable for work in climate conditions of Iraq 

in terms of temperature and humidity. 
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39 Resuscitator  
 

Orientation  Portable  or pole mount  

Application  Achieving controlled target PIP and delivering consistent PEEP 

to improve lung volume.  

Used in  Delivery Suite, Post Natal Wards, Special Care Baby units and 

Neonatal Intensive Care units. 

Input Source Hospital pipeline or cylinder with regulator 

Input Gas Pressure: 35-75   psi  

Suction Regulator Range: 0-150 mm Hg 

Accessories And consumables  

Start up Qty .  at least 100 patient.  

- Single Use T-Piece. 

-  Reusable  T-Piece  

- Single Use Humidified Resuscitation T-Piece 

- Reusable Patient T-Piece with PEEP Valve. 

- Reusable Patient Supply Line. 

- Single Use Neonatal Resuscitation Masks at least (4 sizes) 

(35mm to 72mm). 

- Reusable Test Lung. 

- Reusable Gas Supply Line. 

Gas Blenders -  Flow rate :  ≤ 2- ≥10 L/min  

Humidifier - Temperature /Flow Probe. 

- Heater Wire. 

Power & Environmental Requirements  Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

The supplier should be confirmed that: The Equipment 

is suitable for work in climate conditions of Iraq in 

terms of temperature and humidity. 
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40 Short wave therapy unit 
Application: used in rehabilitation centers, electrical energy is converted into thermal energy directly in the tissue. 

 Hyperemia, Pain Relief, Increased Blood Flow , Muscle relaxation, Decreasing Joint Stiffness, Chronic 

Inflammatory, achillodynia , migraine. 

MAIN FEATURES 

Preset therapy protocols 

• Patient database in the unit 

• Library with applicator placement images. 

  

TECHNICAL SPECIFICATIONS: 

 

Generator frequency ≥27 M Hz  

Orientation   Trolley with castors  

Operating modes Pulsed & Continues  

Output power continuous HF max. ≥ 100 W, pulsed HF 

max.≥ 200 W (peak) 

Pulse duration 50 - 200 μs or wider range  

Pulse repetition frequency 10-200 Hz adjustable  or wider range  

Display  LCD or  better  

Standard accessories (per unit) Neon check light qty2 

Disc  electrode Ø 130 mm or the compatible qty 2  

Disc  electrode Ø 80mm or the compatible  qty2 

Flexible rubber electrode qty2  

Cable clamp qty2 

Electrode cable qty2 

Electrode arm qty2 
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Optional Accessories  Diploed ( circupode )  

Timer  0-30 Min 

Alarm End of treatment  

Power & Environmental 

Requirements  

 Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

 The supplier should be confirmed that: The Equipment is suitable for 

work in climate conditions of Iraq in terms of temperature and 

humidity. 

 

 
 

41 Syringe pump 
APPLICATIONS  

 

- Anesthesia, general infusions, neurosurgery,  

  oncology, pain relief, Parkinson's disease, pediatrics 

  and neonatology, terminal care 

- Administer intravenous (IV) fluids  

CONFIGURATION  

Number of channels  

Pump mechanism  

Pole mounting  

   

≥ 1 

According to manufacturer 

Yes 

DISPLAY  

Data displayed  

 LCD or LED 

Alarms, event history, rate and infusion data 

PUMP CAPABILITIES  

Flow range, mL/hr 

Increments, mL  

KVO rate, mL/hr 

Accuracy, %  

Max pressure, psi  

Pump- based priming 

Fluid resistant  

 

  

0.1- ≥99.9  

≥ 0.01 

1-3 

±2 

≤20  

Yes  

Yes  

COMPATIBLE SYRINGES  

 

The brands and sizes(standard) of all syringes that the 

pump will accept. 

SYRINGE-SIZE DETECTION  Yes  

AUDIBLE ALARM  

Volume control  

Momentary silence  

  

Yes 

Yes 
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ALARMS & INDICATORS  

High pressure/occlusion  

System malfunction  

Empty reservoir  

Plunger disengaged  

Syringe unlocked  

Infusion near end  

Infusion complete  

Low battery  

Depleted battery  

User prompts  

  

Yes 

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes 

DOSE ERROR REDUCTION SYSTEM (smart 

technology) 

           Pump defaults to DERS on startup  

Library size  

No. of care areas  

No. of drug entities/care area  

Log-analysis software  

 

 

Yes  

≥ 1,000 protocols 

≥10  

≥100 

Yes  

DATA PORT Yes  

EVENT LOG  

Printout  

Time/date stamp  

Number of events  

Events stored  

 

Time retained  

 

Yes  

Yes  

≥200  

Key presses, error codes, alarms, rate, amount infused, 

program settings  

1 year  

OTHER SPECIFICATIONS  - Drug/dose calculator; VTBI; VTBI over time; fast  

  start 

 Line voltage           

rechargeable battery(s)  

operating time, hr 

recharge time, hr 

- 220/240VAC,50/60Hz, Three pin (G type) plug 

-YES  

≥ 5@10 mL/hr 

< 8 

  

 
 

42 Chair , blood taking , electrical 

Electric Blood Donation Chair 

 

Purpose: are especially made for the comfort of the blood-donor in the blood center and hospitals. 

Type: motorized(electrical) 

Functions movement :up/down, back section turn, and leg section turn. 

castors :NO 

material :high quality(strength). 

Easy to clean seamless cushions, Antimicrobial fabric 
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Allows right or left-sided procedures 

 Chair dimension : ≥1900mm (curve length) x 550 mm 

 Arm board swing out : 0~≥ 45
o
 

 Arm board height adjustment : ≥ 70mm 

 Arm board slide ≥80 mm 

 Arm board dimension : ≥ (400mm x 140 mm) 

 Capacity(loading): ≥180 kg 

 Power:220v,50/60 HZ 

 
 

43 Blood bag floor standing centrifuge 6-12 bag 
 Application: separate suspended particles of blood bags different densities separated blood components. 

 Heavy duty & compatible design. 

 Rotational speed: 

 Max rpm: (1000 – 7000 ). 

 Max rcf, g: (≥4000). 

 No.of  blood bag for each cycle: ≥ 12 bags  

 Speed adjustment: microprocessor controlled. 

 Height:≥ 90cm 

 Tachometer accuracy (rpm) : (≥1). 

 Rotors available:  horizontal . 

 Temperature range: (-20~+60). 

 Timer: yes. 

 Braking (electric type): yes. 

 Brush ∕ brushless: brushless. 

 Safety feature: 

 Lid interlock: yes. 

 Biohazard containment: yes 

 Alert indicator: imbalance, end of run, overspeed, lid open & others. 

 Display type: digital LCD . 

 Programmable: yes. 

 Noise level: (≤70 db). 

 Input power: 220/240 VAC, 50/60 Hz single phase.  

 

 
 

44 Video bronchoscope for adult + pediatric 
Bronchoscope: Flexible bronchoscopes are used to view the interior of the respiratory tract, particularly the trachea and 
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the bronchi of the lungs. 

 

 

TYPE: video. 

INSERTION TUBE: 

 

- Length, mm                               (500 – 600). 

- Outer diameter, mm                  (3-7). 

- Insertion –depth markers should be no more than (10 cm) apart and accurate within (1cm). 

-  Maneuver the scope in the bronchi and access the target site easily. 

 

WORKING CHANNELS:  

Diameter, mm                               (1-3). 

 

 

OPTICS:                                      

- Field of view, deg.              (90 – 120) 

- High, sharp, and clear resolution. 

-Highest image quality for enhanced diagnosis for early lung cancer detection. 

-  3CCD color chip or CMOS  technology which generates Brilliant high reductions video images 

- Full HD compatible. 

TIP DEFLECTION RANGE: deg.     (Up 210- down 130). 

 

DISINFECTION:        Fully Imersible (CIDEX, OPA, Eto, Glutaraldehyde.) and other reprocessing methods. 

Other specifications: 

 Compatible with electro surgical treatment. 

 Standard set should include Reusable & autoclavable Biopsy forceps (Standard), Cytology Brush set, cleaning 

and maintenance kit. 

 Endoscopic Suction Pump, Compact and lightweight, when the bottle is full, the unit stops suctioning 

automatically. 

 Video System: see attached specs.  

 
 

45 Video system for bronchoscope  
APPLICATIONS Arthroscopy, gynecology, laparoscopy, neuroendoscopy, 

urology, vascular, ENT, bronchoscopy, GI endoscopy.  

COMPATIBLE ENDOSCOPE (according to specialty )  

Flexible 

 

Rigid 

 

All with appropriate adapters 

 

All with appropriate adapters 

VIDEO PROCESSOR  
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Resolution 

Advanced imaging techniques 

Camera inputs 

HD or better  

Optional 

≥1 

Controls/features 

Illumination 

White balance 

Video gain 

Sharpness 

 

Yes 

Yes, Automatic, manual 

Automatic or , manual 

Yes 

Yes 

Zoom , freeze  

Outputs 

 

 

Y/C 

NTSC 

PAL 

Digital 

USB or VGA or Ethernet  

Pixel resolution 1920 x 1080 or more 

VIDEO CAMERA 

Number of CCDs Full HD 3 CCD camera OR Full HD CMOS 

Cable length, m (ft) ≥ 3 (9.8) 

Camera head controls YES 

LIGHT SOURCE 

Lamp type 

Lamp life, hr 

Lamp meter 

LED preferred or xenon (300 W) 

≥ 500 for xenon; ≥30,000 for LED 

Yes for xenon 
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Display 

 

≥24"  colored  

LCD or LED or better 

Video printer YES 

Video recorder YES 

CD / DVD Recorder 

Medical Cart YES 

Power & Environmental Requirements Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

The supplier should be confirmed that: The Equipment is 

suitable for work in climate conditions of Iraq in terms of 

temperature and humidity 
 

 

46 x-ray filim viewer 
Type Single 

1. Light adjustable  

2.Elegant frame and compatible design  

3.Adopt backlight and high frequency inverted technology, no flash or fake film.     

4. Anti-ultraviolet ray, never fade in color, light is tender and protective to eyes. 

5. Adopt rare earth Al alloy, transmutation-resistant, high weather ability. 

6. Be suit for clinic to observe CT, MRI, X-Ray film or for photographers. 

7. Each section works independently, adjustable brightness. 

8. Heavy duty. 

*Power supply   

 Line voltage      

 

- Medical Approved power supply boards  

- 220/240 VAC , 50/60 Hz single phase, Three pin UK type plugs 

 
 

 

47 Vortex mixer 
1. Table top model. 

 2. Operation mode: touch and continuous operation mode. 

 3. Rotation speed: 0-3000 RPM. 

 4. Motor with low noise level.  

 5. Interchangeable in tube, cup foam pad. 

 6. Heavy duty cast metal base and suction cup feet to avoid   movement during shaking. 

 7. Power supply 220/240 V, 50/60 Hz. 

 
 

48 Anesthesia machine , MRI compatible 



 122 الشروط العامة للعقد. القسم الساد 

 

CONFIGURATION Mobile 

PIPELINE GAS INLETS 3 (O2, N2O, air) 

GAS CYLINDER YOKES 3 (O2, N2O, air) 

VAPORIZERS, AGENTS Enflurane, isoflurane, sevoflurane 

Number 2, removable 

Interlock yes 

Agent level indicator yes 

SUCTION SYSTEM yes 

O2 FAIL-SAFE yes 

HYPOXIC MIXTURE FAIL-SAFE yes 

AUTOMATIC VENTILATOR yes 

Ventilation modes Manual/spontaneous, VCV , SIMV or pressure support, 

Tidal volume ≤ 20   -  ≥ 1,200; 

Frequency, bpm ≤4-≥60 

Pressure limit, cm H2O ≤15-≤100 

System checks yes 

SCAVENGING SYSTEM Active or passive 

MONITORS ND ALARMS  Airway pressure, High-pressure alarm, Continuing pressure alarm, Low 

pressure/apnea, PEEP, Expiratory volume/flow, Reverse-flow alarm, 

High/low minute volume, O2 concentration,  

Integrated physiological monitoring yes 

Magnetic field strength, T 1.5 , 3  

Gauss line restriction, G ≥ 300 

Other features  Shelves, Drawers, Central brake 

BACKUP BATTERY ≥0.5hr Use per charge 

Power source  AC power 220-240VAC, 50Hz 

Environmental requirements: The supplier should be confirmed that: The 

Equipment is suitable for work in climate 

conditions of Iraq in terms of temperature and 

humidity. 

 

49 Radiographic Units Digital Mammography 
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Application  Used primarily to detect and diagnose breast cancer and to 

evaluate palpable masses and non-palpable breast lesions. 

FDA CLEARANCE & / or CE MARK (MDD) Yes, (FDA preferred)  

GENERATOR TYPE 

kV RANGE 

 Max. mAs 

Max. mA 

high frequency 

≤25 - ≥35 

≥500 

≤200 

X-RAY TUBE 

Heat capacity, HU 

Heat dissipation rate OR Rotation speed 

Target/filter combinations 

Rotating  

≥150,000 

≥25000  HU/min or  ≥5000 rpm 

 

Should be specified 

Assembly (tube) movement 

Rotation, ° 

Vertical, cm 

SID, cm 

Scale guide (indicates the amount of compression 

applied to the breast) 

 

≥ ± (135 -180) 

≤80 - ≥ 130 

≥ 65 

Yes (digital display) 

DIGITAL DETECTOR 

Type  

Size , cm 

Pixel size, µm 

Image bit depth 

Wait for full preview, sec 

Yes  

Should be specified 

≥ (23x29) 

≤100 

≥12 

Lowest time is preferred. 

POSITIONING ASSEMBLY 

Collimation 

Movement locks 

 

Yes  

Electromagnetic 

AEC DETECTOR Yes  

COMPRESSION SYSTEM Manual & automatic 

MAGNIFICATION DEVICE Yes  

TOMOSYNTHESIS Yes  

Tomo sweep angle, degrees ≥25 

Tomo thickness, mm ≤1 

STEREOTACTIC DEVICE Mammography can be upgraded to include stereotactic 

biopsy device. 

CONTROL MONITOR 

Type  

Size ,in 

Display resolution, MP 

HARD DISK STORAGE, GB 

DICOM 3.0 

Yes  

Medical monitor (color or grayscale) 

≥17 

≥1 

≥120 

Yes (sharing & storage) 

Review workstation :  

Type  

Size ,in 

Display resolution, MP 

HARD DISK STORAGE, GB 

Processing (analysis)tools & software  

 

CAD  

Yes  

Medical monitor (color or grayscale) 

≥19” 

≥2 

≥256 

Should be specified by the manufacturer & up-to-date 

software. 

Optional . 

Printer  Yes  

Power supply  Medical  approved power supply board with voltage 

stabilizer. 

Line voltage 220/240 VAC ,50/60Hz ,single phase. Three pin (G) type 

plug 
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UPS ≥ 5 minutes back up. 

Environmental conditions the equipment suitable for working in the climate 

conditions of Iraq in terms of temperature & humidity 

 
 

 

50 Scanning Systems, Ultrasonic, General Purpose 
CLINICAL APPLICATIONS  Abdominal, , musculoskeletal, OB/GYN, pediatric 

and neonatal, small parts, transcranial, urologic, 

vascular, other clarified  

PROBE TYPES, MHz 

 

    Linear array( multi frequency ) 

Convex array ( multi frequency ) 

Endovaginal 

Endorectal 

Dedicated 3-D/4-D 

Hockey stick   

    Others 

≥ 3 Probes chosen by customer according to 

specialty  

Yes    (specification should clarify) 

Yes   (specification should clarify) 

Yes    (specification should clarify) 

Yes    (specification should clarify) 

Yes   (specification should clarify) 

Yes     (specification should clarify) 

Manufacturer should mention any other available 

probes and its clinical application  

SCAN MODES 

M-mode  

B –mode( 2-D) 

3-D (freehand) 

3-D (automatic) 

4-D (automatic) 

Harmonic imaging  

  

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

DOPPLER 

Color Doppler 

3-D/4-D 

Power Doppler  

3-D/4-D 

Frequency display 

Velocity display 

Duplex mode 

Triplex mode 

  

Yes   

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes  

Image Display and Processing  

      Automated image optimization  

      Gray scale level 

      Image magnification  

       Maximum display ,mm 

      Preprocessing  

      Postprocesing    

  Real-time image 

      Frozen image 

      SPLIT SCREEN 

 

Yes 

≥ 256 

Yes  

≥ 240 

Yes 

Yes  

Yes 

Yes 

Yes   

ANALYSIS PACKAGES 

Abdomen  scanning 

Vascular scanning 

OB/GYN scanning 

     Others 

 

FUNCTIONALITY  

   Digital calipers 

Selectable dynamic range 

  

Yes 

Yes 

Yes  

Urology, pediatric, hip , other specified by the 

manufacturer) 

 

Yes 

YES 
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Adjustable transmit focus 

Dynamic receive focus 

Measurements on video replay 

YES 

YES 

YES  

IMAGE STORAGE 

Capacity, number of stored images 

Cine 

HDD,DVD, USB, printer, other should specified  

≥ 250 GB HD  

 Yes 

DICOM 3.0 COMPLIANT Yes 

NUMBER OF USER-PROGRAMMABLE PROTOCOLS, 

FORMULAS , TABLES 

Yes 

MONITOR ≥ 17" high resolution LCD 

Environment requirement   The equipment suitable for working in the climate 

condition in Iraq in terms of condition and humidity   

*Power supply   

 Line voltage           

UPS 

- Medical Approved power supply board  

- 220/240VAC,50/60Hz, Three pin G type plug 

- YES smart ≥ 1500 KW 

 

 

51 Urodynamic MeasurementSystems 
CLINICAL APLLICATION  Evaluate the storage and transportation of urine in the urinary 

tract and can help determine the cause of abnormal voiding 

(urination) & diagnosing neurogenic bladder diseases, stress 

incontinence that does not respond to noninvasive treatment, 

urinary path obstruction, and spastic sphincters. 

CONFIGURATION  Laptop or PC With Cart 

RECORDER CHANNELS ≥ 6 

UROFLOWMETER MODULE Yes  

  Transducer type Weight sensor or Differentiated Load cell , other 

  Output Display monitor or printout 

  Flow range, mL/sec Range ≥  (0-50) 

    
  Volume range, mL  ≥ (0-1000) 

    
  Autozero Yes 

    
CYSTOMETER MODULE Yes , (Built in Preferred ) 

  Type H2O or other 

  Output Display monitor or  printout 

  Flow, mL/min Range ≥ (0-200) (H2O), Other should be specified. 

    
PROFILOMETER MODULE Optional (Preferred) 

  Output Display monitor or printout 

  Withdrawal  
   Rates, mm/sec Range ≥ ( 0.2 – 5 ) 

    Range, mm 

 

 

Range ≥ (0-150) 

  

MANOMETER MODULE 

 

optional 

  Output Display monitor or printout 
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  Autozero ( Preferred) 

  Pressure range, cm H2O Range ≥ ( -40 to + 350 ) 

  Pressure transducer Reusable 

    
 

EMG AMPLIFIER 

  

Yes (Built in Preferred)  

  Output Display monitor or printout 

  Sensitivity, µV ≤ 1 

    
  Frequency limit, upper, kHz ≥ 1 

  Frequency limit, lower, Hz ≥8 

    
DATA CONNECTIVITY Yes  data management system ( Processing and data storage) 

FLUORO INTERFACE 

 (Interfacing with fluoroscopic table system) 

Optional 

Printer YES 

*Power supply   

 Line voltage           

UPS 

- Medical Approved power supply board  

- 220/240VAC,50/60Hz, Three pin G type plug  

- YES smart ≥ 1500 VA  
 

 

52 Scanning Systems, Ultrasonic, portable 
FDA CLEARANCE or CE MARK (MDD) Yes 

CLINICAL APPLICATIONS Abdominal, musculoskeletal, OB/GYN, pediatric 

and neonatal, small parts, urology ,general imaging, 

others 

Type Laptop 

PROBE TYPES, MHz 

 

    Flat Linear array 

Convex array  

Endovaginal 

Endorectal 

Dedicated 3-D/4-D 

    Others 

 

 

Yes     

Yes    

Yes     

Yes     

Yes      
available probes and its clinical application  

SCAN MODES 

M-mode  

B –mode( 2-D) 

3-D (automatic) 

4-D (automatic) 

Harmonic tissue imaging 

Contrast harmonic imaging  

  

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 
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DOPPLER 

Color Doppler imaging (CDI) 

3-D/4-D 

Power Doppler imaging (PDI) 

3-D/4-D 

Continuous wave 

Pulsed wave 

Duplex mode 

Triplex mode 

  

Yes   

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes  

Image Display and Processing  

      Automated B-mode  

      Gray scale level 

      Image magnification  

      Monitor (in) 

      Preprocessing  

      Post processing    

      SPLIT SCREEN 

 

Yes 

≥ 256 

Yes  

≥ 12  

Yes 

Yes  

Yes   

ANALYSIS PACKAGES Auto IMT (RF in real time), X Strain 2-D and 4-D 

strain/strain rate analysis, abdominal, neck 

ultrasound, adult cephalic (TCD), breast, 

rheumatology, neonatal, pediatric, OB/GYN, small 

parts, urology and others to be specified  

 

FUNCTIONALITY  

   Digital calipers 

  

 

Yes 

IMAGE STORAGE 

 

Capacity, number of stored images 

Cine loop playback  

HDD,DVD, USB, printer, other should be specified  

≥ 100 GB HD  

 Yes 

DICOM 3.0 COMPLIANT Yes 

Power supply   

 Line voltage           

 

Smart Trolley  

Backup Battery  

- Medical Approved power supply board  

- 220/240VAC,50/60Hz, Three pin G type plug 

 

Yes  

Yes 

Environment requirement   

  

The equipment suitable for working in the climate 

condition in Iraq in terms of condition and humidity   

 

 

53 Cardiac Ultrasonic Scanning Systems (Echo) ,portable 
Application - used for Real-time, noninvasive imaging of 

heart structures and functionality. 

