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لسنة (  78وأمر سلطة االئتالؾ المؤقتة )المنحلة( رقم )وتخضع أجراءات هذه الوثٌقة الى القوانٌن المعتمدة فً العراق  

 .تنفٌذ العقود الحكومٌة النافذة والظوابط الملحقة بها  وتعلٌماتاو اي قانون ٌحل محله   2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٚرائك ِٕالظت ّٔٛفص١ت ٌمطاعاث 

 حؾظظ١ت
 

 االصٙنة اٌطب١ت ٌشلاء 
 ] وزارة الصحة /البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستمزمات الطبية )كيماديا ([: جهة التعاقد 

 CRتوفير جياز سونار وطابعة  : المناقصة/اسم المشروع

 ]  الموازنة الجارية لوزارة الصحةعقود تجييز االجيزة تنظم عمى  [ : المناقصة/المشروعتبويب 

 ]42/11/4241[صدر بتاريخ  : التاريخ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( دعوة عامة كتاب الدعوة / اإلعالن ) 

 الى : السادة

 ]CR         65/0202/66توفٌر جهاز سونار وطابعة  [م /                      

 .( 86] :رقم كتاب الدعوة

( بدعوة مقدمً العطاءات المؤهلٌن و ذوي الخبرة لتقدٌم   وزارة الصحة /البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستمزمات الطبية )كيماديا (ٌسر )

 و Scanning system ultrasonic , portable)عطاءاتهم لتجهٌز 

Computed radiography (CR) single filmمع مالحظة ما ٌأتً:(  ائرة صحة ذي قار / قضاء البطحاء عدد واحد لكل نوع العائد لد 

وزارة الصحة /البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق على مقدمً العطاء المؤهلٌن والراؼبٌن فً الحصول على معلومات اضافٌة االتصال )    .1
الطابق الخامس مقر وزارة الصحة البرٌد االلكترونً  –/ قسم االعالم الدوائً والعالقات العامة  لمستلزمات الطبٌة) كٌمادٌا (االدوٌة وا

kimadia.iqdg@ والموقع االلكترونً لكٌمادٌا  www.kimadia.iq ( ) الدوام الرسمً( وكما موضحة  اٌام 8::0لؽاٌة   8::7من

 بالتعلٌمات لمقدمً العطاءات.
 (المتطلبات القانونٌة والفنٌة والمالٌة وكما مذكور فً وثائق المناقصةمتطلبات التاهٌل المطلوبة : )    .0
العطاء وبعد دفع قٌمة  ورقة بٌانات .بامكان مقدمً العطاء المهتمٌن شراء وثائق العطاء بعد تقدٌم طلب تحرٌري الى العنوان المحدد فً :

/ القسم المالً / الطابق ( Kimadiaٌتم بٌع المناقصات فً الشركة العامة لتسوٌق األدوٌة والمستلزمات الطبٌة ) ) البٌع للوثائق البالؽة 

لتً تبلغ قٌمتها أكثر من ملٌونان دٌنار للمناقصة املٌون دوالراً أو اقل ومبلغ تها التً تبلغ قٌم مناقصةللملٌون دٌنار وبمبلغ ادس الس

 . ملٌون دوالر وبعكس ذلك ٌتم إهمال العروض

 $ ( خًغًبئخ دوالس .  555اجىس انىثبئك انمٍبعٍخ نألجهضح انطجٍخ وانخذيٍخ  ) -

 وثبئك انًُبلصبد انى انًُبلصٍٍ فً انحبنتٍٍ انتبنٍتٍٍ :ٌؼبد ثًٍ ششاء  -

 حبنخ انغبء انًُبلصخ وتغٍٍش اعهىة انتُفٍز انى انذػىح انًجبششح او انؼطبء االحتكبسي . - أ

 ػُذ انغبء انًُبلصبد نهغُخ انغبثمخ واالػالٌ ػُهب يجذدا" وثتغهغم جذٌذ . - ة

ِطاٌب بخمـ٠ُ اٌّبٍغ اٌّقوٛك أعالٖ ٠ّٚىٓ لبٛي اٌّبٍغ بعـ حاك٠ؼ اٌغٍك بشلؽ أْ اٌعلٚع اٌخٟ حظً ِٓ ؽالي اٌبل٠ـ اٌيل٠ع فاْ اٌّضٙن  -

