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 مواصفات األداء: القسم الثامن 

  لعقود الخذمات غير األستشارية
تريمو براد ، تك بوكس مبرد ، تك بوكس ، تريمة فالت بجوانب ، تريمة فالت بدون جوانب  )بواسطة سيارة  يتم النقل

 (بدون تبريد ، براد صغير 
 
 - :المخازن المشمولة بالنقل :-  أوآل       

 :- داخل محافظة بغداد وأطرافيا -1  
 مخازن العدل                 / شعبة تجييز الدوائر الصحية  - أ

 قسم خزن وتوزيع األدوية و شعبة مخازن اإلسكان  - ب
  (الدباش  ) 13رقم / قسم توزيع المستمزمات الطبية - ج 
           (الدباش  )قسم اليندسة والصيانة - د 
    مخزن الحصوة/ شعبة أستقبال االدوية ومحاليل الزرق الوريدية - ه 
 العامرية/ معيد المصول والمقاح ومذخر المقاحات الرئيسي   -و 

 (بابل ، النجف األشرف ، المثنى ، البصرة ، نينوى  ) مخازن التسويق في المحافضات -2
 

لى المحافظات كافة وبالعكس وحسب :-ثانيآ   نقل األدوية والمستمزمات واألجهزة الطبية والسكراب من المخازن أعاله داخل بغداد وا 
 . الجدول المرفق 

 
  (إلتزامات الشركة الناقمة  )  :-ثالثآ 

يتعيد بنقل بضائع الشركة كافة بين مخازنيا والفروع والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة داخل بغداد ومن بغداد الى المحافظات - 1
  0وبالعكس 

 0 ان يكون نقل االدوية والمقاحات والمواد االخرى التي تتأثر بالحرارة بشاحنات مبردة حصرا – 2 
 . توفير جهاز الكتروني في الشاحنات يعمل بشكل مبرمج ليضمن قراءة وتسجيل درجة الحرارة أثناء النقل -  3
  0 في حالة حاجة المخازن الي سيارة عدا المذكور انفا يتم توفيرىا من قبل الناقل وحسب الحاجة – 4
  0ان تكون سيارة تريمة فالت بدون جوانب او بجوانب وتريمة براد بكامل حمولتيا وكذلك األنواع األخرى من الشاحنات - 5
 .مجانا  (مبيت السيارات وعودة السيارات فارغة  )- 6
النقل بالبراد الصغير مجانآ لوجود حموالت قميمة لبعض مستشفيات بغداد ، مع توفير سيارة براد صغير لنقل األدوية والمواد الطبية - 7

 .عند الحاجة  (مجانآ  )الى المركز الوطني لمرقابة والبحوث الدوائية 

 .في حالة التحميل من عدة مخازن او مناطق داخل المحافظة الواحدة تعامل هذه الحالة عمى اساس التحميل لمرة واحدة - 8
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وال تبرأ ذمة . تتحمل الشركة  الناقمة االضرار الناجمة من جراء عممية النقل والتي تشمل الفقدان والنقيصة والضرر وبقيمة االضرار - 9
الناقل اال بعد التأييد باالستالم من قبل الجية المرسمة ليا المواد عمى ان تقدر قيمة المواد الناقصة او المتضررة من قبل لجنة متخصصة 

 .مشكمة من قبل الطرف االول 
بتمبية متطمبات الطرف األول عند إحتياجو لنقل أي مادة وفي أي وقت وخالل يوم من التبميغ  (مقدم الخدمة  )يمتزم الطرف الثاني - 10

الى المكان المرسل إليو في  (صاحب العمل  )وبإيصال بضاعة الطرف األول  (الياتف أو اإلتصال الشخصي أو المراسالت  )الرسمي 
 (مقدم الخدمة  )الوقت القياسي المعتاد وبخالفو يقوم الطرف األول بإيجار شاحنات وعمى حساب الطرف الثاني ويتحمل الطرف الثاني 