- Cardiac (Adult, pediatric, neonatal). 

- Vascular. 

DICOM 3.0 COMPLIANT Yes  

CONFIGURATION portable 
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PROBE TYPES 

Linear array 

Phased/vector array 

TEE mutiplane 

TEE Pediatric 

CW 

Others 

 

 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

Optional. 

Yes. 

 Should be Specified by the manufacturer. 

Dedicated 3-D /4-D YES 

SCAN  MODES 

     3-D automatic 

     4-D automatic 

     B-MODE 

TISSUE Harmonic imaging 

 

DOPPLER  

Color Doppler imaging(CDI) 

Power Doppler imaging (PDI) 

Pulsed wave 

Duplex 

Triplex mode 

Tissue Doppler imaging 

 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

 

 

Yes. 

YES. 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

Yes . 

IMAGE DISPLAY AND PROCESSING 

  Adjustable transmit focus 

  Automated B-mode (2-D) image 

  Automated PW Doppler image optimization 

  Dynamic receive focus 

 Grayscale levels 

Image magnification (zoom) 

Real-time image 

Preprocessing 

Postprocessing 

Spectrum analyzer 

 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

≥ 256. 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

Yes. 

DISPLAY FUNCTIONS 

Pan/zoom 

Real-time image 

Frozen image 

Cine 

Max number frames 

SINGLE/DUAL MONITORS 

SPLIT SCREEN 

IMAGE STORAGE 

Method 

Capacity 

 

 

Yes. 

Yes. 

 

≥ 1000 

Single, ≥ 19"  HD. 

Yes. 

 

HD, DVD, CD, USB, others. 

≥ 250 GB HD, or better. 

ANALYSIS PACKAGES Cardiac scanning, Vascular scanning, Stress 

echo, Others. 

Smart trolley  Yes. 

Power supply   

Line voltage           

Voltage stabilizer circuit  

Rechargeable battery(s)  

- Medical Approved power supply board  

- 220/240VAC,50/60Hz, Three pin G type plug 

-YES (170-260VAC to 220 /240 VAC). 

- Yes for ≥ 10 minutes back up  

Environmental requirements the equipment suitable for work in the climate 

conditions in Iraq in terms of temperature & 
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humidity 
 

 

54 Electromyography (EMG) 
- Medical Approved power supply board  

- 220/240 VAC , 50/60 Hz  

- Optional ,if YES (180-250 VAC to 220 /240 VAC stabilizing 

   board or device 

- Optional, if YES (the equipment should work properly and normally with or 

without the batteries i.e. if the battery removed or damaged .The charging 

board or transformer should be responsible only for charging the batteries i.e. 

the equipment should work properly and normally if the charging board is 

damaged or removed     

- Optional 

*Power supply   

 Line voltage           

 Voltage stabilizer 

 

Rechargeable Batteries 

 

 

 

 

UPS    
Number of Channels : 4 channels  

Input Impedance  ≥ 180MΩ  

Noise  ≤ 0.7μ Vrms  

CMRR ≥ 90 dB  

Sensitivity 2 μV/div ~ 10 mV/div. 12 positions in 1 ~ 2 ~ 5 sequences  

Low Cut Filter 0.01, 0.1, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz, (6 dB/oct)  

High Cut Filer 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz, 1, 3, 5, 10, 20 kHz (12 dB/oct)  

AC Filter 50, 60 Hz (≥1/20)  

CAL Voltage 1, 10, 100 μV, 1, 10 mV  

IMP-Check range 1- 50 KΩ  

Ext Input 8CH, 1 V/Div 

Montage programmable electrode junction box 

Amplifiers 

A/D Resolution  ≥ 10 bits  

Conversion Speed  ≥ 2 μs/channel 
A/D Converter 

Number of Addresses  ≥1024  

Analysis Time 2 ms -  10s  

Number of Averages :- any number from the keyboard (not less than 9999)  

Trigger Mode Recurrent, Random, Signal, Foot SW, Ext1, Ext2  

Recurrent Rate 0.1~0.9 Hz in ≤ 0.1 Hz steps  

1 ~ 9 Hz in  ≤ 1 Hz steps  

10 ~ 90 Hz in ≤ 10 Hz steps  

Delay 0 ~ ±10Div of the full scale  

Averager 

LCD ≥15"  

Number of  Waveforms ≤ 64  

Memory Averaging memory ≥4 channels; Store memory ≥8CH, data memory 

≥1024 addresses, ≥16 bits  

Display 

Out Put Modes Single, Double, Train  

Train Frequency Same as the Recurrent Rate  

Number of Trains  ≥ 2  

Train Time 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30,40,50,60s  

Delay Time 0 ~ 10 sec, ≥ 210 positions 

Stimulator Common 

Functions 

Output Current 0 ~ 99.8 mA in ≤ 0.2 mA steps  

Pulse Width 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 ms 
Electric Stimulators 

Output Mode Click, Tone Burst  

Output level 0~106 dB (HL) in ≤ 2 dB steps  

Output Selector Left, Both, Right  

Phase Condensation Rarefaction, Alternate  

Tone Frequency  125 - ≥8k  

Plateau Time  0 - 1s  

Rise/Fall Time  0.1 - 100ms  

Click Width  0.1- 1ms  

Mask Level  0, -10, -20, -30, -40 dB, Off  

Stimulus Frequency Frequent stimulus: same as the tone frequency. Rare 

frequency: same as the tone frequency.  

Rare Appearance Rate 10, 20, 30, 40, 50% 

Auditory Stimulator 

Output Mode Pattern Reversal, Led Goggle Flash  Visual Stimulator 
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Display Location Left, Right, Full  

Pattern Size 4, 8, 16, 32, 64  

Trigger Mode Asynchronous, Frame Lock 

- Open and work on multiple examinations and screens at the same time, and 

switch between them with just one mouse click 

- Automatic ABR threshold testing, sequential tetanic testing - Generate 

reports in Microsoft® Word™ and Excel™ 

- MUP waveforms can be selected from a site and displayed 

- Two cables output connectors for each cable  

- Touch Screen 

Other specification 

-Nerve conduction study. 

-EMG. 

-Tetanic Nerve Stimulation. 

-Single fiber EMG. 

-Autonomic NS. 

-Event- related potential. 

-Motor- Evoked potential. 

-Trans cranial magnetic stimulator. 

Diagnostics abilities 

 

 

55 Endoscopic video system  
APPLICATIONS Arthroscopy, gynecology, laparoscopy, neuroendoscopy, 

urology, vascular, ENT, bronchoscopy, GI endoscopy.  

COMPATIBLE ENDOSCOPE (according to specialty )  

Flexible 

 

Rigid 

 

All with appropriate adapters 

 

All with appropriate adapters 

VIDEO PROCESSOR  

Resolution 

Advanced imaging techniques 

Camera inputs 

HD or better  

Optional 

≥1 

Controls/features 

Illumination 

White balance 

Video gain 

Sharpness 

 

Yes 

Yes, Automatic, manual 

Automatic or , manual 

Yes 

Yes 

Zoom , freeze  
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Outputs 

 

 

Y/C 

NTSC 

PAL 

Digital 

USB or VGA or Ethernet  

Pixel resolution 1920 x 1080 or more 

VIDEO CAMERA 

Number of CCDs Full HD 3 CCD camera OR Full HD CMOS 

Cable length, m (ft) ≥ 3 (9.8) 

Camera head controls YES 

LIGHT SOURCE 

Lamp type 

Lamp life, hr 

Lamp meter 

LED preferred or xenon (300 W) 

≥ 500 for xenon; ≥30,000 for LED 

Yes for xenon 

Display 

 

≥24"  colored  

LCD or LED or better 

Video printer YES 

Video recorder YES 

CD / DVD Recorder 

Medical Cart YES 

Power & Environmental Requirements Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

The supplier should be confirmed that: The Equipment is suitable for work in 

climate conditions of Iraq in terms of temperature and humidity 
 

 

56 Syringe Pumps 
APPLICATIONS  

 

- Anesthesia, general infusions, neurosurgery,  

  oncology, pain relief, Parkinson's disease, pediatrics 

  and neonatology, terminal care 
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- Administer intravenous (IV) fluids  

CONFIGURATION  

Number of channels  

Pump mechanism  

Pole mounting  

   

≥ 1 

According to manufacturer 

Yes 

DISPLAY  

Data displayed  

 LCD or LED 

Alarms, event history, rate and infusion data 

PUMP CAPABILITIES  

Flow range, mL/hr 

Increments, mL  

KVO rate, mL/hr 

Accuracy, %  

Max pressure, psi  

Pump- based priming 

Fluid resistant  

 

  

0.1- ≥99.9  

≥ 0.01 

1-3 

±2 

≤20  

Yes  

Yes  

COMPATIBLE SYRINGES  

 

The brands and sizes(standard) of all syringes that the pump will 

accept. 

SYRINGE-SIZE DETECTION  Yes  

AUDIBLE ALARM  

Volume control  

Momentary silence  

  

Yes 

Yes 

ALARMS & INDICATORS  

High pressure/occlusion  

System malfunction  

Empty reservoir  

Plunger disengaged  

Syringe unlocked  

Infusion near end  

Infusion complete  

Low battery  

Depleted battery  

User prompts  

  

Yes 

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes  

Yes 
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DOSE ERROR REDUCTION SYSTEM (smart 

technology) 

           Pump defaults to DERS on startup  

Library size  

No. of care areas  

No. of drug entities/care area  

Log-analysis software  

 

 

Yes  

≥ 1,000 protocols 

≥10  

≥100 

Yes  

DATA PORT Yes  

EVENT LOG  

Printout  

Time/date stamp  

Number of events  

Events stored  

 

Time retained  

 

Yes  

Yes  

≥200  

Key presses, error codes, alarms, rate, amount infused, program 

settings  

1 year  

OTHER SPECIFICATIONS  - Drug/dose calculator; VTBI; VTBI over time; fast  

  start 

 Line voltage           

rechargeable battery(s)  

operating time, hr 

recharge time, hr 

- 220/240VAC,50/60Hz, Three pin (G type) plug 

-YES  

≥ 5@10 mL/hr 

< 8 
 

 

57 Gynecology operation table  
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Application Gynecology  

TABLE POSITIONS(Degrees from horizontal) 

Trendelenburg 

Reverse Trendelenburg 

Lateral tilt 

 

 

≥25 

≥25 

≥18 

Vertical range, cm (in) 52– 100(20.5- 39.4) 

TABLE SECTIONS ≥3 

Degrees from horizontal 

Back section 

Foot/leg section 

Head section 

 

+25 to -10  minimum 

+15 to -40 minimum 

Variable 

ACCESSORY SIDERAIL Yes 

PERINEAL CUTOUT Yes 

MAXIMUM PATIENT CAPACITY, kg (lb) 

                                  

≥ 250 (551) Static 

CONTROLS 

Type 

Manual override 

Foot/hand 

Electric or Electrohydraulic 

Yes 

Radiolucent tabletop 

C-arm accessible 

Yes 

Yes 

 

ACCESSORIES 

 

Arm boards, shoulder braces, stirrups, leg holders, Filth 

basin,Knee support,  

Full line available for gynecology  
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DIMENSIONS, H x W x L, cm (in) 

Fully extended 

100 x 50 x 195 (39.4 x 19.7 x 76.7)    or more                                              

Column housing Stainless steel 

Caster lock Yes  

POWER REQUIREMENTS 

Battery 

Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

YES  

Environmental requirement  The supplier should be confirmed that: The 

Equipment is suitable for work in climate 

conditions of Iraq in terms of temperature and 

humidity. 

 

 

 

 

 

  

 
 

58 Complete Rinal Replacement Therapy (CRRT) machine  
APPLICATION  -Treat patients suffering from acute kidney injury (AKI), a 

critical condition characterized by sudden temporary loss 

of normal kidney function.  

- Plasmapharesis 

INTENDED AREA OF USE ICU / Acute care  

AVAILABLE TREATMENTS 

CRRT mode 

Blood purification mode 

 
CVVHDF ,SCUF, CVVH, CVVHD,HVCVVH 

Yes (plasma exchange), Hp 

FLUID BALANCE MEASUREMENT 

Gravimetric 
  
YES  

REPLACEMENT FLUID 

     COMBINE ORE AND POST-FILTER 

     SIMULTANOUSLY DURING(CVVHDF)  

 

FLOW RATES, mL/min 

Blood 

Dialysate 

Replacement (substitution) fluid 

Effluent (ultra-filtration) 

  

Range any value ≥ (10-450) 

Range any value ≥ (0-130) 

Range any value ≥ (0-130) 

Range any value ≥ (0-160) 

ANTICOAGULATION 

Integrated heparin pump 
Integrated citrate with 

    Automated calcium replacement 

 

Yes 

Yes in (SCUF,CVVHD,CVVH,CVVHDF) 
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PRESSURE, mm Hg 

Arterial pressure 

Venous pressure 

Pre-filter pressure 

Trans-membrane pressure 

Effluent pressure 

 
Range ≥ (-250 to +50 ) 

Range ≥ (0 to 350) 
Range ≥ (0 to 300) 
Range  ≥(0 to 450) 
Should be specified by the manufacturer 

TEMPERATURE CONTROL 

Temperature range, °C 
  
 Range any value ≤ (15-43) 

SETS/FILTERS 

Number of sets/filters 

Manual or auto load 
One set of crrt for all modes 

Set type recognition by machine 

 

Set not effect ECG monitor 

  
 ≥ 4 

 Auto load set and optional manual load 

Yes (SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF) 

Yes (to increase patient's safety and minimize setting time 

) 

 Yes 

DISPLAY TYPE LCD , LED or other Type ( optional touch screen) ≥ 12 

inch 

DISPLAYED PARAMETERS 

Flow rate 

Pressure 

Treatment time 

CRRT DOSE ml/kg/hr 

  

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

ALARMS 

Blood-leak detector 

Air/foam detector 

Arterial/venous pressure 

Filter pressure 

  

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Data stored System parameters and treatment data 

INTERFACES  

 Type 
  
Yes 

plasma exchange. Yes 

Return Blood manually (in case the crrt machine 

shut down, patient's blood can be return back 

manually. 

Yes 

 

pediatric patient's weight  ≥ 11 kg.(for CRRT and plasmapharesis) 

Power Supply - 220VAC ,50/60 Hz   

- Three pin plug (G type) 

- UPS for ≥ 20 minutes (Back up power) 

Environmental Requirements  The supplier confirm that: The equipment suitable for 

work in the climate conditions in Iraq in terms of 

temperature & humidity. 
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59 HEART-LUNG machine  
 Application: Heart-lung bypass units are external systems that circulate, oxygenate, and filter the blood, acting as a 

temporary substitute for circulatory and pulmonary function.  (often used for open-heart surgery). 

Part I: 

  Configuration: Modular/console. 

 Pump positions, max ≥ 4. 

 Pump Type:  

- Centrifugal: Optional. 

- Roller: Yes. 

 Bidirectional: Yes. 

 Directional lock: Yes. 

 Drive system: Direct drive or  Belt. 

 Flow rate, L/min: 0- ≥10 arterial. 

 Head sizes, cm: ≥ 8.5  

 Tubing sizes, cm: ≥ 0.3 

 Occlusion adjustment method: Any with lock. 

 Master/slave: Yes. 

 DISPLAYS (CHANNELS): 

- Flow rate: Yes. 

- Temperature: ≤ 8. 

- Pressure: ≤ 8. 

- Timers: ≤ 6. 

- Cardioplegia monitor: Yes. 

 ALARMS: Yes, Audible and visual. 

 SAFETY DEVICES: 

- Level detector: Yes . 

- Bubble detector:  Yes ,Ultrasonic. 

- Roller pump-head covers: Yes. 

 

 FEATURES: 

-  Pulsatile pumping: according to manufacturer. 

- Venous flow clamp: Yes. 

- Separated heater/ cooler: Yes. 

- Writing table: Yes. 

- Lamp: Yes. 

- Accessory outlets: Yes. 

 CONNECTORS: blood: inlet/outlet, others should be specified by manufacture. 

 PATIENT MONITOR INTERFACE: Yes. 

 NETWORK CONNECTION TYPE: Yes. 

 SELF DIAGNOSTICS: Yes. 

 Line power: (220 -240) Volt, 50 /60Hz, 3 pin Plug (G type). 

 AUX  POWER SYSTEM: 

- Type: built-in Battery preferred or UPS 

- Operating time, hr: ≥1. 

- Charging time, hr: ≤ 16  

- Manual crank: Yes. 

Part II 

 COMPATIBLE OXYGENATORS: Yes. 

 TYPE :  Hollow-fiber membrane, other specified by manufacture. 

 Blood FLOW RATE, L/min: ≤ 8. 

 MEMBRANE  

- Material: Polypropylene or Polymethylpentene or better. 
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-  Surface area, m²: ≤ 2.2 

- Coating: according to manufacturer. 

 RESERVOIR ( if needed)  

- Shell: Hard, other should be specified. 

- Capacity, mL: ≤ 4500. 

 STATIC PRIMING VOLUME, mL: ≤ 400.  

 INTEGRAL HEAT EXCHANGER: Yes.  

 SIZES AVAILABLE:( adult, pediatric type or infant) per  user request. 

 

 

 Environmental requirements: The equipment suitable for working  in the climate conditions of Iraq in terms of 

temperature & humidity. 

 
 

60 OPERATING ORTHOPEDIC table 
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Provide an elevated surface for supporting the 
patient's body. Stabilizing the patient's position and 
providing the surgeon with optimal exposure of the 

surgical field . 

APPLICATIONS 
 

yes CE MARK (MDD) or FDA CLEARANCE 

 
 

Up :60˚, down :90˚  

Up :30˚ , down :90˚  

Opening: 90˚ , up: 30˚ , down :90˚  

 
>10˚ up to 25˚ 

>10˚ up to 25˚ 

>15˚ up to 20˚ 

≥ 70 to ≤ 140˚ 

50 cm 

Optional  

TABLE POSITIONS 
 Removable : 

  -Head section    

  -seat section   

  -leg section   

 Degrees from horizontal 
   Trendelenburg 

   Reverse Trendelenburg       
   Lateral tilt 

   Vertical range, cm 
 Proximal distal sliding range  

Right and left sliding  
 

 
≥200 

LOAD LIMIT, kg 
 Static 

Foot or hand or both or other to be specified  
with  
 
Electrohydraulic or electric or other tools specified  
Yes 
Yes 

CONTROLS 
 
 

Type 
 

Remote control 
foot control by the surgeon      

yes Manual override 

 
yes 
yes 
yes 
 
-inner thigh bar (carbon) 
-L-knee support bar  
 
 
 
8 for each table 
4 for each table 
 
yes 
yes 
yes 
should be specified 

ACCESSORIES 
  -Accessories cart 

  -Cart for traction bars 
  -Removable posterior shoulder      support     

  -Leg holder(electrical) for knee surgery   
    
   
 

  -Holding sliding clamps  
  -Position side holders (for supporting side 

positions of patient)  
  -Sacral rest 

  -Lateral IM nailing support   
  -Retractable abductor bars 

  -others 
    

Yes, with radiolucent accessories such as radiolucent 
arm table 
 

RADIOLUCENT TABLETOP 

Mobile 
Stainless steel 
Yes 
Yes 

BASE ATTACHMENT 
  Column housing 

  Conductive casters 
  Caster lock 

With accessories necessary for endoscopy operation, 
knee joint replacement, different fractures fixation 
(hanging hook), shoulder endoscopy and spine 

TABLE FEATURES 
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endoscopy(cervical, thoracic and lumber)  

 
220/240 
50/60 

Power requirements 
  Vac  

  HZ 

Yes  Battery backup 

The equipment is suitable for working  in the climate of 

Iraq in terms of temperature and humidity 
Environmental condition 

 

 

61 ELECTRIC ICU BED 
APPLICTION Electric beds have accessories and design features that help meet the 

special needs of patients in critical care units. These features minimize 

the need for patient movement, increase access to the patient, and 

facilitate patient transport to other departments. 

TYPE ( where used ) ICU , CCU 

PATIENT CONTROLS 

Location 

Functions 

 

PENDANT 

High/low, head, knee, Trendelenburg ,others 

ATTENDANT CONTROL PANEL 

Patient control lockout 

CPR 

Trendelenburg indicator 

AUTOMATIC CONTOUR  

MAXIMUM PATIENT WEIGHT, kg  

BARIATRIC FEATURES (Option) 

 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

≥ 200 

 

≥ 300 kg (This option depended on MOH request.) 