 . اٌعلع حىْٛ لبً اٌبـء بـكاىت اٌعلٚع ٚبؾالفٗ ى١خُ إٌغاء

اؿ ٠غك ٌّمـَ اٌعطاء اٌقٞ ىبك ٌٗ االشخلان فٟ إٌّالظت  اٌّعاؿ اعالٔٙا أْ ٠مـَ ٚطً اٌشلاء اٌيابك ٌٙا ِع ٚرائك اٌعطاء ٌٍّٕالظتاٌّع -

 اعالٔٙا ٚفٟ عاٌت حعـ٠ً اىعاك شلاء ٘قٖ اٌٛرائك ف١خغًّ ِمـَ اٌعطاء اٌفلق ب١ٓ اٌيعل٠ٓ فٟ عاٌت م٠اؿة اٌيعل ٠ٚلفك ِع عطاءٖ اٌٛط١ٍٓ

 . االٚي ٚ اٌزأٟ

ٚماكة اٌظتتتتتتتغت / اٌب١شتتتتتتتت / اٌشتتتتتتتلوت اٌعاِتتتتتتتت ٌخيتتتتتتت٠ٛك االؿ٠ٚتتتتتتتت ٚاٌّيتتتتتتتخٍنِاث ٠تتتتتتتخُ حيتتتتتتت١ٍُ اٌعطتتتتتتتاءاث اٌتتتتتتتٝ اٌعٕتتتتتتتٛاْ األحتتتتتتتٟ    .3

 4154664٘تتتتتت       و١ّاؿ٠تتتتتتا ا /اٌطتتتتتتابك اٌيتتتتتتاؿه /  ٌضٕتتتتتتت اىتتتتتتخالَ ٚفتتتتتتخظ اٌعطتتتتتتاءاث/ بتتتتتتا  اٌّع تتتتتتُ / بغتتتتتتـاؿ /اٌعتتتتتتلاقاٌطب١تتتتتتت 

ا فتتتتتتتٟ بـاٌتتتتتتتت فاث أكبعتتتتتتتت ؽطتتتتتتتٛؽ 4158471,  5,  4,  8٘تتتتتتتاح  اٌبـاٌتتتتتتتت   ,    74475410744 كلتتتتتتتُ ٘تتتتتتتاح  إٌمتتتتتتتاي ,  

اٌعطتتتتتتتتاءاث اٌّختتتتتتتتاؽلة ىتتتتتتتتٛت حتتتتتتتتلفغ ٚىتتتتتتتت١خُ فتتتتتتتتخظ اٌعطتتتتتتتتاءاث بغؼتتتتتتتتٛك ِمتتتتتتتتتـِٟ  اا.32/21/2721  اٌّٛعتتتتتتتتـ اٌّغتتتتتتتتـؿ 

ٚماكة اٌظتتتتتتتتغت / اٌب١شتتتتتتتتت / اٌشتتتتتتتتلوت اٌعاِتتتتتتتتت ٌخيتتتتتتتت٠ٛك اٌعطتتتتتتتتاءاث اٚ ِّزٍتتتتتتتت١ُٙ اٌتتتتتتتتلااب١ٓ باٌغؼتتتتتتتتٛك فتتتتتتتتٟ اٌعٕتتتتتتتتٛاْ األحتتتتتتتتٟ 

ـاؿ االؿ٠ٚتتتتتتتت ٚاٌّيتتتتتتتخٍنِاث اٌطب١تتتتتتتت   و١ّاؿ٠تتتتتتتا ا /اٌطتتتتتتتابك اٌيتتتتتتتاؿه /  ٌضٕتتتتتتتت اىتتتتتتتخالَ ٚفتتتتتتتخظ اٌعطتتتتتتتاءاث/ بتتتتتتتا  اٌّع تتتتتتتُ / بغتتتتتتت

بـاٌتتتتتتتتتت  4158471,  5,  4,  8٘تتتتتتتتتاح  اٌبـاٌتتتتتتتتتت   ,    74475410744 كلتتتتتتتتتُ ٘تتتتتتتتتاح  إٌمتتتتتتتتتاي ,   4154664ٙتتتتتتتتت   /اٌعلال