خمسون ألف دينار عن كل يوم تأخير وحسب شروط المناقصة بأستثناء حدوث  قوة قاىرة أو أسباب  ( 50000 )غرامة تأخيرية مقدارىا 
 .من مبمغ العقد  % 10فييا عمى ان التتجاوز مجموع الغرامات التاخيرية  (مقدم الخدمة  )خارجية الدخل الرادة الطرف الثاني 

عن تصرفات تابعيو من السواق والعمال ويحق  (صاحب العمل  )مسؤول امام الطرف األول  (مقدم الخدمة  )يكون الطرف الثاني - 11
والزام السواق التابعين   (صاحب العمل  )رفض أي منيم بسبب عدم اتباعيم لتوجييات الطرف األول  (صاحب العمل  )لمطرف األول 

عالم المخازن رسميآ   (الطرف الثاني  )لمناقل بجمب تاييد سكن حديث وعدم محكومية وان يكون السائق مخول رسميآ من قبل الشركة  وا 
من قبل الطرف الثاني بتمك التخاويل مع تنظيم جدول بأسماء السواق وأرقام سياراتيم ونوع السيارة إزاء كل منيم معى أرقام ىواتفيم 

 .وعناوين سكناىم 
في الحاالت االستثنائية والطارئة وكذلك عند   (صاحب العمل  )تمبية طمبات الطرف األول  (مقدم الخدمة  )عمى الطرف الثاني - 12

 .نقل او فتح أي مخزن من مخازن الشركة والمؤسسات التابعة لوزارة الصحة 
انياء العقد وتضمينو  (صاحب العمل  )بأحد بنود العقد يحق لمطرف األول  (مقدم الخدمة  )في حالة عدم التزام الطرف الثاني - 13

 .فرق السعر واحالة العمل الى شركة ناقمة اخرى وتحميميا كافة االضرار الناتجة عن ذلك دون الرجوع الى المحاكم 
في حالة تحويل الحمولة المرسمة الى مكان اخر خارج او داخل حدود البمدية الى النواحي واالقضية تكون أجرة تحويل الحمولة     - 14

 .مجانا 
 .تكون االجور عمى اساس السيارة محممة بالبضائع بكامل سعتيا لغرض استحقاق الدفع - 15
مع انواعيا وحموالتيا والوثائق الرسمية الخاصة بيا واسماء  (مقدم الخدمة  )بيان ارقام السيارت التي تمتمكيا الطرف الثاني - 16

 .سائقييا 
بأن تكون السيارات المستخدمة حديثة وبحالة فنية جيدة جدا ونظيفة وترفض أي عجمة  (مقدم الخدمة  )يمتزم الطرف الثاني - 17

  (الطرف الثاني  )ال تنطبق عميها هذه الشروط مع  مطابقة السنوية الخاصة بالمركبة مع لوحات السيارات الممموكة لمشركة 
والتي تم تقديم قائمة بأرقام السيارات وأنواعها وأسماء السائقين المالكين لها وذلك  (مقدم الخدمة  )والمخولة من قبل الطرف الثاني 
المسؤولية القانونية في حالة المخالفة عمى (مقدم الخدمة  )ويتحمل الطرف الثاني  (صاحب العمل  )ضمانآ لمصمحة الطرف األول 

 (مقدم الخدمة  )أن يتم تزويد المخازن الرئيسية بقائمة تتضمن أنواع ومواصفات وأرقام السيارات الداخمة ضمن عمل الطرف الثاني 
 .لغرض تدقيقها 
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يتعيد الطرف األول بدفع كافة المبالغ المستحقة والمؤيدة من قبل قسم ادارة المخازن والمخازن المختصة وذلك بموجب قوائم - 18
عمى ان ال تصرف اال بعد تدقيقيا  حسب االصول عمى ان يكون تقديم قوائم (مقدم الخدمة  )اصولية تقدم من قبل الطرف الثاني 