OVERALL DIMENSIONS 

    L x W, cm  

 Height , cm : 

     Min 

     Max 

 

≥ ( 210 x 85 ) 

 

   (30 – 55 ) cm 

   (75 – 85 ) cm 

CASTERS 

   Diameter, cm  

   Functions 

   CENTRAL BRAKE SYSTEM 

     BUMPERS 

   REMOVABLE HEADBOARD 

 

> 12.5  

≥ 2 locking, Brake, swivel , antistatic or other  

Yes 

Yes 

Yes 

Side rails on each side  Yes 

IV POLE ( Mounts ) 2 on each side 

Radiolucent Windows for X-Ray cassette holder Yes 

Alarm 

  Bed exit alarm 

  Break release  

  Others 

 

Yes 

Yes 

Yes 

BATTERY BACKUP 

   Operating time, hr. 

    Rechargeable 

Yes 

≥ 1 

Yes 
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Power supply - Medical approved power supply board 

- 220/240 VAC, 50/60 Hz, Three pin G type plug 

Environmental requirements  

 

Manufacturer confirm that the equipment suitable for work in the climate 

conditions in Iraq in terms of temperature & humidity. 
 

 

62 Ultrasonic Surgical Aspirators (Ultrasonic Knife ) 

 Application: use mechanical ultrasonic vibration and an irrigation/suction system to fragment and remove soft tissue 

and high-water-content growths from various parts of the body. 

 Indication: general surgery, neurosurgery, others. 

 Configuration: Tabletop with trolley or Console handpieces. 

 Transducer Assembly: Permanently housed in handpiece. 

   Ultrasonic System: 

 Frequency, kHz:   20-80. 

 Maximum amplitude, μm: 200- 400. 

 Oscillation system: Piezoelectric or electrostrictive or Magnetostrictive. 

 Fluidic System: 

 Aspiration, mm Hg: ≤ 700. 

 Irrigation system: Central or coaxial. 

 Fluid: Saline. 

 Flow rate, cc/min: 0-250, variable. 

 Handpiece configuration: 

 Straight: Yes. 

 Angled: Yes. 

 Straight extended: Yes. 

 Angled extended: Yes. 

 Others: to be specified. 

 TIP: 

 Type: Titanium, titanium alloy or stainless steel. 

 Reusable/disposable : both 

 Sterilization or autoclavable: Yes 

 Footswitch Control: yes, (optional wireless).  

 Display parameters: Power, Aspiration, irrigation levels, Alerts, others. 

 Controls: Irrigation, aspiration, ultrasound, others.  

 Error Code Messages: Yes. 

 Power Requirements: 

o 220/240 VAC, 50/60 Hz, Three pin G type plug. 

 Environmental requirements: 

The supplier should be confirmed that: The Equipment is suitable for work in climate conditions of Iraq in 

terms of temperature and humidity. 

 
 

63 CO2 Laser 
 A

pplication: gynecological  for cautery & vaporization treatment  

 T

ype: trolley or portable. 

 Castors: 4 (2 with brake) central braking & linear direction (if trolley type). 

 D
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isplay: LCD touch screen. 

 L

aser type: CO2 laser. 

 L

aser power to tissue: (0.5~60 W). 

 T

reatment modes: continuous, pulse, ultra-pulse. 

 A

iming beam: 

 T

ype: diode adjustable. 

 W

avelength: (635~655 nm). 

 A

rticulated arm: 7 point spring balance. 

 C

ooling system: closed loop liquid or forced air. 

 C

har-free in ultra-pulse. 

 S

cans highly focused laser beam over a predetermined spot size (potentially up to 15mm). 

 I

nput power: 220/240 VAC, 50/60 Hz single phase. Three Pin G type Plug, Voltage stabilizing and over current 

protection circuit. 

 Environmental requirements: 

       the equipment suitable for work in the climate   conditions in Iraq in terms of temperature &   humidity. 

 

 

 
 

64 Esophagogastroscope 
 -Application: used to view and administer therapy to the interior of the esophagus and the stomach for 

diagnosing and managing upper-GI disorders (e.g., ulcers, lesions) 

 Type: Therapeutic  Gastroscope. 

 Video: yes ( High definition & High resolution) . 

 Insertion tube: 

 Length (mm): ≥ (1,100). 

 Working length, mm: ≥ (1,030). 

 Outer diameter, mm:  10.8 or more. 

 Graduation marks: yes. 
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 Working channels: (2). 

 Diameter (mm): (2.8) or more. 

 Optics: 

 Field of view (degrees): (140). 

 Depth of field (mm): (2 ~100). 

 Tip deflection range (degrees): (>90) in all directions. 

 Umbilical cord: 

 Aspiration: yes. 

 Other functions. 

 Compatible with Video system. 

 Fully immersible in disinfectant solution.  

 Standard accessories including biopsy forceps, cleaning brush, leakage tester etc. 

 Lens washing. 

 Heavy duty. 

 Power requirement 220-240 volts50Hz 

 Environmental requirements: The supplier should be confirmed that: The Equipment is suitable for work in 

climate conditions of Iraq in terms of temperature and humidity. 

 

 
 

65 Endoscopic Washer /  Disinfector             
 Application: Wash & Disinfect of Flexible Endoscope. 

 Configuration: stand-alone. 

 Disinfect/Sterilize: Yes. 

 Autodisinfection: Yes. 

 Scopes/Cycle: 2 at least. 

 Total Default Cycle Time, min: ≤ 30. 

 Internal Air Compressor: Yes. 

 Germicidal Agents: 

- Types used: Glutaraldehyde, or other Chemical (should be specified).  

- Heater: Yes. 

- Temperature range, °C: ˂ 55. 

 Water supply: The washer supplied with RO system or filtered water. 

 Installation of washer and connection with water supply source (RO or filter water) is supplier responsibility.  

 Temperature requirements, °C: ≤ 50 

 Detergent Loading: Automatic. 

 Startup kit Detergent: sufficient for 100 cycles 

 Automated Leak detection: Yes. 

 Scope Compatibility: All flexible scopes. 

 List of compatible scopes: should be specified by the manufacturer. 

 Alarm: Yes (cycle error or cycle parameter & other to be specified). 

- Type: audible, visual. 

 LCD display: Yes. 

 Identification of Scopes: Automatic or Manual. 

 Power requirement: 220-240 volts (single phase), 50/60 Hz. 
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 Environmental requirements: the equipment suitable for work in the climate conditions in Iraq in terms of temperature 

& humidity. 

 

 
 

66 Labroscope, Vedio system complete with carbon Dioxide Insuffators & suction – 

Irrigation 
Application  Diagnostic &operative 

Type  Carrying cart 

System components 7. Laparoscope and hand instruments. 

8. Electronic CO2 insufflators. 

9. Video Endoscopy system  

10. Display monitor. 

11. Suction and irrigation system. 

12. Light source.  

Power supply 6. 220/240 VAC, 50/60 Hz. 

7. Over current & over heated protection circuit. 

8. Three pin G type plug. 

9. Voltage corrector/stabilizer circuit of (input 160-260 V and 

output 220-240 V and 50 Hz). 

10. UPS of suitable rating with voltage regulation & spike 

protection for ≥60 minutes back up. 

Laparoscope & hand instruments 3. Telescope 0 and 30 degree , rod lens or HD CCD 10 mm 

diameter , ≥ 30  cm length autoclavable. 

4. Hand instruments: last generation modular instruments. Can 

be disassembled into separate components.  Finger operated 

jaws & locking mechanism. Compatible with H.F. cable. 

Set of laparoscope instruments: 

 

 Forceps (toothed & atraumatic) & scissors (≥5 no.) 

(curved with and without cautery & straight with 

and without cautery). 

 Trocars & cannulae ((≥2 no.)10 mm &(≥ 5 no.) 5 mm). 

 HF electrode L shape. 

 Reducer 10/5 

 Veress needle three sizes 

 Needle holder. 

 Assistant needle holder 

 Facial closure 

 Dissectors forceps. 

 Biopsy forceps (punch biopsy forceps). 

 Crocodile forceps 10mm. 

 Suction Irrigation Handle  

 Liver retractor 

 Bipolar scissor 

 bipolar grasper 

 Bipolar cable 

 Monopolar cable 

 Aspiration needle 

 Instruments container 

 Clip applicator 

 Titanium clips  
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Electronic CO2 insufflators 

With thermal gas heat. 

 

INSUFFLATION PRESSURE       RANGE, 

mm Hg 

FLOW SETTINGS  

Range, L/min 

Fixed settings, L/min 

OVERPRESSURE PROTECTION 

Alarm type 

Activation pressure, mm Hg 

Time delay, sec 

Electronic venting 

PERITONEAL PRESSURE 

GAUGE/DISPLAY 

INSUFFLATION VOLUME 

GAUGE/DISPLAY 

EXTERNAL GAS CYLINDER 

Gauge/display 

Low-pressure alarm 

HYDROPHOBIC BACTERIAL FILTER 

Accessories 

 

Preferable co2 heating mode to avoide hypothermia. 

 

 

≤ 30 

 

≤ 50 

1-2 minimum settings 

 

Audible and visual 

≥30 (user-selectable)  

≤5 

Yes 

 

Display 

 

Display 

 

Yes 

Yes 

 

Yes 

Tubing set , cylinder & Cylinder connectors ,other should be 

specified by the manufacture . 

 

 Video Endoscopy system 

 

COMPATIBLE ENDOSCOPE 

Flexible 

Rigid 

Camera inputs 

Controls/features 

 Hue adjustment  

 Illumination  

White balance  

Video gain  

Sharpness  

Other controls  

Composite 

NTSC  

Digital (DVI or SDI or HD-SDI or HDMI ) 

Pixel resolution  

Cable length, m  

Documentation  

 

Full HD 3 chip camera CCD chip or  3 CMOS full HD with zoom or 

Better 

 

Yes with all appropriate adapters 

Yes with all appropriate adapters 

≥1 

 

YES 

Yes  

Yes(Auto required ) 

Yes 

Yes 

Zoom preferred other according to manufacturer 

 

YES 

YES 

 

 ≥ 1920 x 1080 

≥ 3 

USB port to record still images on USB stick and video sequences or 

DVD recorder. 

Display monitor ≥24" FULL HD Monitor, OR Better 

color systems PAL/NTSC, max. screen resolution ≥1920 x 

1080, image format ≥16:9, video inputs: DVI, 3G-SDI, VGA, 

SVideo, 

Composite, video outputs: DVI, 3G-SDI, Composite, 

power supply 100 – 240 VAC, 50/60 Hz. 

Suction & irrigation system irrigation & suction pump Automatically pressure-controlled and it 

can by Used diagnostic and operative Laparoscopy. 

LIGHT SOURCE 

LIGHT SOURCE TYPE 

LAMP Type 

Watts  

 

Multipurpose 

Xenon or LED 

≥ 175 or Better 
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Number of lamps  

Color temperature, °K  

Lamp life, hr 

 

ILLUMINATION LEVEL ADJUSTMENT 

Mode 

STANDBY MODE  

COMPATIBLE LIGHT CABLES 

 

Port (Number) 

≥ 1 

≥ 5,900 or Better 

≥ 30000 for LED ,  (or included in fife year of warranty For Xenon) 

Continuous or discrete with increments of 10% or less 

 

Manual and automatic  

Yes 

Multiple modes; light source/fiber cable bundle diameter should be 

matched to the device light post diameter to avoid risk of patient 

burns 

≥ 1 

Specialties  Laparoscopic General Surgery. 

Other specification 

Electrosurgical unit 

Yes (See the Attached specification), Compatible with Laparoscopic 

Surgery. 

Cart and Monitor Holder  Equipment Cart, With and not limited to 

wide, high, rides on 4 antistatic castors equipped with 

locking brakes, mains switch on cover, grounding plug. 

Caster diameter: ≥12.5 cm 

Drawer Unit , 

Equipment Rail,  

Camera Holder 

Monitor Holding Arm, 

Environmental requirements The supplier confirm that: The equipment suitable for work in 

the climate conditions in Iraq in terms of temperature & 

humidity. 
 

 

67 Endoscopic Ultrasound 
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Linear ultrasound endoscope 

TYPE Gastro scope, ultrasound 

Video 

INSERTION TUBE 

Working length, mm 

Outer diameter, mm 

 

≤1,250 

≤ 13.9 

WORKING CHANNELS 

Diameter, mm 

1 

≥ 2.8 

OPTICS 

Field of view, degrees 

Depth of field, mm 

 

≥ 120 

≥3-100 

TIP DEFLECTION RANGE, degrees Up ≥100, down/right/left ≥ 90 

UMBILICAL CORD 

Aspiration 

Yes 

Yes 

Ultrasonic modes B-mode , M-mode, , color Doppler, power Doppler, 

(Elastography) 

Frequency ,MHz  

Scanning range, degrees 

5-≥10  

≥ 90 

FNA YES 

Environmental Requirements The supplier should be confirmed that: The Equipment is 

suitable for work in climate conditions of Iraq in terms of 

temperature and humidity 

 

 

 

Endoscopic Video System for flexible video scopes 

APPLICATIONS  Gastroenterology  

COMPATIBLE ENDOSCOPE 

 

Flexible Video scopes 
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VIDEO PROCESSOR  

Resolution 

Advanced imaging techniques 

 

 

HD or better  

Yes, Multi- model image with digital chrome, others. 

 

Controls/features 

Hue adjustment 

Illumination 

White balance 

Video gain 

Sharpness 

 

Yes 

Yes 

Yes, Automatic, manual 

Automatic or , manual 

Yes 

Yes 

Zoom , freeze  

Outputs 

 

 

External interface 

PAL 

Y/C 

Digital(HD-SDI , DVI) 

USB or VGA or Ethernet  

Documentation  YES, patient data & others  

 

 

 

LIGHT SOURCE 

Lamp type 

Lamp life, hr 

Standby mode 

LED or Xenon 300 W (User preference) 

≥10,000 for LED , ≥ 500 for xenon 

YES  
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Display 

Additional display  

 

≥26"   

≥32" 

colored full HD ,LED or better 

Video printer YES 

Video recorder YES 

CD / DVD Recorder or better  

Medical Cart YES,  for full system , with monitor holder 

 

Suction Unit  

Canister capacity 

YES  

≥ 2 Liter - 

Power & Environmental Requirements Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

The supplier should be confirmed that: The Equipment is 

suitable for work in climate conditions of Iraq in terms of 

temperature and humidity 

  

 

 

 

 

Ultrasound for Endoscopy   

                     

Application General , Abdomen,  

PROBE TYPES, MHz Convex array , 1-10 

CW , 2, 5 

Linear gastroscopy  

SCAN MODES B-mode (2-D) 

Contrast harmonic imaging 

Tissue harmonic imaging 

M-mode 

Doppler (Color Doppler imaging (CDI), Power 

Doppler imaging) 

Elastography 

Needle enhancement mode/capability 
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IMAGE DISPLAY AND PROCESSING Automated image optimization 

Grayscale levels 

Image magnification (zoom) 

 

Monitor, (in)  (21) or more  

Split screen YES 

Preprocessing 

Post processing 

YES 

YES 

 

DIGITAL IMAGE STORAGE YES 

CONNECTIVITY DICOM, network folder 

UPS YES  

Power & Environmental Requirements Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

The supplier should be confirmed that: The 

Equipment is suitable for work in climate conditions 

of Iraq in terms of temperature and humidity 

 

 

 
 

68 operation table , General Surgery 
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Application General  

TABLE POSITIONS(Degrees from horizontal) 

Trendelenburg 

Reverse Trendelenburg 

Lateral tilt 

 

 

≥25 

≥25 

≥18 

Vertical range, cm (in) ≥ (52– 100) (20.5- 39.4) 

TABLE SECTIONS ≥4 

Degrees from horizontal 

Back section 

Foot/leg section 

Head section 

 

+25 to -10  minimum 

+15 to -40 minimum 

Variable 

ACCESSORY SIDERAIL Yes 

PERINEAL CUTOUT Yes 

MAXIMUM PATIENT CAPACITY, kg (lb) 

                                  

≥ 250 (551) Static 

CONTROLS 

Type 

 

Manual override 

Foot/hand 

Electric or Electrohydraulic or Electromechanical  

Yes 

Radiolucent tabletop 

C-arm accessible 

Yes 

Yes 

 Arm boards, shoulder braces, stirrups,  

Other Accessories should be specified and ordered 
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ACCESSORIES 

 

according to need  

DIMENSIONS, H x W x L, cm (in) 

Fully extended 

100 x 50 x 195 (39.4 x 19.7 x 76.7)    or more                                              

Column housing Stainless steel 

Caster lock Yes  

POWER REQUIREMENTS 

Battery 

Power input 220-240VAC, 50Hz. 

YES  

Environmental requirement  The supplier should be confirmed that: The Equipment is 

suitable for work in climate conditions of Iraq in terms of 

temperature and humidity. 

 

 

 

 

 

  

 
 

69 Operating table carbon fiber with urology 
Application urological 

Table Sections ≥ 4 

Table Positions 

Trendelenburg  

Reverse Trendelenburge 

Lateral Tilt 

Height Adjustment 

Back Section 

Foot/ Leg Section 

Head Section 

 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

Accessory Sidereal  Yes 

Perineal Cutout  Yes 

Maximum Patient Capacity, Kg  ≥ 200 

Controls Hand- or Foot or Both 

Type  Electrohydraulic or Electric or Electromechanical  

Remote Control Yes  

Manual  Override  Optional,  Preferred 

Accessories - Fluid connection drain 

- separable leg extension 
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 - adjustable foot support 

- abdominal Radiolucent pads (PCNl) prone position 

-  Arm supports 

-  Lithotomy stirrups. 

Radiolucent tabletop  Yes Carbon (fiber) 

C-Arm accessible   Yes  

Base Attachment   Mobile 

Column Housing Stainless Steel 

Conductive Casters Yes 

Caster Lock Yes 

Line, VAC 220-240 

Hz 50/60 

Recharging Battery Yes 

Dimensions (Fully extended) 

Height (cm) 

Width (cm) 

Length (cm) 

 

≥ 90 ,  height adjustment  ≥  ± 10  

≥ 50 

≥ 195 
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 الفنية المواصفات

 {وفق ما يلزم, مناقصةد بإدراجه في وثائق الالتعاق نص المواصفات الفنية الذي يجب أن تقوم جهة}

 

  :الفنية التالية والمقاييسالسلع والخدمات ذات الصلة المواصفات  تحققيجب أن  :الفنيةالمواصفات  عن لخص

 (Item No) البندرقم  اسم المنتج أو الخدمة ذات صلة الفنية المقاييسالمواصفات و

 [البند رقم لأدخ] [االسم دخلأ] [الفنية المقاييسالمواصفات و خلدأ] 

   

   

   

 

 

 

 الفنية التفصيلية والمعاييرالمواصفات  :ضرورياً  ذلككان كلما }

 [وصف تفصيلي للمواصفات الفنية أدخل]
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
استخدام التقنية التي تساهم بتقليل   CT Scanة لعقود يلتزم الطرف الثاني بالنسب -

 . جرعة االشعاع الى ادنى حد ممكن 
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 للعقد العامة الشروط .السادس القسم
  

 

المدرجة أدناه سيكون لها المعاني المستعملة في هذا العقد, وإن الكلمات والمصطلحات  

  : التالية

 اتالتعريف .1

 مستندإتفاق مبرم بين  جهة التعاقد والمجهّز, كما هو مسجل في " عقد"تعني كلمة   ( أ)

 الوثائقالمالحق وكافة العقد الموقع من كافة األطراف بما فيه جميع المرفقات و

 .    المرتبطة والمشار اليها هنا

 

تعني المبلغ المستحق للمجهّز بموجب العقد لقاء قيامه " سعر العقد"أو" قيمة العقد" ( ب)

 .التعاقدية بشكل كامل وصحيح واجباتهبكافة 

 

  .الشمسي التقييميوماً كامالً وفق  يعني" يوم"( ج)

من  6.2 فقرةلتاريخ حين يصبح العقد نافذاً عمالً بالعني اي" العقد نفاذتاريخ ( "د)

 .الشروط العامة للعقد

 

, كما هو محدد في السلع خدامحيث سيتم است ؤسسةالمعني ي" النهائي مستخدمال( "هـ)

  (.وهو إحدى الجهات المستفيدة) .التعاقدقائمة متطلبات 

 

  .قسمال تعني الشروط العامة للعقد المحددة في هذا." ع.ع.ش( "و)

تعني جميع المستحضرات الصيدالنية ومن ضمنها األغذية الكمالية  "السلع"( ز)

الواقي الذكري واللقاحات ووسائل منع الحمل عن طريق الحقن أو بالفم و

 بموجبجهة التعاقد إلى  قديمهاالتي على المجهّز تو ,الطبية األجهزة/والمعدات

 .العقد

 

محددة في أو جهة التعاقد التي تشتري السلع, كما هي عني المؤسسة يو" المشتري( "ح)

 .الشروط الخاصة للعقد

 

 ,البديلة المطلوبة الوثائقتعني شهادات التسجيل أو سواها من " شهادات التسجيل( "ط)

والتي تؤكد أن السلع المقدمة بموجب العقد هي مسجلة لالستعمال في العراق بما 

 . الصلةوذات  يتوافق مع القوانين النافذة

 

  . تعني الشروط الخاصة للعقد." ع.خ.ش( "ي)

النقل السلع, كللتعاقد على وتعني الخدمات اإلضافية المطلوبة " الخدمات( "ك)

واختبارات ما قبل  التركيبمثل , النثرية/ العرضية الخدماتوالتأمين, وسواها من 

السلع وكيفية والتدريب لدى المستخدمين النهائيين وعرض  االستخدام/التشغيل

 .العقد وفقالمجهّز  واجباتمن  غيرهاواستخدامها عليهم, /تشغيلها

 