 . ا 26/12/2721  ا فٟ اٌنِاْ ٚاٌخاك٠ؼ فاث أكبعت ؽطٛؽ

 

 ]التوقٌع                                                                           [

 ]  علً حسن البلداوي  الصٌدالنً                                                                 [

 ]  رئٌس مجلس االدارة /المدٌر العام                                                                    [
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 المحتوٌات

 إجراءات التعاقد –الجزء األول 

 وٌحتوي األقسام األتٌة:

 تعلٌمات لمقدمً العطاءات األول:القسم 

ٌقدم هذا القسم معلومات تساعد مقدمً العطاءات على إعداد عطاءاتهم. كما ٌقدم معلومات حول كٌفٌة تسلٌم 

 العطاءات وفتحها وتقٌٌمها وإرساء العقود. ٌحتوي القسم األول على أحكام  ٌجب استخدامها دون تعدٌل.

 

 ورقة بٌانات العطاء القسم الثانً:

 ٌحتوي هذا القسم على احكام تخص عملٌات التجهٌز وتعتبر مكملة لما جاء فً القسم االول

 

 معاٌٌر التقٌٌم والتأهٌل القسم الثالث:

، ومتطلبات التاهٌل التً ٌجب توفرها فً مقدم ً  ٌحدد هذا القسم المعاٌٌر المستخدمة فً تعٌٌن العطاء االقلسعرا

 العطاء إلنجاز العقد.

 

 نماذج العطاءات ع:القسم الراب

 ٌتضمن هذا القسم نماذج صٌؽة العطاء، جدول األسعار، الذي ٌجب أن ٌقدم معه.

 الدول المؤهلة القسم الخامس:

 ٌتضمن هذا القسم معلومات تخص الدول المؤهلة.

 

 

 التعاقد متطلبات  –الجزء الثانً 

 وٌحتوي القسم األتً:

 التعاقد  متطلباتقائمة  القسم السادس:



هذا القسم الئحة بالسلع والخدمات المتصلة بها ، جداول مناهج التجهٌز و التسلٌم ، المواصفات الفنٌة  ٌتضمن

 والمخططات التً تصؾ السلع والخدمات المتصلة بها والتً سٌتم تجهٌزها.

 العقد  شروط ونماذج الجزء الثالث: 

 و ٌحتوي األقسام األتٌة:

 الشروط العامة للعقد  القسم السابع:

 .دٌلهاعجة فً هذا القسم ال ٌمكن تٌتضمن هذا القسم الفقرات العامة التً تنطبق على كل عقد. نصوص الفقرات المدر

 لعقد لالشروط الخاصة  القسم الثامن:

 ٌتضمن هذا الفصل فقرات خاصة بكل عقد تعدل أو تكمل الشروط العامة للعقد المدرجة فً القسم السابع.

 دلعقا مستندات القسم التاسع:

ٌحتوي هذا القسم على نموذج العقد والذي عند استكماله، ٌتضمن التصحٌحات والتعدٌالت على العطاء الموافق علٌه 

 والمسموح بها حسب التعلٌمات لمقدمً العطاءات والشروط العامة والخاصة بالعقد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اصلاءاث اٌخعالـ -اٌضنء االٚي       

حع١ٍّاث إٌٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث –األٚي  اٌميُ
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 العطاءات مقدمً إلى تعلٌمات

 عاَ .أ

 – Bid Data Sheet)بٌانات العطاءورقة  تدعو جهة التعاقد المذكورة فً 1.1

BDS) ًالشروط الخاصة للعقدوف(Special Conditions of Contract – SCC)  لتقدٌم ،

 قائمة وفًبٌانات العطاء ورقةكما تم تحدٌده فً  االجهزة الطبٌة  للتعاقد على عطاءاتال

 .التعاقد متطلبات

 العقد من المبالػ المخصصة فً الموازنة المحددة فً ورقة بٌانات العطاءٌتم تموٌل 

المصطلحات التالٌة ستكون لها المعانً المحددة فً وثائق المناقصة هذه: "الكتابة"  1.0

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

ٌوم" ٌعنً ٌوما  شمسٌا ؛ صٌؽة المفرد تعنً أٌضا  صٌؽة إرساله بالتلكس والفاكس؛ "ال

 الجمع.