 .اسبوعيا  (الى القسم المالي  )الصرف 
المسؤولية القانونية والمالية عند تحميل اكثر من سيارة اذا كانت الحمولة صغيرة وممكن  (مقدم الخدمة  )يتحمل الطرف الثاني - 19

  .(أي يجب ان تكون السيارة ممتمئة  )تحميميا في سيارة واحدة فقط 
ان يقوم بتعيين موظفين دائميين يحممون شيادة أعدادية عمى االقل  في كل مخزن من  (مقدم الخدمة  )عمى الطرف الثاني  - 20

   .(مقدم الخدمة  )مخازن الشركة لمتابعة عممية توفير السيارات حين الطمب ولو صالحية الطرف الثاني 
ان يقدم بعد اصدار كتاب االحالة وقبل توقيع العقد مبمغ التأمينات القانونية كمبمغ  (مقدم الخدمة  )من إلتزامات الطرف الثاني -  21

ثنان وثالثون ألفآ ومائتان وأربعة وسبعون دينار فقط عمى  ( 121 232 274)مقطوع مقداره  مائة وواحد وعشرون مميونآ ومائتان وا 
شكل خطاب ضمان عمى أن تطمق بعد انتهاء مدة العقد الكمية مع التمديدات الممنوحة إن وجدت وبعد اإليفاء بكافة اإللتزامات التي 

 يحتويها العقد 
 .إعتماد نسخة العقذ األصلية والمىقعة من الطرفين والمحفىظة لذي الطرف األول كىنها النسخة المعمىل لها عنذ اإلختالف - 22

 .يشمل بعقد الشركة  (الطرف األول  )في حالة فتح مخزن جديد تابع لمشركة - 23
عمى الطرف الثاني توفير سيارات من النوع الحديث وذات أرضية جديدة تالئم الحموالت المتنوعة وحسب طبيعة المواد المجيزة من - 24

  0 (الخ .... براد صغير ، تريمة مبردة ، تك ، فالت  )مخازن الطرف األول الى الدوائر الصحية وحسب التصنيف 
يجب أن تكون السيارات بشكل براد مقفول فيما يخص االدوية والمواد النبيذة وسيارات حمل معدة بشكل مناسب بما يخص نقل - 25

  0الضمادات واالجيزة الطبية وبحموالت متنوعة عمى ان تحسب االسعار وفق حمولة السيارة عند الطمب 
عمى الطرف الثاني أستحصال الموافقات األصولية وبالتنسيق مع قيادة عمميات بغداد لغرض تسييل ميمة حركة السيارات ضمانا - 26

 0لوصول المواد المجيزة الى الدوائر الصحية في بغداد والمحافظات دون ارباك 
 .تثبيت حمولة السيارات بكامل الحمولة- 27
 0فما فوق وغير محورة وخاصة البرادات منيا  ( 2000 ) تكون جميع السيارات التابعة لمطرف الثاني حديثة وبموديالت عام – 28
لسرعة التجييز يجب الزام الناقل بتوفير السيارات واالتفاق مع مدراء المخازن قبل يومين وتكون متواجدة في باب المخازن صباحا - 29

وقبل الدوام الرسمي وعدم االعتماد عمى االتصال الياتفي بالتجييز حيث يقدم طمب توفير السيارات وانواعيا وحمولتيا قبل يوم من مدير 
لتوفير السيارات وعدم توفير بدائل عن الطمب المقدم ويعتبر ىذا سياق عمل ثابت لتحديد  (مقدم الخدمة  )المخزن الى ممثل الطرف الثاني 

 .الحمولة والسيارات الناقمة مسبقا قبل التحميل 
 يتم اعتماد عنوان الطرف الثاني المثبت في العطاء عنوانا لممراسالت والتبميغات وعمى المناقص اشعار جية التعاقد بكل تغيير يطرا – 30