النهائي وفق قائمة  مستخدم, يعني المكان أو األمكنة العائدة للوفق الحالة" الموقع( "ل)

 .التعاقدمتطلبات 

 

السلع والخدمات بموجب هذا تقوم بتقديم تعني الفرد أو الشركة التي " المجهز( "م)

 .للعقد الخاصة الشروطعقد وفق ما هو محدد في ال

 

 :الفساد واألعمال غير المشروعة( ن)

. بحسب القوانين النافذة في العراق الفساد واألعمال غير المشروعةيحدد المشتري 

  :التاليالمصطلحات بحسب سيسترشد المشتري أيضاً بتعريفات , المادةألغراض هذه 

أو استالم أو  تقديمتعني عرض أو ( corrupt practice" )ممارسة فاسدة"( 2)

وذلك  ,استدراج أي شيء ذي قيمة, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر

   ؛أي جهة أخرى أفعال على سليم غير بشكلبهدف التأثير 

ومن )ال غففعل أو إأي  تعني( fraudulent practice)" ممارسة احتيالية"( 3)
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عن درايٍة أو بتهور,  الى خداع أو  يؤدي (تمثيلالسوء ضمنها التشويه أو 

أو خرى  أ ةو منفعأ ةمادي ةسواء للحصول على منفعمحاولة خداع جهة ما, 

 ؛لتملص من التزام مال

 

تعني أية خطة أو ترتيب بين طرفين ( collusive practice) "ممارسة تواطؤية( 2) 

لى أفعال وذلك لغايٍة غير سليمة, مثال التأثير بشكل غير سليم عأو أكثر, 

  . أخرىجهة 

إيذاء أو ضرر أو لحاق الإتعني  (coercive practice" )ممارسات قهرية"( 2)

أي جهة أو يذاء, بشكل مباشر أو غير مباشر, اإلضرر أو لحاق الإالتهديد ب

جهة  أفعال على سليم غير بشكل التأثير بهدف وذلك تلك الجهة, ممتلكات

  .ما

  : ليوتعني ما ي (obstructive practice) " عاقةممارسة اإل"( 7)

ها عن حجب وأاألدلة و د أو التزوير أو التغيير في الوثائقتالف المتعمّ اإل (أأ)التي 

إجراءات بشكل أية إلعاقة  , وذلكدالء بشهادة زور إلى المحققينو اإلأ التحقيق

أو  حتيالممارسات الفساد أو اإلإدعاءات في للتحقيق  المشترييجريها واضح, 

تهديد أو مضايقة أو ترهيب  أو/وفق القوانين العراقية النافذة؛ وأو التواطؤ  القهر

من ا منعهلتتعلق بالتحقيق أو كشف معرفتها بأمور من جهة, وذلك لمنعها أي 

 ق, أوجراءات التحقيأو مواصلة إمتابعة 

بشكل تهدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري  الممارسات التي (ب ب)

القوانين  بحسبالتدقيق في المعاينة و هحق ممارسة في واضح

 .752 ةفقرالوبموجب العراقية النافذة 

للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط الشروط العامة الشروط واألحكام الواردة في  تعتمد

  .بموجب أحكام أخرى من سائر أقسام العقد
 تطبيقات .2

نمت  أو السلع منه استخرجت المكان حيث" بالمنشأ"ألغراض هذه المادة, يقصد  3.1

, ةصنعمال السلعيُقصد ب. أو الذي قُدِّمت فيه الخدماتأو المكان أو أنتجت فيه 

في الخصائص )يختلف أساسياً وتجارياً معترف به  اً مميّز اً منتجتصبح  السلع التي

المعالجة أو عبر التصنيع  عن مكوناته, وذلك( أو االستخدام األساسية أو الغرض

 . (عمليات دمج المكونات أو)الجوهرية  ت التجميع الوازنة أوأو عمليا

 بلد المنشأ .3

  .  منشأ السلع والخدمات وبين جنسية المجهّزبلد جب التمييز بين توي 3.2

في  حددةالم المقاييسبموجب هذا العقد مع  تقديمهايجب أن تتطابق السلع التي تم  

 طابقأن تيجب فمعتمدة للسلع,  اييسقالمواصفات الفنيّة, وفي حال عدم وجود م

ة اسبالمتن (authoritative standards) سلطات المختصةال السلع المقدمة مقاييس

 صادرة عن المقاييسمن هذه نسخة  أحدث كما ويجب اعتماد . بلد المنشأ مع

 . المؤسسة المعنيّة

 قاييسالم .4

المسبقة, الكشف عن وة التحريريدون موافقة المشتري  من ال يجوز للمجهّز, 5.1

أو  مخطط أو ةمواصفات فنية أو خط أية عن و عن أية أحكام مرتبطة به أوأالعقد 

وذلك بها المشتري,  هوالتي سبق وزود ,مرتبطة بالعقد ةمعلومعينة أو ذج أو ونم

إن االفصاح عن . تنفيذ العقدلالمجهّز  لدى العاملين غيرشخص آخر /طرفألي 

خضع ألحكام السرية نفسها يجب أن ي المجهز, املين لدىالعمن المعلومات ألي 

 .العقد ألغراض تنفيذفقط  الضروري القدرأن يكون بو

استعمال وثائق  .5

العقد ؛ ومعلومات 

 المعاينة والتدقيق

 وثيقة ةللمشتري, استعمال أي تحريريةالوموافقة المسبقة الال يجوز للمجهز دون  5.2

من الشروط العامة للعقد إال ألغراض تنفيذ  751 فقرةأو معلومة  مذكورة في ال

 .العقد

 

باستثناء العقد ) من الشروط العامة للعقد 751 ةفقرفي ال حددةم  تبقى أية وثيقة 5.3

نسخ أي  مع جميع هذه الوثائق المجهّز ديعين ألمشتري ويجب ا يةلك, مُ (نفسه

 . طلب المشتري لى وبناًء عمن تنفيذ العقد,  ئهالى المشتري بعد انتهاعنها 
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مراقبة ومعاينة مكاتبه عبر السلطات المختصة ب لمشتريالمجهز السماح ل على 5.4

لمقاولين الثانويين المرتبطين بتنفيذ العقد, كما ول وسجالته حساباتهأو /وملفاته و

وفق ذلك و ,للتدقيق من قبل مدققين مكلفينتقديم هذه الحسابات والسجالت وعليه 

 . راقية النافذةالقوانين الع

من جملة حدد والتي ت من الشروط العامة للعقد, 32لفت انتباه المجهّز الى المادة يُ 

تهدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الجهات  الممارسات التين أأمور, 

بموجب هذه التدقيق ممارسة حقها في المعاينة و في بشكل واضحالمختصة 

العقد   أنهاءورة التي تعرض المجهز الى المادة, تعتبر من الممارسات المحظ

 أُخرى أو إدراج إسمه على القائمة السوداء مناقصاتتعليق مشاركته في وإلى 

 .وفق القوانين العراقية النافذة وذات الصلة

 

تسجيل السلع على المجهز جب توالقوانين النافذة, يوفق  مطلوباً ذلك إذا كان  6.1

وعلى المشتري أن يتعاون . العراق تخدامها فيوذلك إلس ,بموجب العقد قدمةالم

 .في العراق إلستخدامهامع المجهّز لتسهيل عملية تسجيل السلع 

شهادات السلع وفقاً  .6

 الجمهورية العراقية ألنظمة

نافذاً في يصبح العقد سوف ذلك,  خالف الشروط الخاصة للعقد حددتإال إذا  6.2

الجهة من  تحريرياً لّم فيه المجهّز إشعاراً الذي يتس( العقد نفاذتاريخ )التاريخ 

في خدام أن السلع قد تم تسجيلها لالستبفي العراق صاحبة الصالحية المختصة 

 .العراق

 

ية أيحميه من أن و مسؤوليةمن أية  المشتريعلى المجهز أن يخلي  يتوجب  7.1

 من قبل أي طرف ثالثأو نزاعات  مطالباتأو  شكاوى أية ناتجة عنضرار أ

أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجارية او حقوق مخالفة وذلك ل

 . التصميم الصناعي والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منها في العراق

 الملكية حقوق .7

أو براءات  الصناعية

 Patent -  االختراع

Rights  

في حال وجود دة االنذار او بضمنها ميوماً  39أو )يوماً ( 12)خالل أربعة عشرة    .8

أن  (المجهز)الفائز على مقدم العطاء يتوجب , (إعتراضات حول إجراءات التعاقد

. من قيمة العقد% 7بقيمة تعادل  ,لحسن تنفيذ العقد اً لمشتري ضمانإلى ايقدم 

 األداءضمان حسن والقطاع العام من موجب تقديم الشركات العامة للدولة  تعفى

تمنح هذه النافذة وذات الصلة في جمهورية العراق  تعليماتوال محكاإذا كانت األ

   .االستثناءات

 األداءضمان حسن  .8
 

الى المشتري كتعويض عن أية خسارة ناتجة عن  األداءضمان حسن  مبالغتدفع    8.2

  . التعاقديةجباته اإخفاق المجهّز في إكمال و

 

أو العمالت المحددة في العقد أو بأية  بالعملة 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 ؛ يكون الضمان غير مشروط ويدفع عند أول طلب 

   :التالي الشكلعلى  األداء

 

خطاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف معتمد في العراق وفق تعليمات  ( أ)

إذا صدر  .الصيغة المقدمة في وثائق المناقصةوبحسب  البنك المركزي في العراق

 يتم تصديق وتوقيعضمان عن مصرف موجود خارج العراق, فيجب أن خطاب ال

لعراق لجعل هذا معتمدة في او مرادفةمصرف مؤسسة مالية  هذا الضمان من

 أو  ؛(back-to-back counter guarantee) الضمان قابالً للتنفيذ

  نقض؛  أوغير قابل للإعتماد مستندي   ( ب)

 . صادر عن جمهورية العراق قرضسند ( ج)

 

( 22)لمجهّز خالل مهلة ثالثين إلى ا األداءضمان حسن بإعادة يقوم المشتري  8.4

بضمان التزامات مرتبطة  ة, بما فيها أيلتعاقديةااكمال موجبات المجهّز بعد  يوماً 

من قبل  كمالاإلبعد صدور شهادة  األداء حسن ضمان إعادةيتم . العيوب

 .األخيرةدفعة إتمام ال, وبعد التعاقدية بنجاحجباته او المجهّز اتمّ المشتري تفيد بأن 
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 هامطابقت من دللتأك, السلعاختبار  أو/و معاينة في الحقمثله ي من أو للمشتري 9.1

والمواصفات الفنية نوع  لعقدل الخاصة شروطاليجب أن تحدد العقد,  واصفاتلم

وعلى المشتري . ومكان إجرائهامن المشتري المعاينات واالختبارات المطلوبة 

 . , وذلك في وقت كافٍ لهذه الغايةنتدب إسم ممثله المباً, تحريريالمجهّز  إشعار

  ختباراتواإل المعاينة .9
 

 

  .الشروط الخاصة للعقدفي وفق ما هو محدد  مادةهذه الكون ت  9.2

ال تعفي المجهز بأي شكل كان من من الشروط العامة للعقد ( 0)إن أحكام المادة   9.3

 .المرتبطة بضمان العيوب أو أٍي من التزاماته التعاقدية األخرىمسؤولياته 

 

ن عدم إتالفها أو اضمل ينوكافي ينمناسبوتوضيبها يجب أن يكون تغليف السلع  10.1

 بحسب ة,النهائي نقطة الوصول الىإلحاق أي ضرر بها طوال فترة النقل والشحن 

 كافية( الخارجي التغليف) التوضيب مواد تكونيجب أن . العقد في محدد هو ما

 (النفاض)التفريغ/التحميل أثناء قاسيةال المعاملة ,(حدودوإلى أقصى ال) لمقاومة

 األمالحو اإلنخفاض,/اإلرتفاع شديدةالتعرض لدرجات حرارة و بور,الع خالل

 األماكن فيالتخزين  أثناءخالل العبور و التفريغ/التحميل أثناء الرطوبة/واألمطار

تصميم حجم ووزن  يتمأن  يجبالى ذلك,  باإلضافة. المفتوحة

ائي النه نقطة الوصولكون تاالعتبار أن  ظربن األخذ مع الصناديق/الحاويات

 النقل/العبور نقاط كافة خالل التفريغ/التحميل أماكن كافة تفتقر وأن ةللسلع نائي

 .وذلك وفق الحالة ,للمعدات الثقيلة للتعامل مع البضائع

 ة والتوضيب ئالتعب .10

والملصقات  التأشير/والعالمات( ف الخارجييغلتال)التوضيب إن مواد  10.2

بشكل صارم مع تتطابق ت, يجب أن والمستندات في داخل وخارج الغالفا

المتطلبات الخاصة المنصوص عنها صراحة في العقد, بما فيها أية متطلبات 

أو في المواصفات الفنية الشروط الخاصة للعقد إضافية إذا وجدت, والمحددة في 

 .ن المشتريع صادرةأو في أية تعليمات الحقة 

 

تحدد . التعاقدقائمة متطلبات واردة في الشروط ال وفقالسلع  يملسيقوم المجهز بت 11.1

من غيرها الشحن والمرتبطة بمستندات ووثائق تفاصيل ال لعقدل شروط الخاصةال

 .المستندات الواجب تقديمها من المجهّز

 والمستندات  م يسلالت .11

, EXW ,CIF)يجري تفسير أي عبارة تجارية أو مصطلح  ,ألغراض هذا العقد 11.2

CIP ,DDPاستناداً الى  األطراف المعنية واجباتالمستخدمة لوصف و( ..., الخ

الذي نشرتها غرفة  ®INCOTERMSآخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 

 . التجارة الدولية في باريس

 

  .الشروط الخاصة للعقدتّم تحديد المستندات المطلوب من المجهّز تقديمها في   11.3

مقبولة وواسعة لسلع, وذلك بعملة لالكامل يني الغطاء التأم علىيتعين الحصول  12.1

أسعار  البنك المركزي العراقيمن ضمن قائمة العمالت التي يُصدر التداول 

جميع السلع يتوجب أن يشمل الغطاء التأميني, . صرفها الى الدينار العراقي

المتصلة  األضرار ويكون شامالً للخسائر أوبموجب العقد,  تقديمهاالمطلوب 

يحدد عندما . سليمالت/وصيلوالت التخزينالشحن و/والنقل شراءع أو اللتصنيبا

على المجهّز أن فعندها يتوجب  ,CIPأو  CIFالسلع على أسا  يملسالمشتري ت

( CIPأو  CIF) قيمة السلع  منبالمئة  112%عادل يتأكد من تأمين السلع بمبلغ ي

 يشملو" لمستودعالمستودع الى ا"السلع من على أن يشمل الغطاء التأميني 

 . واإلضراباتبما فيها مخاطر الحرب " جميع المخاطر"

 التأمين .12

على فعندها يتوجب , CIPأو  CIFالمشتري توصيل السلع على أسا  يحددعندما  12.2

 cargo)الحصول على تأمين البضائع أثناء الشحن أن يتأكد من  المجهّز

insurance )مي المشتري كمستفيد, وفي الحاالت , وأن يسوتسديد كلفة هذا التأمين

 مسؤولية تأمين, فعندها تقع FCAأو  FOBالتي يكون فيها التوصيل على أسا  

 .على عاتق المشتري الشحن

 

فعندها ,  FOBتوصيل السلع على اسا   ,عندما يُطلب من المجهّز بموجب العقد 13.1  النقل .13



 123 الشروط العامة للعقد. القسم الساد 

السفينة في /ركبحتى تحميلها ووضعها على ظهر المونقل السلع تكون مسؤولية 

على عاتق المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولةً في , (ضمناً )المغادرة /مرفأ الشحن

 .سعر العقد

فعندها تكون , FCAالسلع على اسا    وصيلتعندما يُطلب من المجهّز, بموجب العقد, 

المكان الذي في  النقل شركةترتيب عملية نقل السلع وتوصيلها الى مسؤولية 

على عاتق المجهز وعلى نفقته , متفق عليه مكان آخرفي أي ي أو يحدده المشتر

 .وتكون مشمولةً في سعر العقد

, CIPأو  CIFعندما يُطلب من المجهز, بموجب العقد, توصيل السلع على أسا    13.2

وجهة  يفعندها تكون مسؤولية نقل السلع الى مرفأ وجهة الوصول أو إلى أ

على عاتق المجهز وعلى نفقته  ق كما يحدد في العقد,أخرى في العراوصول 

 .وتكون مشمولةً في سعر العقد

 

في العراق  وجهة محددةعندما يُطلب من المجهز, بموجب العقد, نقل السلع الى  13.3

فعندها تكون مسؤولية نقل السلع الى هذه الوجهة النهائي,  نقطة الوصول اعلى أنه

تخزين كما يحدد في العقد, على عاتق المجهز مع ما يتضمنه ذلك من تأمين و

 .وعلى نفقته وتكون مشمولةً في سعر العقد

 

, CIPأو  CIFعندما يُطلب من المجهز, بموجب العقد, توصيل السلع على أسا   13.4

 . شركة النقل هاختيار فيقيود على المجهز أية ال تفرض 

 

وفق , (incidental services) يةالنثر/على المجهّز أن يقدم الخدمات العرضية 14.1

 .التعاقد متطلبات قائمة في محددةحال, كما هي ال
الخدمات  .14

وعقد  النثرية/العرضية

 الصيانة السنوي

إنقضاء فترة , بعد إن وجد, (AMC) عقد صيانة سنوييقدم على المجهّز أن  14.2

 .اقدالتع متطلبات قائمة في المحددعدد السنوات ل ضمان العيوب, وذلك 

 

 العيوب ضمان.15 .لعقدل الخاصة روطالش في العيوب ضمانمتطلبات  تحدد  15.1

هيئة الشروط هذا العقد, في  وفقللمجهّز ات المستحقة تحدد أحكام وشروط الدفع  16.1

 .الخاصة للعقدالعموالت 
  الدفعات .16

على أن يكون , اً تحريريالدفع الى المشتري  (طلبات) يجب أن يقدم المجهّز طلب  16.2

, ناسبالسلع والخدمات المقدمة, كما هو متصف مرفقاً بفاتورة كل طلب 

من الشروط العامة للعقد, ( 11)المادة  بموجبباالضافة الى المستندات المطلوبة 

 .العقد المحددة فيوبعد اتمام كافة الموجبات 

 

اقات العمل في أقرب وقت ممكن وحسب سييجب أن يصرف المشتري الدفعات  16.3 

الشروط الخاصة  دتحدِّ والمتبعة في وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة, 

المبالغ  دفع عنتخلّف المشتري  حالاالجراءات الواجب اتباعها في  للعقد

 .المستحقة

يتوجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة, ضماناً غير مشروط , يدفع , وفق الحالة

صادراً عن أحد المصارف المعتمدة في يكون  , على أنبالدفع طلبعند أول 

إذا صدر و. البنك المركزي العراقينشرة رسمية صادرة عن بموجب العراق 

ضمان عن مصرف موجود خارج العراق, فيجب أن يكون لهذا المصرف ال

 .معتمدة في العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتنفيذو مرادفةمالية  مصرف/مؤسسة

نموذج , فيجب أن يقدم الضمان وفق مصرفي ضمان خطابفي حال تقديم 

صيغة أخرى معادلة  وفقأو ( مستندات العقد)  القسم الثامنضمان المرفق في ال

, وذلك بحسب القوانين جهة التعاقدمن قبل  ها مسبقاً قبولبشكل جوهري ويتم 

 . العراقية النافذة

 

   .المجهّزقبل لعطاء المقدم من الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة في ا تمتسوف  16.4

  ,irrevocable) مثبتأو للتحويل وغير  للنقض قابل غير مستندي اعتمادتح فسيتم  16.5
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non-transferrable and unconfirmed ) القوانين وذلك وفق  المشتري,من قبل

 أن يكونبشكل خاص,  ,حال طلب المجهّزوفي . وذات الصلة العراقية النافذة

كما . اإلعتماد ثبيتتل اإلضافية تكاليفال, فعندها سيتحمل المجهز ثبتاً ماإلعتماد 

وسيتحمل المجهز تكاليف تمديد نفاذ اإلعتماد أو تعديله في حال لم يكن سبب هذا 

كان تعديل اإلعتماد حال  غير أنه في .التمديد أو التعديل عائداً الى المشتري

على عاتق كلفة التعديل تقع دها ضرورياً لجعله مطابقاً لمتطلبات العقد, فعن

  .المشتري

والخدمات السلع في عطائه لقاء المجهّز  المحددة من قبل ال يجوز تغيير األسعار 17.1

ال تتغير طوال ثابتة  تبقى األسعاريجب أن وبالتالي  ؛هذا العقد بموجبالمقدمة 

 .العقد فترة تنفيذ

 األسعار  .17

إلى ( أ)من المحددة أدناه ت على العقد إال لألسباب أية تعديال إدراجال يجوز  18.1

في هذه الحاالت, يجب أن يقتصر التعديل على الحد األدنى الممكن, ويطبّق (. هـ)

 :لألسباب التاليةعندها 

 ؛اً فنيو اً اقتصادي ار أساسية,في حال كان عدم تعديل العقد قد يؤدي إلى أضر( أ)