 إٌّالظت ٔطاق .1

والمقاولٌن  تشترط سٌاسة جهة التعاقد على مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌن 0.1

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

 :العقود. فً سبٌل تحقٌق هذه السٌاسة

 وذات النافذة العراقٌة القوانٌن بحسب واالحتٌال" "الفساد تعرٌؾ التعاقد جهة تعتمد)أ(  

 تم كما صطلحاتالم بتعرٌفات أٌضا   التعاقد جهة سترشدتس ه المادة،هذولؽرض  .الصلة

 :أدناه تحدٌدههنا

 اٌفياؿ .2

 ٚاالعخ١اي

أٚ اىخالَ أٚ  حمـ٠ُا حعٕٟ علع أٚ "corrupt practice""ِّاكىت فاىـة"   ا1 

اىخـكاس أٞ شٟء فٞ ل١ّت, ىٛاء بشىً ِباشل أٚ ا١ل ِباشل, ٚفٌه بٙـت 

 صٙت؛ تاٌخأر١ل بشىً ا١لى١ٍُ عٍٝ أفعاي أ٠

)ومن  ؼفال( تعنً أي فعل أو إ"fraudulent practice""ممارسة احتٌالٌة" )( 0) 

ضمنها التشوٌه أو سوء التمثٌل( ٌؤدي عن دراٌٍة أو بتهور، إلى خداع أو 

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

 للتملص من التزام ما؛

 

أٌة خطة أو ترتٌب بٌن ( تعنً "collusive practice""ممارسة تواطؤٌة" )( :) 

التأثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على  تضمنةطرفٌن أو أكثر، وذلك لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة، م

 أخرى؛أفعال جهة 

ٌذاء أو اإلضرر أو لحاق ال( تعنً إ"coercive practice""ممارسة قهرٌة" )( 4) 

أي جهة أو بٌذاء، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، اإلضرر أو إلحاق الالتهدٌد ب

 ؛ت تلك الجهة،وذلك بهدؾ التأثٌر بشكل ؼٌرسلٌم على أفعال جهة ماممتلكا

 



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

 اإلتالؾ أو التزوٌر أو التؽٌٌر المتعّمد فً الوثائق واألدلة أو حجبها (5.2)

، وذلك إلى المحققٌن عن التحقٌق أو اإلدالء بشهادة زور بشكل متعمد

ٌجرٌها المشتري للتحقٌق فً إدعاءات بشكل واضح أٌة إجراءاتٍ إلعاقة

القوانٌن العراقٌة  وفقأو التواطؤ أو القهر ممارسات الفساد أو اإلحتٌال 

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

ات معرفتها بأمور تتعلق بالتحقٌق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إجراء

 التحقٌق، أو

 

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

من التعلٌمات إلى مقدمً  أدناه )د( 0.1فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب المادة

 النافذة. وفقالقوانٌنالعراقٌةالعطاءات الواردة أدناه 

 

 القوانٌن العراقٌة النافذةإذا قررت وفق عطاء ترفض جهة التعاقد أي سوؾ  )ب(

أن مقدم العطاء المقترح ترسٌة العقد علٌه، قد تورط بشكل مباشر أو من 

فً ممارسات فساد أو احتٌال أو تواطؤ أو قهر أو إعاقة خالل  ،خالل وكٌل

 عملٌة التنافس على العقد المعنً؛

وفقا  للقوانٌن  أو شخص()شركة طرؾ سوؾ تعاقب جهة التعاقد أي  )ج(

 لترسٌة العقد علٌه،قانونٌا   عدم تأهٌله إعالنراقٌة النافذة، بما فً ذلك الع

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

تورط بشكل مباشر أو أن هذا الطرؾ قد لسلطات العراقٌة المختصة قررتا

أو إعاقة  قهرفً ممارسات فساد أو احتٌال أو تواطؤ أو كٌل، من خالل و

 ؛هأو خالل تنفٌذ ممول من جهة التعاقد ، عقدعلى خالل عملٌة التنافس

 أخرىمتعلقة سجالت ووثائقالحسابات والقٌام بمعاٌنة الٌحق لجهة التعاقد  )د(

 مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌنلبتقدٌم العطاء وتنفٌذ العقد 

لسلطات عبرالتدقٌق ا هذه المستندات إلىة الحوالمقاولٌن الثانوٌٌن،وبإ

 المختصة وفق القوانٌن العراقٌة النافذة.