 .عمى ىذا العنوان خالل مدة سبعة أيام من تاريخ حصولو 
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 تشكيل لجنة من كل مخزن وبرئاسة مدير المخزن لمتابعة تطبيق جميع فقرات وبنود العقد عمى سيارات الحمل التابعة لمتعيد النقل – 31
 .ومتابعة الحمولة لمسيارات بحيث تكون بكامل حمولتيا 

خالل مدة العقد وذلك لغرض ( مقدم الخدمة ) خمسة عشر مميون دينار من الطرف الثاني  ( 15000000 )يتم إستقطاع مبمغ قدره - 32
 .تصميح الرافعات وتبديل إطاراتيا وبطارياتيا لمخازن الطرف األول عند الحاجة 

 .ال يتحمل الطرف األول أي أضرار يسببيا الطرف الثاني لمغير نتيجة مخالفة قانون المرور - 33
 .يجب أن يكون السائقين التابعين لمطرف الثاني حاصمين عمى إجازة السوق وتكون غير منتيية الصالحية - 34
 .في حالة اشتراك اكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد عمى ان يقدم عقد مشاركة مصادق عميو اصوليا مع العطاء  - 35
 .عمى مقدم العطاء تدوين أسعار فقرات جدول الكميات في العطاء ومبمغو االجمالي وبشكل مطبوع رقما وكتابا- 36
سيتم مصادرة التامينات االولية لمن تحال عمية المناقصة عند نكولو عند توقيع العقد بعد التبميغ بكتاب االحالة أو عند سحب مقدم - 37

العطاء لعطائو خالل فترة النفاذية وبعد غمق المناقصة أو رفض التصحيح عمى االخطاء الحسابية في العطاء وانعكاسيا عمى قرار االحالة 
 .وتتخذ بحقة االجراءات القانونية 

اذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعرا ازائيا في العطاء المقدم ففي ىذه الحالة تعد كمفة تمك الفقرة أو الفقرات بحدود الكميات المدونة - 38
 .أزائيا مشمولة بالسعر االجمالي لمعطاء 

 .يتحمل من ترسو عميو المناقصة أجور النشر واالعالن - 39
 .يتم استبعاد العطاءات التي لم ترفق معيا التامينات االولية المطموبة - 40
يوم من تاريخ التبيمغ باالحالة وبخالفو يعتبر ناكال وتتخذ  (14)عمى المناقص الفائز المبمغ باالحالة توقيع العقد خالل مدة ال تتجاوز - 41

 .بحقو االجراءات القانونية المنصوص عمييا في التعميمات ويتم مصادرة تاميناتو االولية وتحميمو فرق السعر الناجم عن تنفيذ العقد
الكفاءة المالية لممناقص من خالل تحديد راس المال والسيولة النقدية المعتمدة ليم مع تاييد الجية المختصو بذلك مع تقديم مايثبت - 42

 . يوم 120امكانية الشروع بما اليقل عن 
عند اخالل المتعاقد بالتزاماتو التعاقدية وبعد انذاره رسميا وعند عدم االستجابة فيتم تنفيذ االلتزام المخل بو عمى حسابو وذلك وفقا - 43

 ويتحمل المتعاقد المخل التعويض عن االضرار التي لحقت بجية 2014 لسنة 2من تعميمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  (3)الحكام المادة 
 .التعاقد بسبب ىذا االخالل بعد انتياء تنفيذ العقد

 يوم من تاريخ االنذار وقبل بموغ الغرامة 15يحق لمطرف االول اتخاذ االجراءات القانونية بحق الطرف الثاني بعد انذاره رسميا وخالل - 44
 .التاخيرية حدىا االعمى 

 .استقطاع رسم الطابع من مبمغ العقد ومن كل دفعة يتم تسديدىا الى الطرف الثاني - 45
 .يخضع العقد لشروط القوة القاىرة التي اقرىا القانون العراقي - 46
 .الجوانب الفنية الخاصة بالمناقصة يتم تثبيتيا بالتنسيق مع السيد معاون المدير العام لشؤون الخزن والتوزيع - 47
 

 