 ؛التنفيذن السلع دون فائدة بعد اكمال كوستتعديل العقد,  لم يتمفي حال ( ب)

 قيمة العقد؛ في وفرٍ تحقيق في حال كان التعديل سيؤدي إلى ( ج)

 ؛ابقاً المحدد س التعاقدتغييرات جذرية على نطاق الى التعديل  يؤدفي حال لم ( د)

أن ينتج عنه ي إلى اإلسراع في إكمال التنفيذ من دون دكان التعديل سيؤفي حال ( هـ)

 ؛ التعاقدالمواصفات الفنية او نطاق في تدنّي 

موّجه الى  تحريريبحسب القوانين العراقية النافذة, ومن خالل أمر وللمشتري  جوزي

من الشروط العامة للعقد, أن يدخل تعديالت على النطاق  21المادة بموجب  المجهّز

 : العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالية

 أوامر التعديل .18

العقد مصنّعة  فيالمواصفات الفنيّة, عندما تكون السلع المطلوب تقديمها على  ( أ)

 خصيصاً للمشتري؛ 

  التوضيب؛ وأعلى طريقة الشحن  ( ب)

 أو/؛ والتوصيلعلى مكان  ( ج)

 . على الخدمات الواجب تقديمها من المجهّز( د)

 

 لتنفيذ الوقت الالزمفي قيمة العقد أو في إذا أدى أي تعديل الى زيادة أو انقاص  18.2

 إدراجيجب عندها ف, التعاقديةأي من موجبات المجهّز على  إلى التأثير , أوعقدال

على أن يتم  ,أو على االثنين معاً جدول التنفيذ  وعلىأتسوية عادلة على قيمة العقد 

 . تعديل العقد على هذا األسا 

خالل مما سبق,  تسوية/يتوجب على المجهز تأكيد أي اعتراض على أي تعديل

 . يوماً من تاريخ استالم المجهّز ألمر التعديل( 17)مهلة خمسة عشر 

 

أو تغيير أي من  تعديلمن الشروط العامة للعقد, ال يجوز ( 10)وفقاً للمادة  19.1

 .ينيوقعه الطرف تحريرياحكام العقد إال من خالل تعديل 
 العقد  لتعدي .19

لمالية للعقد أو جزء منه ألي طرف اإللتزامات ا عن أن يتنازل لمجهزيحق ل ال 20.1

ما لم يحدد  ,الصادرة عن وزارة التخطيط  النافذة والضوابط وفقاً للتعليمات ,آخر

 . الشروط الخاصة للعقدخالف ذلك في 

 لالتناز .20

للتنفيذ الجدول الزمني وفق السلع وتنفيذ الخدمات  تقديمعلى المجهّز يتوجب  21.1

 . التعاقدة متطلبات الذي حدده المشتري في قائم
تأخير المجّهز في  .21

 التنفيذ

 خالل تنفيذ العقد, إذا واجه المجهّز او أي من المتعاقدين الثانويينفي أي وقت  21.2

المطلوبة وفق الجدول تقديم السلع وتنفيذ الخدمات  (تعيق) تعرقل اً ظروف معه
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اً تحريريالمشتري شعار , إالظروفهذه وقوع على المجهّز وفور فيتعين الزمني, 

بعد استالم المشتري . أسبابهبسببه أو وتوقعة المفترة التأخير بواقع التأخير, وب

 وضع,لل تقييم إجراءوبالسرعة المعقولة, يتعين عليه إشعار المجهّز بالتأخير, 

مع أو من دون  -مدة التنفيذأن يمدد  ,, ووفق تقديرهوبناًء عليه يجوز للمشتري

هذه  تنفيذال دةن على تمديد ماعلى أن يوافق الطرف  -تأخيريةتطبيق الغرامات ال

  .توقيعهما على تعديل للعقد بهذا الخصوصب

من الشروط العامة للعقد, فإن تأخير المجهّز ( 32)باستثناء ما تنص عليه المادة  21.3

 بموجب عليهغرامات تأخيرية  وجب فرضيالسلع, التزاماته في تقديم في تنفيذ 

التنفيذ  دةتمديد متفاق على اإلتم  إذا إالمن الشروط العامة للعقد, ( 33)المادة 

غرامات دون تطبيق أية من من الشروط العامة للعقد  3153 ةفقرعمالً بال

 .تأخيرية

 

 أي من بتقديممن الشروط العامة للعقد, إذا أخفق المجهّز ( 32)ألغراض المادة  22.1

 ,لمشتريل يحق, لذلك المحددة في العقد (ددالم) دةالمفي السلع أو الخدمات  أو كل

 ,تعويضات أخرى تترتب له بموجب العقد أودون االجحاف بأية حقوق ومن 

المعادلة وفق  وذلكتحصيلها  أو/و من قيمة العقد التأخيرية الغرامات إستقطاع

 : التالية

اي تعديل في  + مبلغ العقد االصلي) مبلغ العقد  ))=الغرامة التأخيرية  لليوم الواحد

 مدة العقد الكليـة \( المبلـغ 

 ]  %(37-%12×  اي تغيير في المــدة  +مدة العقد االصلية )  

 -:كما يمكن تخفيض الغرامة التاخيرية وفقا للمعادلة ادناه

 (باأليام)مدة العقد÷ األعمال المتأخرة قيمة)=لليوم الواحدالمخفضة الغرامة التأخيرية 

×12%-37)%  [ 

ر اسعأمجموع أي ), المتأخرة األعمال قيمةي تطبيق المعادلة أعاله على يجر

 تسليمالحتى وذلك , (غير منفذةالاو الخدمات  تقديمهاي تم التأخير في تالسلع ال

 به للغرامات,وصوالً إلى الحد األقصى المسموح والفعلي او تنفيذ الخدمات, 

سحب للمشتري  يحق,  اتبه للغرامعند الوصول الى الحد األقصى المسموح و

 . من الشروط العامة للعقد( 32)المادة  وفق العمل

 الغرامات التأخيرية  .22

والمخفضة حسب نسب )

 (اإلنجاز

تعويضات أخرى تترتب له  أودون االجحاف بأية حقوق من  ,يستطيع المشتري 23.1

 خمسة( 17)لمدة تحريري  أنذارمن خالل  سحب العمل ,العقدب عند اإلخالل

والتي النافذة  وفق القوانين العراقية, وذلك باإلخالل موجه إلى المجهزعشر يوماً 

 :في الحاالت التاليةوتشمل تحميله فرق البدلين 

من قبل  سحب العمل  .23

 صاحب العمل 

في لذلك المحددة  المدةأو كامل السلع خالل أي من  بتقديمإذا فشل المجهّز  ( أ)

  من الشروط العامة للعقد؛( 31)المادة  وفق ةالمدأي تمديد لهذه العقد, أو 

 

وأخفق في أ في العقد حددةالسلع المواصفات الفنيّة الم ستوفِ تإذا لم  ( ب)

 ؛  أستبدالها خالل ثالثين يوماً من تسلمه أشعارأ تحريرياً من المشتري 

 

لسلع بتقديم أي تسجيل أو أي شهادة أخرى تتعلق با إذا أخفق المجهّز(  ج)

 ؛ في الشروط الخاصة للعقدلذلك المحددة  دةالم في المطلوبة

 

 قد تورطأن المجهّز بالقوانين العراقية النافذة,  بحسبلمشتري تبيّن لإذا ( د)

 وفقعاقة اإل أو القهر وأالتواطؤ  وأاألداري الفساد  وأاالحتيال  اتبممارس

و في في تنافسه على العقد أمن الشروط العامة للعقد, وذلك  151 مادةال

سحب المجهّز  أنذاريوماً من (  17)بعد عندها يجوز للمشتري وو ؛ تنفيذه

كما ( 32)وتطبّق عندها أحكام المادة  ؛على هذا األسا المجهز  من العمل

 (. 3251) ةفقرقد تّم بموجب ال سحب العمللو كان 
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 م السلع,أثناء تقدي المجهّزلدى  العاملينمن في حال تم التثبت من اشتراك أي ( هـ)

 مادةال وفقعاقة اإل وأ القهر وأالتواطؤ  وأالفساد  وأبممارسة االحتيال 

 ؛ أولمعاهذا ال طرد/فصلجب توعندها يفمن الشروط العامة للعقد, ( 151)

 

  . التعاقدية األخرىجباته اوأي من إذا أخفق المجهّز بتأدية ( و)

تعاقد من الباطن مع الى مجهز آخر أو  أذا تنازل المجهز كال أو جزءاً  ( و)

 . مجهز آخر 

 

أذا أحال أجزاء من المواد المجهزة الى مجهز آخر دون موافقة المشتري  ( ن)

 المسبقة ,

 

من الشروط العامة ( 3251) مادةال وفق بسحب العملعندما يقوم المشتري  23.2

سلع وخدمات مشابهة لتلك التي  تجهيزالتعاقد على يجوز للمشتري فللعقد, 

التي يراها المشتري  الوسائلتقديمها, وذلك وفقاً لألحكام و هّز فيأخفق المج

إضافية تكاليف   ةبأيأمام المشتري لتزماً يكون المجهّز معلى أن و ,مناسبة

 . هذه السلع والخدمات شراءالتي قد تنتج عن 

 

( 17)لمدة . الى المجهزتحريري وفي أي وقت وبعد توجيه أنذار  يستطيع المشتري

 :في الحاالت التالية  شر يوماً أن يسحب العمل دون الرجوع الى المحكمةع خمسة 

أو تقدم بطلب  و تعرض لتصفية موجوداتهأمفلساً او معسراً  جهزالمأذا أصبح  -أ

 . ألشهار أفالسه أو أعساره 

 .أذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز في يد أمين التفليسة -ب

مجهز على تنفيذ التزامه التعاقدي تحت أشراف هيئة مراقبة مؤلفة من أذا وافق ال  -ج

 . دائنيه 

أذا وقع الحجز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شأن هذا  - د

 . الحجز أن يؤدي الى عجز المجهز عن األيفاء بالتزاماته التعاقدية 

دون االجحاف للمجهّز, ومن وفي هذه الحالة, يتّم سحب العمل من دون أي تعويض  

 .أو ستترتب له الحقاً  بموجب العقدلمشتري تعويضات تترتب ل أوبأية حقوق 

سحب العمل بسبب . 24  

 اإلفالس

إن فمن الشروط العامة للعقد, ( 32)و( 33) و( 13)حكام المواد مع التقيّد بأ 25.1

 بموجب العقد نتيجةأي من التزاماته  فشله في تنفيذ أو تنفيذفي الالمجهز تأخير 

 مطالبة ةأي فيسبباً  يكونأو  يؤّدي ن, لالقاهرةظروف الحدوث ظرف من 

 وذلكالعقد,  أنهاء أو فياألداء أو في مصادرة ضمان حسن  تأخيرية غراماتب

 .الظرف ااألداء بهذ هذا يتأثرالذي  بالقدر

 القاهرة  ظروفال .25

خارج عن  حدثي أ" القاهرة الظروف"يعني مصطلح ألغراض هذه المادة,  25.2

تشمل  ؛نجم عن خطأ أو إهمال المجهزي ال ذيوال, وغير متوقع لمجهزا سيطرة

قرارات المشتري /أعمال: الظروف القاهرة على سبيل المثال ال الحصر ما يلي

 الحرائق أو الحروب أو الثورات أوأو ( sovereign capacity)بسلطته السيادية 

 .أو الحجر الصحي او الحظر على الشحنوبئة األ نتشارا الفيضانات أو

 

في أقرب وقت ن يرسل أ ى المجهزعلقاهر, فإنه يتعين  ظرف عند حصول 25.3

ما لم يوجه و. وأسبابهذا الظرف هب فيهيعلمه المشتري الى  تحريرياً  اشعاراً 

في على المجهّز ان يستمر فيتوجب تخالف ذلك,  تعليمات تحريرياً  المشتري

العملية الممكنة, على أن و المعقولةالحدود في  التعاقدية, وذلكباته جاوتنفيذ 

 . القاهر من ذلك ظرفمنعه الي حيث ال تنفيذللبديلة معقولة يسعى اليجاد وسائل 
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  ,وفي الحاالت التالية ي وقت أفي و كلياً او جزئياً,العقد  أنهاء لمشترييحق ل 26.1

 . تحقيقاً للمصلحة العامة  -أ

حالة أستحالة تنفيذ العقد ألي سبب أو أسباب يتفق عليها على أنها خارجة عن في  -ب

 . لتجهيزأرادة الطرفين وأدت الى أستحالة ا

                                                                        جهزبذلك الى المتحريرياً  اشعاراً  راصدوعبر إ وذلك بحسب المالئمة,

إنهاء تنفيذ ونطاق ( convenience)تم لعدم المالءمة  األنهاءه بأن , يحدد في

   .األنهاء تاريخ نفاذو المجهز بموجب العقد,

العقد من قبل  أنهاء  .26

 for)صاحب العمل 

convenience) 
 

 :  يجوز للمشتري أن يختارففي ما يتعلّق بالسلع المتبقية,      26.2

 أو /العقد؛ وأسعار وفق شروط و تسليممع ال اً منجزأي جزء من السلع  شراء(  أ)

التي تم السلع فق عليه لقاء تّ اً يُ إلغاء ما تبقى من السلع والدفع للمجهّز مبلغ( ب)

المجهّز اشتراها واألجزاء التي سبق وجزئياً ولقاء المواد تجهيزها 

  .ألغراض العقد

 

, بما ينت والتزامات الطرف, فإن حقوق وواجباوفق ما سبقالعقد  أنهاءإذا تم    26.3

في المادة  حددةلمجهّز, تخضع جميعها لإلجراءات الملالمستحقة المبالغ فيها 

(35.) 

 

 

إذا حصل نزاع أو خالف من أي نوع كان بين المشتري والمجهز يرتبط أو  27.1

أو  هذا النزاع  لحلبذل أقصى الجهود إلى سيسعى الطرفان  ,ينتج عن هذا العقد

  .عبر التشاور فيما بينهمااً وذلك وديخالف ال

 النزاعات  تسوية .27

يوماً,  22بالتشاور خالل  النزاعإذا فشل الطرفان في حل هذا الخالف أو  27.2

رغبته بشعاراً الى الطرف األخر يعلمه فيه إيرسل فيمكن ألٍي من الطرفين أن 

ال و ,التحكيموفق هذا العقد, ويحّدد فيه الخالف موضوع  اللجوء الى التحكيم

ما لم يتم توجيه اإلشعار وفق ما نصت  في هذا الشأن يمكن اللجوء الى التحكيم

 . عليه هذه المادة

 

 أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنية للجوء إلى التحكيم وفقأي خالف إن  27.2.1

. , سوف يتم تسويته عبر التحكيمالتحكيم المنّوه عنها في هذه المادة إجراءات

وإذا لم يتم . للجوء الى التحكيم قبل أو بعد تقديم السلع موضوع العقديمكن ا

 .اإلتفاق على التحكيم يتم تطبيق القانون العراقي لفض النزاعات

في إجراءات  الشروط الخاصة للعقدفي  حددةاإلجراءات الم أحكامتُعتمد  27.2.2

  .التحكيم

 

 :مادةفي هذه الا المنصوص عنهالتحكيم  إجراءاتبصرف النظر عن  27.3

يستمر الطرفان في تنفيذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على غير . أ         

 و؛ذلك

 .مستحقات مالية لهية أ دفع للمجهزي ان المشتريعلى . ب   

  

 

أو سوء السلوك  (criminal negligence) الجرمي اإلهمالباستثناء حاالت  28.1

  ,(5)المادة  بموجبد أي خرق المتعّمد, أو في حال وجو

المشتري, سواء بموجب العقد أو حسب  تجاه لتزمأمال يعتبر المجهّز ( أ)

 أو ناتجةمباشرة أو  غيرأضرار  أو خسارة ةأي عنالقانون أو خالفه, 

 فيأو  األرباح في خسارة أوفي اإلستخدام أو خسارة في اإلنتاج  خسارة

المجهز تسديد الغرامات  واجباتبتثناء هذا االسال عالقة ل تكاليف؛الفوائد 

 -الحد من المسؤولية  .28
 Limitation of 

Liability 
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 .التأخيرية الى المشتري وفق العقد

المرتبطة بالعقد تصاالت وجميع المراسالت واإلكافة وثائق العقد يجب أن تكتب  29.1

ناداً الى هذه هذا ويجري تفسير العقد است. العقد بلغةاألطراف المتبادلة بين و

 . اللغة

 لغة العقد  .29

 واليةوتحت  الصلة وذات النافذةالعراقية  وانينقالالعقد ويفسر وفق  هذايحتكم  30.1

 .النظام القضائي العراقي

 القانون الحاكم .30

 ,العقدهذا  شأنه من أحد األطراف إلى اآلخر في موجّ  (تبليغ)إشعار  أين إ 31.1

 المراسالت عبر تشمل" الكابل عبر )"أو عبر الكابل يجب أن يكون تحريرياً 

ومرسالً ( على أن تتبع بتأكيد تحريري ,البريد االلكتروني, التلكس, أو الفاكس

 . المحدد في شروط العقد الخاصةإلى عنوان الطرف اآلخر 

مذكرات )اإلشعارات  .31

 (التبليغ

تسليمها أو بدءاً من أي تاريخ  يُعتبر اإلشعار أو مذكرة التبليغ نافذة من تاريخ 31.2

  .الحق تحدده هذه المذكرة

 

كامل المسؤولية عندها يتحمل فسسلع من الخارج,  بتقديمعندما يقوم المجهّز  32.1

وغيرها من الرسوم  التراخيص, رسومجميع الضرائب والرسوم وعن 

 . وحسب التشريعات النافذة  تسديدها خارج العراقالمطلوب  والجبايات

 الضرائب والرسوم .32

كامل عندها يتحمل فس ,سلع من داخل العراق بتقديمعندما يقوم المجهّز  32.2

وغيرها من  التراخيص, رسومجميع الضرائب والرسوم وعن المسؤولية 

 الى الخدمات أو السلع تسليم حتىتسديدها المطلوب  الرسوم والجبايات

 . المشتري

 

مالية جمهورية العراق الى المجهّز لتسديد مبالغ  من تمطالبا أو مطالبةعندما يتم تقديم 

اقتطاع وأيضاٌ اإلحتفاظ بأي مبلغ أو مبالغ  , يجوز للمشتريالعقدناتجة عن أو بموجب 

الذي أودعه المجهّز ( اذا كان موجوداً )من خطاب الضمان ,بشكل كامل أو جزئي, 

الضمان, والنقدي أ المبلغ حتجازإمتياز إبويحتفظ بحقه  كمالألغراض المذكورة سابقا, 

  .لحين تسوية هذه المطالبة

, أو بها لتغطية المبلغ او المبالغ المطالب في حال كان الضمان المصرفي غير كافٍ أما 

إقتطاع يجوز للمشتري فعندها ضمان مقدم من المجهّز,  خطابفي حال عدم وجود 

, وبقدر قيمة (غ  المذكورة اعالهكما يتمتع باالمتياز الحتجاز المبلغ او المبال) واإلحتفاظ

 في أي وقت للمجهّزستحق تأو س ةمستحقأو مبالغ ي مبلغ أهذه المبالغ المطالب بها, 

إن وجد, وفي حال  عدم وجوده اتخاذ ) أي عقد آخر وفقالعقد أو  هذا  الحق بموجب

مهورية جز وفيما بين المجهّ المشتري أو فيما بين المجهز و (اإلجراءات القانونية بصدده

أية بالمطالبة بومن دون أي حق للمجهز تسوية هكذا مطالبة وذلك الى حين العراق, 

أسا   على هذا األسا  أو أيعما سبق ومهما كانت طبيعتها وضرار ناتجة أ وأفوائد 

 إشعاريتم , على أن آخر متعلق بأي مجموع مبلغ مستقطع أو محتجز بموجب هذه المادة

 . ناسبذلك بالشكل المالمجهّز ب

 

 اتقتطاعساال33

 ةالمرتبط اتواالمتياز

 بالمبالغ الُمطالب بها

  
 Withholding   and 

lien in respect of 

sums claimed 
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 للعقد الخاصة الشروط .السابع القسم
 

 

 الشروط الخاصة للعقد
 

تسود األحكام الواردة في الشروط  بين اإلثنين, تضاربان هناك كفي حال . تُعدِّل الشروط العامة للعقد أوالتالية تُكمل  للعقد الخاصة الشروط إن

 .وتظهر بين قوسين تعتمد مواد الشروط الخاصة نفس أرقام مواد الشروط العامة لضمان الوضوح. الخاصة

 

 (ح) 151. ع.ع.ش  [.(كيماديا ) الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية / البيئة/وزارة الصحة  ] :إسم المشتري

 (م) 151. ع.ع.ش [.المجّهز إسم:  أدخل] :إسم المجهّز

 . اسم المصنع والمنشأ والمواصفات المدونة في العرض األصلي ال يمكن تغييرها كذلك في العقد -

 .شهادة منشا مطلوبة ويجب ان تؤيد البضاعة جميعها منتجة او مصنعة في بلد المنشأ  -

 2.ع.ع.ش

 :في الشروط العامة للعقد  يتم اضافة مايلي اضافة الى ماورد  -

تزويد الطرف الثاني بالكتب الرسمية التي لها عالقة بتنفيذ العقد دون ان يكون الطرف االول مسؤول عن  -