 

 

 ّٕالظتاٌ ٚرائك.  

مع أٌة  ترابطٌجب أن تقرأ بالالواردة أدناه والمستندات  مناقصةهًوثائق الإن  1.:

 :منالتعلٌماتإلىمقدمٌالعطاءات 5 وفقالمادةمالحق صادرة 

3.  ِغخ٠ٛاث 

ّٕالظتاٌ ٚرائك  

  (ITB)تعلٌمات إلى مقدمً العطاءات القسم األول.

 (BDS)ورقة بٌانات العطاء  القسم الثانً.

 التأهٌلالتقٌٌم ومعاٌٌر القسم الثالث.

 العطاء مستندات القسم الرابع.

 



 ألدول المؤهلة القسم الخامس.

 قائمة متطلبات التعاقدالقسم السادس        

 (GCC)الشروط العامة للعقد  القسم السابع.

 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  الثامنالقسم 

 مستندات العقد القسم التاسع

  .لتقدٌم العطاءات جزءا  رسمٌا  من وثٌقة العطاء / أالعالن ٌشكل كتاب الدعوةال  0.:

أنٌتصل حول وثٌقة العطاء،  توضٌحٌحتاج إلى أي قدم عطاء محتمل م يأل ٌمكن 4.1

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

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

على سبٌل المثال اذا كان فترة (فساراستطلب توضٌح )ستستجٌب جهة التعاقد تحرٌرٌا  ألي 

( اٌام وحسب مدة االعالن ،سوؾ 18عن )( ٌوم فتكون االستفسارات ال تقل 15االعالن )

تحدٌد ها )بما فً ذلك وصؾ موضوع االستفسار دون اتجابإن رسل جهة التعاقد نسخا  عت  

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

مقدمً الٌجوز إعطاء أٌة معلومات إلى أٌة جهة ؼٌر مختصة عن أسماء وعناوٌن  4.0

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

 اإلىخفياكاث .4

 ٚرائك حٛػ١ظٚ

  ّٕالظتاٌ

بمدة مناسبة ، أن تعدل فً  ٌم العطاءاتسلقبل الموعد النهائً لتٌمكن لجهة التعاقد  5.1

 مستندات وثٌقة المناقصة عبر إصدار مالحق لها.

 حعـ٠ً . 5 

ّٕالظتاٌ ٚرائك  

من التعلٌمات إلى  1.:ٌعتبر أي ملحق قد صدر جزءا  من وثائق المناقصة وفقا  للمادة  5.0

مقدمً العطاءات، وٌجب تبلٌؽه تحرٌرٌا  إلى كل من قام بشراء وثائق المناقصة، وبالتالً 

ؽهم بها، ٌعتبر ملزما  لهم. على مقدمً العطاءات تأكٌد استالم أي من هذه المالحق فور تبل

 وستعتبر  المعلومات الواردة فٌها  مأخوذة بالحسبان من قبل مقدم العطاء فً عطائه.

 

 خذ الملحق باالعتبارال مناسبالوقت الالمحتملٌن مقدمً العطاءات  إعطاءمن أجل  :.5

ٌم سلالموعد النهائً لت تمدٌدإلى لتقدٌرها، فقا  ،وجهة التعاقد تقومسعند إعدادهم لعطاءاتهم، 

.وفً هذه الحالة، على جهة التعاقد أن تبلِّػ جمٌع مقدمً العطاءات بتمدٌد الموعد العطاءات

النهائً لتسلٌم العطاءات وذلك عبر الكابل ملحقا  بإشعار تحرٌري للتأكٌد على ذلك. كما 

تمدٌد الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات بالطرٌقة ذاتها التً نشرت فٌها إعالن ستقوم بنشر 

 ن عن هذه المناقصة.اإلعال

 

 