 نتيجة تلك المخاطبات 

بها  يتم اعتماد النسخة االصلية للعقد والموقعة من الطرفين والمحفوظة لدى المشتري كونها النسخة المعمول -

 في حال االختالف واالخالل 

 

  7.ع.ع.ش

 العقد توقيع تاريخ :أدخل] :العقد نفاذتاريخ 

 أو ,قدتم تسجيل السلع بتاريخ توقيع الع إذا  (1)

 .إذا كان تسجيل السلع غير مطلوب بحسب القوانين النافذة  (3)

 [."ينطبق ال" :إدراجيجب إلغاء المقطع و االنطباق عدم حال في

 

 653. ع.ع.ش

  5.ع.ع.ش .ص على عائدية ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات الن

 : كفالة حسن األداء

 بنسبة  (حصريا المستفيد من صادرة  على شكل خطاب ضمان  األداء غير مشروطة حسن كفالة البائع يقدم  -

 بنك من صادرة نتكو ان على نافذة طيلة مدة العقد لحين انتهاء متطلبات العقد للعقد الكلية القيمة من( 5%

و تكون صادرة ,  التعاقدية االلتزامات كافة اكتمال لحين إصدارها تاريخ من نافذة وتكون معتمد عراقي

 .وتطلق كفالة حسن األداء بعد إكمال كافة متطلبات العقد  باللغة العربية و االنكليزية

 :باالضافة الى ما تم االشارة اليه انفاً يتم اضافة ما يلي  

اال  ضمانلغى اليوال, نافذة طيلة مدة العقديبقى بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقيع العقد  والضمان المصرفي  قدمي -أ

 . باشعار من قبل كيماديا ويتم تقديم تعهد مع العرض بهذا الخصوص 

من قبل مصرف عراقي حكومي او مصرف عراقي اهلي   المصرفيلضمان صدرايحسن االداء يجب ان  ضمان-ب

وال يجوز لتلك المصارف الحكوميه والمعتمدة  اصدار كفالة مصرفية لشركة اجنبية االبعد تقديم كفالة مقابلة  ,

 0 .ع.ع.ش
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 )ذي تصنيف صادر من احدى مؤسسات التصنيف الدولية ( Back to Back) صادرة من مصرف اجنبي

(Moody's standard and poor ودون توسط  ضمانال  وغيرها او لقاء تأمينات نقدية بما اليقل عن مبلغ

 .باللغتين العربية واالنكليزية وتكون اللغة العربية هي المعول عليها  ضمانكون اليالمصرف العراقي للتجارة وان 

وبموجب تخويل  ضمانصدر بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار اليحسن االداء  ضمان-ج 

 .او كتاب مرفق يصدر من المصرف المصدر لها  ضمانلى متن الومصدق يقدم الى المصرف ويدرج ع-رسمي 

يرسل الى كيماديا من قبل المصرف المصدر ( سري وشخصي )بكتاب صحة صدور  ضمانيقترن تقديم ال -د

حال مطالبتها بذلك دون   او مصادرته  ولصالح كيماديا ولكيماديا حق تمديده  غير مشروط ضمانكون اليو ضمانلل

 .سلين او المجهزين ومع اول مطالبه خطيه لها اعتراض المرا

 :حسن االداء ضمانعلى الشركات والمكاتب العلمية مراعاة التالي عند اصدار  -ه

 . تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد -8

 .التأكد من وجود رقم العقد في سند خطاب الضمان -9

ضع وتفسر هذه الكفالة في كافة االمور وفقا لقوانين تخ)ضرورة  ذكر الفقرة التالية في سند خطاب الضمان  -11

 (.جمهورية العراق

 .ان يكون خطاب الضمان مغطى ماليا من قبل المصرف -11

 لضمانال يتم استالم اي خطاب ضمان مالم يكن مصحوبا بكتاب رسمي صادر من المصرف المصدر ل -12

 .وبتوقيع المدير المفوض للمصرف اومن ينوب عنه

 . طيلة مدة العقد ولحين انتهاء كافة متطلبات العقد  اريخ االصداران يكون نافذ من ت -13

 .ان اليكون مشروطا اومباشرا -14

في حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعديالت او التمديدات على خطابات الضمان او نكول المجهز يتم )-9

 .(وأيداعه في حساب شركتنا لضمانمصادرة مبلغ ا

كونها غير المعتمدة بموجب نشرة تصدر من البنك المركزي من المصارف اال مان الصادرة اليتم استالم خطابات الض -13

 .في المحافظات كافة الصادرة من فروع المصارف ضماناتمقبولة لدينا كما اليتم قبول ال

 .يجب ان يكون خطاب الضمان بعملة العقد  -

الحق في تقديم اخر منتجاتها وحسب تكون الشركات المجهزة والمصنعة المتخصصة حصراً لها  .2

واي شهادات (  ISO) المواصفات المعتمدة والمعروضة في مفاتحتنا لشهادة منظمة التوحيد والمقاييس 

 .عالمية معتمدة باألضافة الى كتاب تعريفي يبين مشاريع الشركات ويجب تقديمها مع العرض

ئق والمستندات االخرى من قبل المجهز صادرة مع الوثا ( Inspection Certificate )تقديم شهادة فحص  .3

الفرنسية وهذه (   BUREAU VERITAS)والسويسرية   ( SGS )عالمية  ال الفحص  اتمن شرك

الشركات تقوم بفحص اي نوع من البضاعة في مكان التصنيع قبل  التصدير وفي حالة رداءة نوعية البضاعة 

مطابقة البضاعة وردائتها وبذلك التصدر شهادة فحص واليتم وعدم مطابقتها للمواصفات يرفعون تقرير بعدم 

كما يتم خضوع  جميع المواد الموردة من قبل اي دولة او شركة اجنبية  الى . دفع اي مبلغ عن البضاعة

 .اجراءات الفحص في بلد المنشا

 

 951. ع.ع.ش

"95351:  

في حال كان اختبار السلع ومعاينتها مطلوباً . تريالمش او لصالح لحسابهي  المحددة ختباراتإن المعاينة واال( أ)

المتعلق  الجودة مراقبةإصدار تقرير تم و بشكل مقبول معاينتها إال إذا جرتقبل ارسالها, فال يجوز شحن السلع 

 953. ع.ع.ش
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 . بهذه السلع

يتحمل ن, على أن شحجاهزة للمن السلع  عيّنةم مجموعةعلى جودة مستقل يجوز للمجهّز أن يقوم باختبار ( ب)

 .  تكاليف هذه االختباراتالمجهز 

 

منها للتأكد  أو قسمالنهائي, على ممثل المشتري أن يقوم بمعاينة السلع  نقطة الوصول إلىالسلع  وصولعند ( ج)

إلى يصدر المشتري سوف . السلع قد وصلت بحالة تبدو جيدة نبأمن مطابقتها لشروط العقد, وإلعالم المشتري 

 عشرة"أدخل  ]شهادة االستالم خالل يجب إصدار (. منها قسمأو ب)متعلقة بالسلع ( استالم)قبول شهادة  المجهّز

 .النهائينقطة الوصول منها الى أي قسم السلع أو  تسليممن تاريخ  ["يوماً ( 22) ثالثين"أو " أيام( 22)

 

 951 مادةما هو مطلوب وفق الك)أي اختبار  صالحية قرار المشتري بفشل إعترض المجهز على إذا 95353

النهائي, سواء كان االختبار يطال المنتج ذاته أو مواد التوضيب  نقطة الوصولتّم قبل شحن السلع أو في ( أعاله

وتصدق العيّنة من  ,يمثلهمانة بالتوافق بين المجهّز والمشتري أو من عيّ  أخذيتم فعندها سوف , (الخارجي ليفغتال)

المجهّز اعتراض أربعة أسابيع من تاريخ  مهلةخالل  (umpire analysis) التحكيمي يلللتحلوترسل  ,الطرفين

هذه فوراً وتكون  هذا حليلالت بنتائجيتم األخذ سوف . العقد ااالختبار إلى وكالة مستقلة يتوافق عليها طرفنتيجة على 

 {."سرخاالالطرف ليل فسوف يتحملها أما كلفة التح. نهائية وملزمة للطرفينالنتيجة 

 

 عند نقطةمعه,  الثانويين المتعاقدين ألحدأو  للمجهّز التابعة واقعالمفي  اتواالختبار المعاينة تتميجوز أن  95351"

 الثانويين المتعاقدين حدألالتابع للمجهّز أو  وقعالم يف ذلك تمّ  إذا. النهائي للسلع وصولال نقطة أو عند/التوصيل و

 تمخططاال الى الولوج فيها بماالتسهيالت والمساعدة المطلوبة الى المفتشين  فةكاعندها تقديم  جبتويف ,معه

 .المشتريعلى  إضافية كلفة ةأي دونمن وذلك  ,نتاجوبيانات اإل

 

يجوز للمشتري فعندها , االختبار وأبنتيجة المعاينة  من السلع  غير مطابقة للمواصفات اً أيتبيّن أن في حال  95353

هذه على المجهّز إما استبدال السلع المرفوضة, أو إجراء التعديالت الالزمة  لتتطابق يتوجب و ؛رفض هذه السلع

 .كلفة إضافية على المشتري ةدون أيمن ذلك و ,السلع مع المواصفات المطلوبة

 

ل كان من من قبل المشتري أو من يمثله قبل الشحن, ال يحد بأي شكوقبولها إن معاينة أو إختبار السلع بنجاح  95352

السلع بعد وصولها الى موقع ( إذا كان ضرورياً )حق المشتري بمعاينة وإختبار ورفض  -وال يعتبر تنازالً عن  -

 {"المشروع

 

  : التوضيب التعبئة و

 .أن تكون التعبئة ممتازة وداخل علب آمنة لحماية المواد من الضرر والتلف والكسر والنقص -1

 .يجب أن تكون نظيفة وخالية من الحشرات واآلفات ( نباتي والتي هي من أصل )مادة التعبئة  -3

على العلبة الخارجية في الوسط ( M.O.H)عليها عبارة مطبوعة على البائع وضع شرائط زرقاء غامقة  -2

 .العالمة التجارية للبائع الخاصة بالشحنات المطلوبة من قبل المشتري وتدوين 

لكل  على الغالف الداخلي والخارجي( الصالحية)شأ وتاريخ النفاذ يجب أن يتم طباعة اسم المصنع ودولة المن   -2

 .عبوة 

( O.H.M)عبارة وزارة الصحة )) لكل علبة مثبت عليه  يجب أن تكون الطباعة جيدة على الغالف الخارجي  -7

ى وكل علبة  تحتوي عل (( .وعدد القطع في داخل العلبة , واسم المستفيد , ورقم االعتماد , ورقم الطلب , 

 . نسخة من قائمة التعبئة وجميع المستندات والوثائق التجارية الالزمة 

 .على كل علبة  أن تكون اللغة المستخدمة على الملصقات اللغة االنكليزية  -6

مع أربطة تغليف الكارتونات وملصقات واضحة عن ( حاويات )ق يالطلب في صنادتعبئة تنظم أن يجب   -5

والحاويات يجب أن تكون  (ISO)المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  محتويات كل كارتونه حسب مواصفات

 1222االرتفاع , ملم 1222العرض , ملم 1322الطول .تسهيل عملية نقلهامن اجل  التاليةباألبعاد 

 .كغم  022والتزن كل حاوية  أكثر من ( ةحاويبضمنه ارتفاع قاعدة ال).ملم

 .خشبية على قواعد  مغلقة ومغلفة بنايلون وموضوعةالفقرات الطبية يجب أن تشحن بهيئة طرود   -0

 1253. ع.ع.ش
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 .على البائع أن يثبت رقم التسلسل لكل جهاز على شريط وعلى كل كارتون من الخارج  -9

  .جميع األدوات االحتياطية والملحقات يجب أن تعبأ بصورة منفصلة عن األجهزة  -12

 ال ةكرعلى الش -11

  . ةالمصنع ةي على المادرارطبع ح(    MOH)  رةطبع عبا ةمصنع -13

 :العراق من خارج قدمةللسلع الم

الشحن بما فيها  عملية بكافة تفاصيلتحريرياً المشتري و الشحن تأمين شركة إشعار الى المجهز يبادرعند الشحن, 

 قطةنرقم العقد وتفاصيل السلع والكميّة وتاريخ ومكان الشحن ووسيلة النقل والوقت المتوقع لوصول الشحنة الى 

في الحاالت التي ترسل فيها السلع عبر الشحن الجوي, على المجهّز ان يعلم المشتري اقله قبل . النهائي الوصول

باالضافة الى اسم شركة النقل ورقم الرحلة والوقت  , وذلكساعة من موعد ارسال السلع( 20)ثماِن وأربعون 

إرسال المستندات التالية إلى كما وسيبادر المجهز  (..waybill number) المتوقع للوصول ورقم أو بيان الشحنة

  :  ويرسل نسخة عن هذه المستندات الى شركة تأمين الشحن, البريد السريعالفاكس ومن ثّم ب الى المشتري بواسطة

وزارة الصحة ] إسم المشتري ايبيّن فيهالفواتير التي  من( 3)إضافيتين ن ينسختمع نسخ أصلية ( 2)ثالث  (1)

ورقم العقد ووصف السلع  [ (كيماديا ) الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية / البيئة /

طلبات الدفع األصلية وتختم الفواتير أو ع يتوقيتم يجب أن . ةاإلجمالي قيمةوال اتر الوحداسعأوالكميّة و

 طابع الشركة؛ /بختم

 

-negotiable, clean, on) والمنقح تفاوضلل قابلال الشحن مستندعن نسخ ( 3) اثنانواحد و أصل (3)

board through bill of lading), بيّن إسم وي, "سلفاً  تكاليف الشحن مدفوعة"عليه  ؤّشرم

, [ (كيماديا ) الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية / البيئة / وزارة الصحة ]المشتري 

بحسب قائمة  النهائي نقطة الوصول حتى وصوالً تّم اسم جهة التبليغ وفق العقد, وأن الشحن سيو

 الشحن سجلعن  نسخ( 2), أو ثالث لتفاوضل قابل غيرالشحن  مستندعن ( 3)نسختين  معالمتطلبات 

 road) اتالطرق عبر الشحن سجل أو ,(railway consignment note) الحديدية السككعبر 

consignment note), أو بوليصة الشحن الجوي ,النقل البري شاحنات عبرشحن  سجل أو (air 

waybill), متعددة نقل طوسائب الشحن مستند أو (multimodal transport) ,تكاليف " اعليهؤشر م

 ؛النهائي بحسب قائمة المتطلباتنقطة الوصول وأن الشحن سيتّم وصوالً حتى " سلفاً  الشحن مدفوعة

 

 ؛رزمةكل  ياتمحتوتحدد تي ال (packing list) عن مستند قائمة التوضيب نسخ( 2)أربع  (2)

 التأمين تبين أن المشتري هو المستفيد؛ أو بوليصة عن شهادةواحدة  نسخة  (2)

موضوع البنود  أو المجهز, على أن تشمل كافة المصنّعمن  ة المصنعيةضمانالواحد عن شهادة  أصل  (7)

 ؛العقد

مع قائمة التداول التجاري  لكافة البنود المنشأ اداتشهمن المجهز ل النسخ من (  6)  عدد وواحد أصل  (6)

 إذاإال  المنشأ, بلد في والموجودةالمصدقة من قبل البعثات الدبلوماسية العراقية المختصة و ذات الصلة,

شهادة المنشأ فقط من قبل  َصدَّقفعندها تُ  ,عضواً في السوق العربية المشتركة عربياً  بلداً  المنشأ بلد كان

  ؛لمنشأا بلد فيالمختصة  الرسمية السلطات

المعاينة المقدمة للمجهّز من وكالة المعاينة الفحص المخبري وعن شهادة  نسخ( 6)ة توسأصل واحد  (5)

 ؛(في الحاالت التي تكون فيها المعاينة مطلوبة)المكلّفة بذلك 

 .لدفعاأو / الستالما ألغراض ومطلوب معينآخر  تعاقدأي مستند  (0)

 

 :من داخل العراقالمقدمة للسلع 

 :وتقديم المستندات التالية لهبذلك اً تحريريالمشتري شعار على المجهّز إيتعين , هأو قبللسلع توصيل اعند 

ورقم العقد ووصف  يبيّن فيها إسم المشتريالفواتير التي  من مع نسختين إضافيتينأصليتان ( 3)نسختان  (9)

ر أو طلبات الدفع األصلية يجب أن يتم توقيع الفواتي. السلع والكميّة وأسعار الوحدات والقيمة اإلجمالية

 1151. ع.ع.ش

 1152و 
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 طابع الشركة؛ /وتختم بختم

أو سجل الشحن عبر السكك الحديدية , (Delivery note) تسليملمذكرة ا عن تانأصلي( 3) نسختان (12)

(railway consignment note) أو سجل الشحن عبر الطرقات ,(road consignment 

note)ة الشحن الجوي , أو سجل شحن عبر شاحنات النقل البري, أو بوليص(air waybill) أو مستند ,

أدخل اسم المشتري ]المشتري وتبيّن إسم , (multimodal transport)الشحن بوسائط نقل متعددة 

 ؛ما ورد في العقدالنهائي بحسب  نقطة الوصول, ومؤشر عليها أن الشحن سيتّم وصوالً حتى [بدقة

 المشتري هو المستفيد؛التأمين تبين أن عن شهادة أو بوليصة واحدة نسخة  (11)

  ؛رزمةالتي تحدد محتويات كل  (packing list)نسخ عن مستند قائمة التوضيب ( 2)أربع  (13)

العيوب من المصنّع أو المجهز, على أن تشمل كافة المصنعية او أصل واحد عن شهادة ضمان  (12)

  ؛البنود موضوع العقد

 ئمة التداول التجاري ذات الصلة,مع قا لكافة البنود المنشأ اداتشهعن  من المجهز أصل واحد (12)

 المنشأ بلد كان إذاإال  المنشأ, بلد في والموجودةالمصدقة من قبل البعثات الدبلوماسية العراقية المختصة و

 السلطاتشهادة المنشأ فقط من قبل  َصدَّقفعندها تُ  ,عضواً في السوق العربية المشتركة عربياً  بلداً 

 ؛المنشأ بلد فيالمختصة  الرسمية

في )نسخ عن شهادة المعاينة المقدمة للمجهّز من وكالة المعاينة المكلّفة بذلك ( 6)أصل واحد وستة  (17)

 ؛(الحاالت التي تكون فيها المعاينة مطلوبة

 .أو الدفع/ آخر معين ومطلوب ألغراض االستالم تعاقدأي مستند  (16)

بعد إصدار المستحقة عات ودفمتتم السعندها ف المستندات التي يقدمها المجهّز غير مطابقة للعقد, إذا كانت: مالحظة

 ..ع.ع.ش و. ع.خ.شأعاله من  9المادة  وفقشهادة االستالم 

- : باالضافة الى ما ورد اعاله 

ومثبت فيها بان البضاعة منتجة بالكامل  شحنةشهادة المنشأ مع كل تقديم فاتورة البيع ووثيقة التامين و -1

وال يتضمن أي جزء أو المواد األولية أو التصنيع منشأ إسرائيلي ويجب أن تحمل الشهادة  في بلد المنشأ

 : التالية

المصنع أو المنتج ليس فرع أو شركة  مدرجة في القائمة السوداء للمقاطعة مع اسرائيل و يجب أن تكون 

إضافة الى ( ي بلد المنشأ السفارة العراقية وغرفة التجارة والخارجية او كاتب العدل ف) مصدقة من قبل 

 (.على أن البائع سوف يجهز المواد إلى العراق ) تصديقها من قبل وزارة الخارجية العراقية و تنص 

 . وقت التسليم يكون بأسرع وقت ممكن وضمن فترة صالحية االعتماد -3

وصول البضاعة على جميع المجهزين  االلتزام بالشروط المثبتة في العقد وتقديم مستندات الشحن  عند -2

 .وتقع مسؤولية أية نقوصات تظهر أو أي  تأخيربسبب عدم تقديم مستندات الشحن على عاتق البائع 

كل شحنة يجب أن تتضمن ثالثة سيتات من مستندات الشحن  وثالثة نسخ أو سيتات كاملة معنونة إلى قسم  -2

 .استيراد االجهزة الطبية والخدمية  

وال يتحلل من ( CIP(   ونقلها والتامين عليها( المشتري ) ى مخازن كيماديا على البائع إيصال البضاعة إل-7

 . هذا االلتزام لحين تنظيم محضر نفاض أصولي في مكان التسليم المتفق عليه 

 .يتم استالم المواد المتفق على تجهيزها من خالل محضر نفاض اصولي في مكان التسليم المتفق عليه  -6

وضمن فترة صالحية االعتماد وجدولة الشحن تكون حسب احتياج طلب  التسليم باسرع وقت ممكن  -5

 .كيماديا علما بان فرق مدة  التجهيز سيكون احد عناصر المفاضلة 

يوم من تاريخ وصول المواد المجهزة الى مكان التجهيز (  17) الفترة الزمنية الصدار شهادة االستالم  -0

 .يوم ( 17)ئي خالل المحدد من قبل الطرف االول واالستالم النها

ال يعتبر استالم المواد اقرارا بمطابقتها للمواصفات و بشروط الفنية و يعول على نتائج الفحوصات -9

 .  الصادرة عن الجهات المختصة 
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مع كل ارسالية اضافة الى ثالثة انف الذكر يجب ارسال ثالثة مجموعات من مستندات الشحن  -12

 :متضمنة ة الطبية والخدمية االجهزمجموعات اخرى الى قسم استيراد 

  القوائم التجارية للبائع في نسخة واحدة اصلية وستة نسخ توضح الشحن الى الميناء المقصود. 

  ثالثة نسخ اصلية من وصل تاييد المادة / سيت كامل من اشعار ارسالية الشاحنةCMR . 

  شهادة تحليل النوعية ونوعية التعبئة. 

 ي فورا قبل شحن البضاعة يجب تقديم مستندات الى المشتر. 

 يجب تثبيت رقم الطلب على كافة المستندات والقوائم والمراسالت الخاصة بالعقد . 

 

على الكمية الفاشلة او (  MOH. Kim) تكاليف وضع عالمة فاشل غير صالح لألستعمال يتحمل المجهز  -13

 .غير المطابقة للمواصفات في مخازن كيماديا 

زويـد المشـتـري بشـهادة تـثـبـت بان المادة األولـيـة المستخدمـة في الـمـواد البـالسـتـيـكـيـة ـلى البائـع تـع -12 

  .PVC  (poly viny chloride)خالـيـة مـن مادة 

يجب ان يكون التأمين مغطيا لجميع المخاطر فيتم اجراء التأمين الشامل على السلعة المجهزة ويكون التأمين ضد 

لف الناتج عن التصنيع او الشراء او النقل او التخزين او التسليم او الحروب او كافة المخاطر الضياع او الت

 . االخرى

  13.ع.ع.ش

على البائع شحن البضاعة على متن سفن حديثة تحتوي على رافعات شوكية ذات إمكانية تحميل وتفريغ  -1

 .خصوصاً للحاويات 

 .يان على االقل يتم ذكر منفذان حدود, في حالة الشحن البري  -3

مع مراعاة , يجب ان يكون شحن و تفريغ البضائع ومعداتها القادمة من الخارج عبر الموانئ العراقية  -2

الشروط الفنية واالقتصادية في هذا المجال واعتماد عقود النقل البحري التي تضمن وصول البضائع الى 

 . الموانئ العراقية وتجنب الموانئ المجاورة 

( قسم االخراج الكمركي وقسم االعتمادات وقسم االستيراد )بأعالم ( المجهز )الثاني يلتزم الطرف  -4

وبما اليقل عن ثالثين يوم من وصولها الى ( منفذ الدخول -المبلغ-النوع-الكمية) بتفاصيل كل شحنة متضمنة 

اديا اي مسؤولية عن المنفذ ليتسنى لالقسام المذكورة اعداد تسهيل مهمة الكمركية والضريبية وال تتحمل كيم

التأخير الحاصل في ادخال الشحنة في المنفذ الحدودي ويتحمل المجهز كافة مصاريف النقل والتفريغ عن 

 .طريق مخوله في بغداد 

 

 

  12.ع.ع.ش
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وعلى المجهّز ان . يجب أن تكون السلع مصنعة حديثاً, وأن تحمل تاريخ الصنع وتاريخ انتهاء الصالحية 1751" 

 : هد بما يلييكفل ويتع

 مرفأ/بأن كافة السلع المقدمة بموجب هذا العقد وما لم يحدد العقد خالف ذلك, وبتاريخ وصولها إلى مطار -

 shelf)الصالحية األساسية  فترة (5/6) أسدا  خمسة ال تقّل عن متبقية فترة نفاذ  لديهاجهة الوصول, 

life)قد مر على تصنيعها  كونفي الحالة السنتين يو؛ , وذلك للسلع ذات فترة الصالحية التي تفوق السنتين

 .كحد أقصى أشهر( 2)ثالثة 

وذلك ضمن النطاق المحدد في المواصفات , (overages" )فائض في الكمية"بأن لكافة السلع ووفق الحالة,  -

 الفنيّة؛ و

مختصة وذلك ناظمة الال السلطات من( recall)من التداول أو االسترداد  للسحببأن السلع ليست ُعرضةً  -

 ؛ والدواء نتيجة استخدامسلبية  عوارضأو بسبب وجود  الجودةغير مقبولة  كونهال

 .في العقد المحددةوالشروط  الفنيّة المواصفات بالكاملبأن السلع تحقق  -

 17. ع.ع.ش

تقييد  على ان يتمعلى أٍي من السلع موضوع العقد يحق للمشتري االعتراض وفق الضمانة المحددة أعاله,   1753

ذلك من تاريخ صدور نتائج التقييم الى اجراء معاملة صرف المستحقات عند عدم وجود اعتراض خالل هذه الفترة 

اً تحريريولدى استالمه اشعاراً  على المجهّز. وال يحق بعدها للمشتري االعتراض على أي من السلع موضوع العقد

دون أن ومن , يةصنعماستبدال السلع المتضمنة عيوباً باالعتراض من المشتري, أن يقوم وبالسرعة الممكنة ب

السلع المتضمنة عيوباً  وإخالء ويكون المجهّز مسؤوالً عن إزالةهذا . يرتب ذلك أية كلفة إضافية على المشتري

 . البديلةالسلع  تسلموذلك فور  خاصة,ال وعلى نفقتهويتحمل كافة المخاطر  مصنعية

 

العينات التي على  إضافيةليل ايتم اجراء تحفعندها والمشتري,  بين المجهّزف فيم أو الخالفي حال النزاع  1752

 هذهفي حال أكدت التحاليل . تفق عليه المجهّز والمشترييمختبر مستقل ومحايد وذلك في صنّع, المُ يحتفظ بها 

ل والتخلّص من السلع كلفة التحاليل باإلضافة الى كلفة االستبدايتحمل عندها المجهز وجود عيوب في السلع, ف

 . التحاليل هذه كلفة فيتحمل عندها المشتريلسلع, اأما في حال اكدت التحاليل على جودة . المتضمنة عيوباً 

 

مدة استبدال : أدخل]أي )إذا فشل المجهز في استبدال السلع المتضمنة عيوباً ضمن المهلة المحددة لذلك  1752

أعاله,  1753 مادةال وفق وجود عيوب في السلعتأكيد به إشعار المشتري استالمبعد , ([السلع المتضمنة عيوباً 

والتخلص منها,  من الموقع السلع إخالءبما فيها  ,يجوز للمشتري اتخاذ الخطوات الالزمة والضرورية فعندها

 لمشتريتعويضات أخرى تترتب ل أودون االجحاف بأية حقوق , وذلك من ونفقة المجهّز مسؤوليةوذلك على 

لي اإلشعار السلع المتضمنة عيوباً وللمدة التي ت حفظ/تخزينطالب بتكاليف ن يأللمشتري أيضاَ  حقي. موجب العقدب

  .مدفوعات مستحقة للمجهّز بموجب العقد أية من هذه التكاليف  ستقطعوأن ي, المنوه عنه أعاله

 

أي من السلع من التداول,  استرداد/حبسفي حال تم : (recalls) السلع استرداد /السلع من التداول  سحب 1757

تفاصيل واسباب  فةكامرفقاً بيوماً, ( 12)خالل أربعة عشر  المشتري يقدم إشعاراً بذلك إلىأن يتوجب على المجهّز 

, الخاصة وعلى نفقتهاالسترداد, فوراً /موضوع السحبستبدل السلع ؛ يتوجب على المجهز أن ياالسترداد/ السحب

 والمتضمنة عيوباً أ هذه السلع وان يقوم بالترتيبات الالزمة لجمعلمواصفات الفنية بشكل تام, ق اطاببسلع أخرى ت

يقوم المشتري باتخاذ فعندها سبالسرعة المطلوبة,  سترداداال/سحبات البجمتوب المجهّز بالقيام فشلإذا . إتالفها

 {."المجهّزنفقة السترداد السلع على /التدابير الالزمة لسحب

 

 

ومن  مستخدمةوغير المقدمة بموجب العقد, جديدة ن يكفل ويتعهد بأن السلع أعلى المجهّز يتوجب    1751

. العقد خالف ذلك حدد, ما لم يوالمواد في التصميم( او التطورات الحالية) التطورات أحدث وتتضمنحدث طراز أ

 أن يمكن)لن تتضمن عيوباً  عقد,بأن السلع المقدمة بموجب ال أيضاً  ويتعهد ن يكفلأعلى المجهّز يتوجب و

عيوباً ناتجة عن  ناتجة عن التصميم أو( في الظروف السائدة في العراق للسلععتيادي اإل االستعمالحدث أثناء /تظهر

 فيمطلوبة  أو المواد التصاميمباستثناء الحاالت التي يحدد فيها المشتري ) يةصنعمالمواد المستعملة أو عن ال
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 .همنهمال إ أيأو  يقوم به المجهز  فعلأو عيوباً بسبب أي  (الفنيةالمواصفات 

 

 : العمر الزمني للمادة

 .لكل مادة مستهلكة و لكل مادة لها عمر زمني ( shelf life)يجب تثبيت صالحية النفاذ  -

عند ( ستة أشهر) ولم يمضي على تصنيعها " احديثمصنعة  أن تكون البضاعة المجهزة بعد اإلحالة من وجبات -

ثالثة  هالها إلى مخازن الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية بالنسبة للمواد التي عمروصو

أشهر عند وصولها إلى مخازن كيماديا بالنسبة للمادة التي  2وان ال يكون مضى عليها أكثر من .سنوات أو أكثر

 . اإلحالةفات المذكورة في سنتان ويجب أن تكون غير مستعملة ومطابقة بشكل كامل للمواص عمرها 

 

ونصبها السلع  من تاريخ استالم اً شهر[  رقم أدخل]   (1: )من إثنتين للمدة األقل ضمان نافذاً الا هذيكون  1753

 , وقبولها من قبل المشتري الموقع النهائي المحدد في العقد فيالحالة,  وفقأو أي جزء منها وتشغيلها 

 

 .مطالبة قد تنشأ بنتيجة هذا الضمان وذلك بالسرعة الممكنة ةبأي تحريرياً شعاراً يرسل إعلى المشتري أن  1752

 

 

 [يوماً  17يام, من المفضل أن تكون عدد األأدخل ] , عليه خالل إشعار المشتريلدى استالم المجهّز  1752

ن أية كلفة إضافية على دووذلك من , هاأو أجزاء المعيوبة السلعأو يستبدل , أن يصلح العيوب عقولةوبالسرعة الم

للسلع أو  ,النهائي نقطة الوصولعراق والى داخل الوصيل تكلفة ال: التاليةتكاليف ال ووفق الحالة, ,المشتري, باستثناء

في أو ( ex-showroom)أو في صالة العرض ( ex-factory)المصنع  من ,القطع التي تم اصالحها أو استبدالها

 (. ex-works) المشغل

 تكاليف وضع عالمة فاشل غير صالح لألستعمال مجهز يتحمل ال (MOH. Kim  ) على الكمية الفاشلة او

 .غير المطابقة للمواصفات في مخازن كيماديا 

 

 

في الشروط الخاصة لذلك اً, بمعالجة العيوب خالل المهلة المحددة تحريري شعارهإذا أخفق المجهّز بعد ا  1757

ونفقة مسؤولية على وذلك الحاجة,  وفقاذ التدابير الالزمة لمعالجة الموضوع للمشتري اتخفعندها يحق للعقد, 

 . بموجب العقدلمشتري تعويضات أخرى تترتب ل أودون االجحاف بأية حقوق ومن  المجهّز

 

 

 :لتاليا أدخل ,لحساسة واألساسيةالطبية ا األجهزة/و للمعداتأ  "ينطبق ال" أدخل]  1756

 "x  % ً90أو % 97 أدخل مثالً [سنويا%[ (UPTIME warranty) خالل فترة ضمان العيوب. 

, فيتوجب (%x-122)خالل عقد الصيانة السنوية, ما نسبته ( downtime)وفي حال تخطّت فترات األعطال  

   [."عندها تمديد فترة هذا العقد ما قيمته ضعف فترات األعطال

 

ة التي تظهر بعد التوزيع بسبب عيب في البائع مسؤول عن تعويض المشتري عن المواد المتضرر -1

 .التصنيع 

الفاشلة بالتحليل و المواد الناقصة والمخالفة ) على البائع أن يعوض المشتري عن المواد المتضررة  -3

خالل نفس مدة التجهيز المثبتة في العقد الرسمي على ان يبدأ احتسابها من (  للمواصفات و المفقودة 

حنات االخرى يجب ان تشحن خالل نفس جدولة الشحن من تاريخ شحن الكمية تاريخ تبليغه بذلك اما الش

التعويضية وبخالفه يحق لكيماديا فرض الغرامة التأخيرية بنفس النسبة المنصوص عليها في بند 

اضافة الى ( الطرف الثاني ) وشراء المادة من مجهز اخر على حساب البائع ( الفقرة  أ ) الغرامات 

الدارية وتحميله فرق السعر ومصادرة كافة التأمينات وتقديم البائع الى المحاكم فرض المصاريف ا

 .المختصة لتحصيل حقوقها 

يوم من  45 خالل كيماديا  ن مخازنموالتي يثبت فشلها أن يرفع البضاعة الغير مقبولة على المجهز  -2

للمواصفات وعلى  شلة والمخالفة الفاحق في إتالف المواد تاريخ إعالم المجهز بذلك وإال فان لكيماديا ال
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ويعتبر متنازال عن كافة حقوقه المتعلقة بتلك  بأسترجاع هذه المواد  البائعط حق اسقو احساب المجهز 

 .المواد 

بعد تاريخ نفاذها تكون خاضعة لتعويض من قبل  ان البضائع الغير مصروفة في مخازن وزارة الصحة  -2

 % (  .122) البائع 

مع % 122المواد الفاشلة والمنتهية المفعول وألسباب فنية تعود الى المجهز بنسبة  على البائع تعويض -7

مصاريف ادارية من كامل الكمية الفاشلة والمنتهية المفعول وفي حال عدم شحن الكمية التعويضية % 32

لمنصوص بنفس النسبة والمدة المتفق عليها في العقد يصار الى فرض الغرامات التأخيرية وبنفس النسبة ا

عليها في بند الغرامات وشراء المادة من مجهز آخر على حساب البائع اضافة الى فرض المصاريف 

االدارية ويتحمل البائع فرق السعر ومصادرة كافة التامينات وتقديم البائع الى المحاكم المختصة لتحصيل 

 .حقوقها 

لمصنعية التي تظهر بسبب العيوب أن البائع عليه مسؤولية تعويض المشتري للمواد ذات العيوب ا  -6

 .المصنعة 

اي مبلغ يترتب بذمة الطرف الثاني ناتج عن االخالل باي التزام تعاقدي فاللطرف االول الحق  -5

 .بالمطالبة بذلك امام المحاكم المختصة وكذلك الفسخ اذا تحقق مقتضاه 

ظهر في المادة بمدة توازي على الطرف الثاني ضمان العيوب الخفية التي تظهر في المبيع واي فشل ي -0

عمر المادة بالنسبة للمواد الخاضعة للعمر وللمواد التي ليس فيها عمر زمني تضمن تلك العيوب لمدة خمس 

 . سنوات على ان يبدأ احتساب تلك المدد من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات لها 

 :العراق خارج من قدمةالم للسلع الدفعات . أ

 

  -:ووفق ما يلي  [               ]:  جنبية يجب ان تتم بالعملة التالية المدفوعات  بالعمالت اال

 

  : شرط الدفع

 :باالليه التاليه  غير مثبت  اعتماد طريقه الدفع بواسطة خطاب االعتماد الغير قابل للنقض

 .المطابقة لشروط االعتماد  عند تقديم مستندات الشحن 37%

 -:من قيمة االجهزة تدفع كاالتي  57%

عند اكمال نصب االجهزة وتشغيلها واكمال التدريب الداخلي والخارجي وسيتم اطالقها عند  77%

اصدار رسالة تأكيد من جانبنا  الى البنك المراسل يذكر فيها ان المجهز قد اكمل النصب والتشغيل 

 .بنجاح 

 .خرى عند اكمال المجهز كافة متطلبات العقد من ضمان وصيانة وكل المتعلقات اال 27%

ويكون المجهز مسؤوالً عن األلتزام بمدة , أما فيما يتعلق بفاعلية األعتماد فيتم إعتباراً من تارخ تبليغه للمجهز -

.. إال إذا لم يبلغ المجهز ألسباب خارجة عن إرادته وإرادة البنك المراسل للمجهز.. التجهيز من تأريخ التبليغ 

عتماد أو التعديالت التي تطرأ على برقية فتح األعتماد بموجب الكتاب ففي هذه الحالة يكون تاريخ تبليغه باأل

  .الصادر من شركتنا الى المصرف الفاتح لألعتماد هو التاريخ المعتمد لغرض الشحن

من قيمة العقد الخاصة بضمان المواصفة للمواد المجهزة تطلق بعد تنفيذ الطرف الثاني التزامة التعاقدي % 7

 .مان والصيانة وانتهاء مدة الض

 

 : من داخل العراق قدمةلسلع المل الدفعات . ب

 

 :ووفق ما يليمن داخل العراق بالدينار العراقي  قدمةلسلع والخدمات المليجب أن تتم الدفعات 

  

من ....( جهاز اوقطع غيار ) ان المجهز العراقي سيقوم بتجهيز المادة )  في حالة التجهيز الغير مباشر - أ

 1651. ع.ع.ش
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اي انها موجودة خارج العراق ثم يتم نقلها بعد ذلك من , مادة سيتم تصنيعها بعد التعاقد ال) خارج العراق 

 ( .خارج العراق الى مخازن شركتنا 

  -:تكون صيغة شرط الدفع كاالتي      

دفعة اولية يتم دفعها مقابل استالم المادة او الجهاز وادخاله (  من مبلغ العقد او من مبلغ الشحنة%  )27 -1

 .ياً بشكل اصوليمخزن

دفعة ثانية بعد اكمال  النصب والتشغيل وصدور قرار فحص (  من مبلغ العقد او من مبلغ الشحنة%  )22 -3

 .ومطابقة والتدريب وادخال الجهازبالخدمة اصولياً وبتأييد من الجهة المستفيدة 

جزئتها حسب الفترة الزمنية بعد اكمال الضمان والصيانة يتم ت(  من مبلغ العقد او من مبلغ الشحنة%  )22 -2

 .المنصوص عليها في العقد داخل العراق 

 .من مبلغ العقد ضمان المواصفة تدفع بعد االيفاء بكافة االلتزامات التعاقدية %  7 -2

يقوم المجهز بتجهيز المادة مباشرة من مخازن داخل العراق  الى الجهة ) في حالة التجهيز المباشر  - ب

    ( . ديا المستفيدة او مخازن كيما

  -:تكون صيغة شرط الدفع كاالتي       

  -:بعد انجاز ما يلي ( من مبلغ العقد او من مبلغ الشحنة%  )1-67

 .استالم المادة او الجهاز وادخاله مخزنياً بشكل اصولي   -

النصب والتشغيل وصدور قرار فحص ومطابقة والتدريب وادخال الجهازبالخدمة اصولياً وبتأييد من   -

 .المستفيدة  الجهة

مقابل الضمان والصيانة يتم تجزئتها حسب الفترة الزمنية (  من مبلغ العقد او من مبلغ الشحنة%  )22 -3

 .المنصوص عليها في العقد داخل العراق 

 .من مبلغ العقد ضمان المواصفة تدفع بعد االيفاء بكافة االلتزامات التعاقدية %  7 -2

 المقاييسالخاصة أو مع  التعاقدتتوافق مع متطلبات كي ل حددة أعالهالم نسبال تعديل يمكن أنه العلم أخذ يرجى}

   {.المعتمدة التجارية

 

  الصيانة السنويالمتصلة بعقد الدفعات . ج

المشتري الى  يسدد. العقدهذا في  ةالمحددسعار وفقاً لأل  (AMC)سنوي صيانة عقدالمشتري مع المجهّز  يوقعس

الحصول على  وبعد العقد, في المحددةالمهل  وفي المجهز لواجباته بنجاح تنفيذ وبعد اً سنوي صيانةال كلفة المجهز

 ,خالل عقد الصيانة السنوي( downtime)وفي حال تخّطت فترات األعطال  .النهائي مستخدمال شهادة/موافقة

 .فيتوجب عندها تمديد فترة هذا العقد ما قيمته ضعف فترات األعطالالحدود المسموحة, 

 [ يتم تسديد الدفعة أو الدفعات: "أدخل] 

 

 ( البائع )داخل وخارج العراق تكون على حساب المجهزالمفروضة عند فتح االعتماد  كافة المصاريف البنكية. 

  ويتضمن اسم صاحب الحساب  , اسم البنك المراسل وعنوانه الكامل(Account holder Name   ) على ان

 .اسم المجهز يكون مطابقاً مع 

 1652. ع.ع.ش

 

على حساب الطرف الثاني سواء كان سبب هذا التمديد او ( فتح او تمديد او تعديل ) تكون كافة مصاريف االعتماد 

 التعديل عائداً الى البائع او المشتري

  1657.ع.ع.ش

 :باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد 

على طلب كيماديا وبنسبة من المواد المتفق عليها " ة إضافية أو إنقاصها بناءعلى المجهز تجهيز كيماديا بكمي - 

 .وبنفس األسعار والشروط إذا طلب المشتري ذلك خالل فترة تنفيذ العقد 

  1053.ع.ع.ش

 .اليجوز شطب اي بند من بنود مستندات العقد او اجراء اي تعديل مهما كان نوعة 

رف الثاني في العقد اال بموافقة الطرفين و بخالفه يعتبر الطرف عدم اجراء أي تغيير من قبل الط -

الثاني مخال بالتزاماته التعاقدية و يحق لكيماديا اتخاذ األجراءات القانونية او فرض غرامة بنسبة ال تقل 

 .للكمية المشحونة للمادة  الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدية% 7و ال تزيد عن %( 1) عن

من كمية المادة المشحونة في حال % 7والتزيد عن % 1ديا فرض غرامة بنسبة التقل عن يحق لكيما -

  19.ع.ع.ش



 170 الشروط الخاصة للعقد  . القسم السابع 

 :اجراء 

 1951.ع.ع. اي تغير في العقد من قبل المجهزة بدون موافقة الطرف االول وكما منصوص عليه في الفقرة ش -1

 في حال وجود اي نقص بالمستندات والوثائق المطلوبة تقديمها من قبل المجهز -3

 الخاصة بعمر المادة (  1751)في حال مخالفة ماورد في الفقرة  -2

 (  12ع  .ع.ش)في حالة مخالفة ماورد في الفقرة الخاصة بالتعبئة والتوضيب   -7

تستوجب فرض الغرامة من قبل المشتري ( الطرف الثاني )في حال ارتكاب اي مخالفة من قبل المجهز  -6

 ( الطرف االول )

 

 " أو جزء منه عن العقد يجوز التنازل ال: "ي العراقالمتبع ف]

 .النزول عن العقد أو تحويله إلى شخص آخر مهما كانت االسباب  ال يحق للبائع

 3251. ع.ع.ش

 

  -:باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد في هذه الفقرة 

ليها على ان تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة او من على المتعاقد تنفيذ بنود العقد خالل المدة المتعاقد ع -:اوالً 

تاريخ توقيع العقد او اي تاريخ اخر ينص عليه في شروط التعاقد وعلى ان تراعى االسباب االتية عند تمديد 

 :العقود 

اذا طرات اية زيادة او تغيير في االعمال بالنسبة للمقاوالت المختلفة او الكميات المطلوب تجهيزها كما  - أ

ونوعا وكان من شان ذلك ان يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث اليمكن اكمالها ضمن المدة المتفق 

 .عليها بموجب العقد 

اذا كان تاخير تنفيذ العقد يعود السباب او اجراءات تعود للجهة المتعاقدة او اي جهة مخولة قانونا او الي  - ب

 (صاحب العمل) تعاقد سبب يعود لمتعاقدين اخرين تستخدمهم جهة ال

اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية اليد للمتعاقدين فيها ولم يكن بالوسع توقعها او تفاديها عند التعاقد  - ت

 .وترتب عليها تاخير في اكمال االعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد 

دم المتعاقد بطلب تحريري الى جهة التعاقد او من بان يتق (ت ,ب,أ )   يشترط تطبيق احكام هذه المادة  -:ثانيا 

يوم لعقود التجهيز تبدا من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه ( 17)تخوله خالل مدة 

والتقبل اية طلبات تقدم بعد صدور شهادة االستالم , التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي طلب  لتمديد المدة 

 .ذكورة في شروط العقد االولي الم

 

 .بامكان المجهز طلب تثبيت االعتماد وعلى نفقته على ان يكون ذلك ضمن عطاءه   -:ثالثا 

يوم من تاريخ نشوء السبب الذي  17على البائع ان يقدم طلبا خطيا بتمديد األعتماد الى المشتري خالل  -:رابعاً 

  .د مطلوب يطلب التمديد بسببه موضحا كافة التفاصيل لكل تمدي

 

 .31. ع.ع.ش

 :الغرامات التاخيرية  -1

في فقرة التسليم والشحن  وبخالفه تفرض غرامة و التسليم  المذكورة تسليم المواد وفق جدولة الشحن  - أ

 :تأخيرية عن كل يوم تأخير ودون اشعار مسبق و وفق المعادلة التالية 

اي تغيير  +مدة العقد االصلية ) مدة العقد الكليـة  \( غ اي تعديل في المبلـ +مبلغ العقد االصلي ) مبلغ العقد  ))

  ((الغرامة لليوم الواحد  % = x 22  (في المــدة 

من مبلغ العقد وبعد بلوغ الغرامة التاخيرية حدها االعلى يصار الى اتخاذ االجراءات % 12وعلى ان ال تتجاوز    

 . 3212سنة ( 3)فيذ العقود الحكومية رقم من تعليمات تن( 2)و ( 12)القانونية وحسب نص المادة 

ومن خالل البريد يحق للطرف االول اتخاذ االجرءات القانونية بحق الطرف الثاني بعد انذاره رسمياً  - ب

يوم من تاريخ االنذار وقبل بلوغ الغرامة التأخيرية ( 71)وخالل مدة  االلكتروني المعتمد والمثبت في العقد

 .حدها االعلى 

 .33. ع.ع.ش
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يتم تخفيض الغرامات التاخيرية حسب نسب االنجاز لأللتزامات التعاقدية المحددة في : اماتتخفيض الغر  - ت

منهاج تنفيذ العقد والتي صدرت فيها شهادة تسلم اولي للعمل المنجز او السلعة المجهزة او الخدمة المطلوبة 

 :مطابقة ومهيئة لألستخدام حسب شروط التعاقد وتطبيق المعادلة كاالتي 

 .غرامة اليوم الواحد x (22 = %)( مدة العقد الكلية  \االلتزامات غير المنفذة قيمة ) 

اذا لم يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ تعهداته المنصوص عليها في العقد مع الطرف االول فان الطرف االول له  -3

  .الحق في فرض التحميالت االدارية

وغير  مدينةيمها الى الطرف االول باعتبارها غير التزام الطرف الثاني بملكية مواد العقد التي يتم تسل -2

 .محجوزة او مكفولة او مرهونة للغير وبخالفه يتحمل التبعات القانونية والقضائية

في حالة عدم التزام مقدم العطاء بتنفيذ العقد وحسب الشروط المتفق عليها سيتم تطبيق اجراءات المقاطعة  -2

 . عليه وايقاف كافة التعاقدات المستقبلية

عند اخفاء الشركة التي يتم التعاقد معها معلومات ضرورية يتم يتم كشفها فيما بعد سيتم اتخاذ االجراءات  -7

 . المشار اليها في الغرامات

عند اخالل الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية المفروضه عليه بموجب هذا العقد يتم توجيه انذار  -

يوم من تاريخ  71خالل مدة  ل البريد االلكتروني المعتمد والمثبت في العقدومن خالبازالة المخالفة 

من تعليمات ( 12)صدوره وفي حالة عدم االستجابة يتم اتخاذ االجراءات القانونية وحسب نص المادة 

بالتأمينات القانونية على ان  ظفيما يخص مصادرة او االحتفا 3212لسنة  3تنفيذ العقود الحكومية رقم 

 .من التعليمات انفاً وفق اساليب التنفيذ  2م تنفيذ العقد على حسابه استناداً لنص المادة يت

 

  32.ع.ع.ش

  32.ع.ع.ش .شروط عامة  32ع .ع.في الفقرة ش اعتماد الفقرات الواردةفي حال افال  الشركة يتم  -

لبائع والمشتري والقوانين العراقية المحاكم العراقية في بغداد هي الجهة التي تنظر في اي نزاع قد ينشأ بين ا .1

 .هي القوانين الواجبة التطبيق عند حصول خالف بشان تطبيق احكام العقد 

اي مبلغ يترتب بذمة الطرف الثاني ناجم عن االخالل باي التزام تعاقدي فللطرف االول الحق بالمطالبة بذلك  .3

 .امام المحكمة المختصة وكذلك الفسخ اذا تحقق مقتضاه 

الة اخالل المجهز للسلع والخدمات او االستشاري بالتزاماته التعاقدية فعلى جهة التعاقد انذاره في ح  .2

رسمياً وعند عدم استجابته فيتم مصادرة التأمينات النهائية وتنفيذ االلتزامات المخل بها على حسابه 

لسنة  3عقود رقم من تعليمات تنفيذ ال( 2)وذلك وفقاً الحد االساليب المنصوص عليها في المادة 

عند توفر الشروط الخاصة بها ويتحمل المتعاقد المخل دفع التعويض عن االضرار التي  3212

 . ومصادرة التامينات القانونيةلحقت بجهة التعاقد بسبب هذا االخالل وحسب القوانين العراقية 

التزام الطرف الثاني بالتعاقد او يفرض الطرف االول تحميالت ادارية عند قيامه بتنفيذ  : التحميالت اإلدارية .2

في حال كون العقد يتضمن ) , من الكلفة الفعلية لتنفيذ هذا االلتزام %( 32)من خالل شخص اخر التزيد عن 

 (.اعمال مدنية ويدخل ضمن مفهوم المقاولة 

 355353. ع.ع.ش

 

 حصول عند عليها عولالم هي العربية اللغة وتكون واالنكليزية العربية باللغتين العقد تنظيم يتم -

 .العربية الى ترجمتها يتعذر التي الفنية المصطلحات بعض باستثناء الطرفين بين خالف

يتم اعتماد النسخة االصلية الموقعة من الطرفين والمحفوظة لدى الطرف االول وكونها النسخة  -

 .المعمول بها في حال االختالف 

 

  39.ع.ع.ش

نون الواجب التطبيق عند حصول خالف بشان تطبيق احكام العقد وتكون المحاكم يعتبر القانون العراقي هو القا -

 .العراقية في بغداد هي المختصة في فض النزاعات الناشئة عن تطبيق احكامه 

  .والضوابط الملحقة بها جزء ال يتجزا من العقد  3212لسنة ( 3)تعتبر تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم   -

  22.ع.ع.ش
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بتنفيذ العقد وحسب الشروط المتفق عليها سيتم تطبيق اجراءات المقاطعة الطرف الثاني عدم التزام في حالة     -

  .عليه وايقاف كافة التعاقدات المستقبلية 

يقوم الطرف األول بتزويد الطرف الثاني بالكتب الرسمية التي لها عالقة بتنفيذ العقد دون أن يكون الطرف   -

 .المخاطبات  عن نتيجة تلك" األول مسؤوال

 

الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات /البيئة /وزارة الصحة  ]المشتري عنوان :أدخل]
 : [(كيماديا )الطبية 

على أن يتبع ذلك كتاب  بواسطة الكابل وما إذا كان مقبوالً  التبليغ الغراضالمجّهز  عنوان: أدخل]

 . ميل هو احدى الطرق المعتمدة في توجيه االنذارويعتبر التبليغ عن طريق االي [تحريري

يوم ( 12)تعد قرارات االحاله نافذة من تاريخ تبليغ من ترسو عليه المناقصة بتوقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز  -

 .من تاريخ تبليغ االحاله 

  يكون المكتب العلمي الممثل للشركات هو المحل المختار للتبليغات القضائية -

في العراق حتى بعد انتهاء تخويلة من الشركات االجنبية التي خولته مالم يكن ار مسؤولية المكتب العلمي استمر -

يكون المكتب العلمي الممثل للشركات هو التخويل الالحق قد عالج التزامات الشركة االجنبية السابقة واثارها 

 . المحل المختار للتبليغات القضائية

 2151. ع.ع.ش

 

لسنة ( 76)بموجـب قانون تحصيـل الديون الحكومية رقـم  اي يحق ينشأ للطرف االول  حصالستيتم اإل .1

1955. 

... اجور التعديل ,اصدار  , داخل وخارج العراقفتح االعتماد ) المفروضة عند  افة المصاريف البنكيةك .3

 . حتى وصول المواد الى مخازن الشركة  (البائع )تكون على حساب المجهز ( الخ 

 .حمل الشركة التي يتم االحالة عليها كافة الرسوم الكمركية تت .2

وتعليمات  1903لسنة  112رقم خضوع العقد الى القوانين العراقية بما فيها القوانين المتعلقة بالضريبة  .2

و رسم  3220لسنة  3التحاسب الضريبي للعقود المبرمة بين جهات التعاقد العراقية واالجنبية رقم 

 .  والرسوم العدلية واعادة االعالن واجور االعالن   3213لسنة  51رقم  الطابع

عن كل طلب اعتراض يقدم (  مائتان وخمسون الف دينار عراقي( )  دينار 372,222) يتم استيفاء مبلغ .7

 .من قبل المكتب العلمي او الشركة عن اي احالة استيرادية 

 .مقابل طلب استبدال منفذ حدودي ( الف دينار عراقيمائة ( ) دينار 122,222) يتم استيفاء مبلغ قدرة .6

عن كل محضر نفاض وتفريغ (  خمسة وعشرون الف دينار عراقي( )  دينار 37,222) يتم استيفاء مبلغ .5

 .حنة تصل الى المخزن المعني ايل لكل شموتح

قوف و مبيت عن كل يوم عن و(  عشرة االف دينار عراقي( )  دينار 12,222) يتم استيفاء مبلغ .0

 .الشاحنات الخاصة بنقل االدوية والمستلزمات الطبية في مخازن شركتنا 

على الكمية الفاشلة او (  MOH. Kim) تكاليف وضع عالمة فاشل غير صالح لألستعمال يتحمل المجهز . 9

 .غير المطابقة للمواصفات في مخازن كيماديا 

 

 23. ع.ع.ش
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 العقد اتفاقية نموذج .1

 

 هذه العقد اتفاقية برمتأُ 

 [سنة :ادخل] سنة ,[شهر :ادخل] من ]الرقم :ادخل]  يوم

 بين

 تابعة .....إدارة المثال, سبيل على ,القانونية الجهة لنوع وصف :ادخل] وهي ,[المشتري اسم :ادخل] (1

 :ادخل] في الرئيسي عملها ناوعنو العراق نقواني تحت مندرجة ةعام شركة او , العراقية الحكومة في...وزارةل

 و ,(يلي ما في "المشتري" يدعى الذي) [المشتري عنوان

 :ادخل] الرئيسي عملها وعنوان [المجهز بلد :ادخل] قوانين تحت مندرجة شركة وهي ,[مجهزال اسم :ادخل] (3

 (يلي ما في "المجهز" يدعى الذي) [المجهز عنوان

 

 [والخدمات للسلع موجز وصف :ادخل] أي, ,العرضية/نثريةال والخدمات السلع بعض بخصوص ناقصةلم دعا قد المشتري كان لّما

 يدعى الذي) [واألرقام بالكلمات العقد قيمة :ادخل] بقيمة والخدمات السلع هذه لتقديم هزجالم قبل من المقدم العطاء على وافق وقد

  (يلي ما في العقد قيمة

 :يلي ما على اتفقا انالطرف أن اإلتفاقية هذه تؤكدو

 .لعقدالعامة ل شروطالوردت ازاءها في  التي المعاني نفس لها االتفاقية هذه في  الواردة والعبارات الكلمات معانيإن  .1

 :العقد  هذا من يتجزأ ال كجزء منها كلٌ  رفسّ يُ  و قرأيُ  ؛والمجهز المشتري بين العقد تشكل أدناه المدرجة الوثائق إن .3

 ذهه العقد اتفاقية ( أ)

 للعقد الخاصة الشروط ( ب)

 

 للعقد العامة الشروط( ج)

 

 (بما في ذلك المواصفات الفنية) فنيةالالمتطلبات ( د)

 

 ساسيةوجداول األسعار األ هزجالمعطاء ( ـه)

 

  التعاقدقائمة متطلبات ( و)
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 المشتري من القبول خطاب(  )

 

 [أخرى وثائق ةأي: هنا يضاف( ]ح)

 

 

العقود  شوروطبموجوب ومعالجة اي خلل فيها من النواحي كافوة السلع والخدمات  بتقديم جهزالم يتعهدباإلتفاق مع المشتري, . 2

 .العقد اتفاقية في محددهو كما  من قبل المشتري لهالمبالغ التي ستدفع مقابل وذلك 

 

السولع  تقديموهمقابول   مجهزلالى ا ,بموجب احكام العقدأو سيستحق  او اي مبلغ اخر مستحق قيمة العقد بدفع المشتري يتعهد. 2

 .في العقد حددةت والطرق المفي االوقاوذلك ومعالجته اي خلل فيها, والخدمات 

 

 

 لصالح وبالنيابة عن المشتري

 _____________________________________________________: التوقيع

 [منصب او أي تعريف اخر: ادخل]          

 

 _____________________________________________________بحضور 

 

 لصالح وبالنيابة عن المجهز

  _______________________________________________________:التوقيع

 [منصب او أي تعريف اخر: ادخل]          

 

 _____________________________________________________بحضور 
 

 

 اتفاقية العقد
 [سنة :ادخل] سنة ,[شهر :ادخل] من ]الرقم :ادخل] يوم في بتاريخ

 بين
 

 "المشتري" ,[اسم المشتري :ادخل]

 

 و

 

 "المجهز" ,[المجهزاسم  :ادخل]
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 األداء لحسن المصرفي الضمان   .3

 [قيويفضل استخدام نموذج البنك المركزي العرا الصلة ذات وفقاً لشروط العقد هذا المصرف نموذج الضمان المصرفي يمأل[
 

 

 [الُمصِدر اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب: ادخل]___________________________________  

 [اسم وعنوان المشتري: ادخل]_______________________ : المستفيد

 _______________________: التاريخ

 

 __________________:رقم ألداءا حسن ضمان
 
 

 "جهزالم" يلي فيما يسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]الموقّع فيما بينكم وبين "( العقد"يسمى فيما يلي )قية العقد نفيد بأنه تم إبالغنا بإتفا

 ." (العقد"يسمى فيما يلي )[ وصف السلع: أدخل] قديملت ,[______________ بتاريخ، (

 

 .  مطلوباألداء نعي, حسب شروط العقد, بأن ضمان حسن  فإننا وعليه,

 

 مبلغ بمجملها تتجاوز ال مبالغ أو مبلغ أي بدفع للنقض قابل غير بشكل نلتزم[ اسم المصرف :أدخل] نحن ,هزجالممن  بطلب

ة تحريريمصحوبا بإفادة  تحريريفور تسلمنا منكم أول طلب وذلك  ,(المبلغ بالكلمات :أدخل]( _____) [باألرقام المبلغ :أدخل]

أو أسباب أسا  دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا وذلك  ,العقدالتعاقدية بحسب هذا ( بالتزاماته) قد أخل بالتزامه المجهزتفيد بأن 

  .او المبلغ المحدد لذلك طلبكم

 

 للدفع طلب أي فإن وبالتالي, ؛3______, _________, من شهر ________في مهلة اقصاها اليوم  هذا الضمان نفاذيةتنتهي 

 .قبله أو التاريخ ذلك في لمصرفا هذا في نستلمه أن يجب الضمان هذا تحت

 

من ( 3)الفرعية  مادةعدا ال ,270هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات إصدارات غرفة التجارة الدولية رقم  يخضع

 . التي تم حذفها هنا( أ) 32المادة الفرعية 

 
 

 

 

__________________  

 ([تواقيع) توقيع[
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 المقدمة لدفعةل المصرفي الضمان  .2

 

 [يمأل المصرف نموذج الضمان المصرف هذا ي وفقاً لشروط العقد ذات الصلة ويفضل استخدام نموذج البنك المركزي العراقي[

 

 [الُمصِدر اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب: ادخل]___________________________________  

 [سم وعنوان المشتريا: ادخل]_______________________ : المستفيد

 _______________________: التاريخ
 

 

 ____________________: رقم المقدمة الدفعة ضمان

 

 

 "جهزالم" يلي فيما يسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]الموقّع فيما بينكم وبين "( العقد"يسمى فيما يلي )نفيد بأنه تم إبالغنا بإتفاقية العقد 

 " (العقد"يسمى فيما يلي )[ وصف السلع: أدخل] قديملت ,[______________ بتاريخ، (

 

, (المبلغ بالكلمات :أدخل]( _____) [المبلغ باألرقام :أدخل]بقيمة  مقدمة دفعة تقديم يجب أنه العقد, شروط بحسب ,دركن إننا

 . مقابل ضمان الدفعة المقدمة

 

لنقض بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ نلتزم بشكل غير قابل ل[ اسم المصرف :أدخل], نحن جهزبطلب من الم

, فور تسلمنا منكم أول طلب تحريري مصحوبا بإفادة تحريرية تفيد (المبلغ بالكلمات :أدخل]( _____) [المبلغ باألرقام :أدخل]

 .تقديم السلعألغراض غير تكاليف قام باستخدام الدفعة المقدمة  جهزمال ألن ,العقد جاهت( بالتزاماته) قد أخل بالتزامه المجهزبأن 

 

 أعالهقد استلم الدفعة المقدمة المذكورة  جهزالم يكون أن ضرورة ,الضمان هذا تحت دفعة أو مطالبة أية لدفع الضمان هذا يشترط

 [. اسم وعنوان المصرف: أدخل] في___________ على رقم حسابه 

 

, من شهر ________, او في اليوم ______من ( النسخ)منا النسخة في مهلة اقصاها, بعد استال ية هذا الضماننفاذتنتهي 

وبالتالي, فإن أي طلب للدفع تحت هذا الضمان يجب أن نستلمه في هذا المصرف في ذلك . , أيهما أسبق______, _________

 .التاريخ أو قبله

 

 . يخضع هذا الضمان للقوانين الموحدة لطلب الضمانات,  في العراق

 

 [توقيع]
 

 
 

 

 