 إعـاؿاٌعطاءاث .س

هً لجمٌع الشركات المؤهلة قانونٌا  بحسب القوانٌن السارٌة إن هذه المناقصة  6.1

منع شركات من  . ٌمكن1111 لسنة العلمٌة المكاتبفً العراق  ومن ضمنها تعلٌمات 

 المشاركة فً تقدٌم العطاء فً الحاالت التالٌة:

 األ١ٍ٘ت .6

 اٌما١ٔٛٔت



ؿ ص١ّع ِمـِٟ اٌعطاءاث اىخبعاٌشلواث اٌخٟ ٌـ٠ٙا حؼاك  فٟ اٌّظاٌظ. ىٛت ٠خُ ا

فٟ حؼاك   ء٘ٛعطاا٠ٌّىٓ اعخباك أْ ِمـَ . ٍّظاٌظٌحؼاك  أُٔٙ فٟ ٠خب١ّٓ  اٌق٠ٓ

 , افا ؽالي ع١ٍّت اٌعطاء ٘قٌٍّٖظاٌظ ِع ؽلٍت ِا أٚ أوزل 

٠ي١طلعٍٝ  اcommon controlling partnerشل٠ه ِشخلن   ٌـ٠ُٙواْ  ا1 

 أعّاٌّٙا؛ أٚ

ٍُ  ٛا أٚ ٠خٍمْٛحٍمّ  ا2   ُٙ؛ِباشل أٚ ا١ل ِباشل ِٓ أٞ ِٕبشىً ا subsidy أٞ ؿع

 أٚ

 ؛ أٚعطاءاٌ ا٘قواْ ٌـ٠ُٙ اٌّّزً اٌمأٟٛٔ ٔفيٗ ألالاع  ا3 

ِع بعؼُٙ اٌبعغ,  -ِباشلة أٚ عٓ ؽل٠ك ؽلت راٌذ -ٌـ٠ُٙ عاللت جوأ ا4 

أٚ  ِمـَ اٌعطاء ا٢ؽلحّىُٕٙ ِٓ اٌغظٛي عٍٝ ِعٍِٛاث عٛي عطاء 

ع١ٍّت  بشأْ اٌخأر١ل عٍٝ ٘قا اٌعطاء أٚ اٌخأر١ل فٟ للاكاث صٙت اٌخعالـ 

 إٌّالظت ٘قٖ.

ىٛاء واْ فٌه  ,أوزل ِٓ عطاء فٟ ٘قٖ إٌّالظتبخمـ٠ُ ِا ِمـَ عطاءٍ اَ ل ا5 

ِّا ى١ؤؿٞ إٌٝ اىخبعاؿ  ,أٚ ِٓ ػّٓ شلاوت أٚائخالت شلواث ِٕفلؿا  

ـّ  , ٘قا ٌٓٚباٌلاُ ِٓ فٌه. ص١ّع حٍه اٌعطاءاث ِشاكوت ِٓ إِىا١ٔت ٠غ

عطاء وّماٚي رأٛٞ فٟ عطاء آؽل أٚ ِشاكوت شلوت ِا وّماٚي اٌِمـَ 

 أٚ ؛رأٛٞ فٟ أوزل ِٓ عطاء

( قد قدم مقدم العطاء المواصفات أو ؼٌرها من الوثائق التً ستسخدم فً التعاقد 6)

موضوع وثائق المناقصة هذه، وذلك بطلب من جهة االجهزة الطبٌة على 

 .التعاقد 

 

أو ؼٌر مباشر فً الٌسمح لموظفً الحكومة والقطاع العام أن ٌشاركوا بشكل مباشر 6.0

 . المناقصات

 

ٌ درج اسمها على القائمة السوداء أو ت  تعتبر أٌة  :.6 علق مشاركتها فً شركة 

خالل فترة زمنٌة محددة من قبل السلطات المختصة، ؼٌر مؤهلة قانونٌا  المناقصات 

لتقدٌم عطاء. إن قائمة الشركات المعاقبة وؼٌر المؤهلة قانونٌا  متوفرة على الموقع 

 .بٌانات العطاء ورقةفً االلكترونً المحدد 

 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، ٌتوجب على مقدم العطاء  10بحسب المادة  8.1

االجهزة أن ٌقدم كجزٍء من عطائه وبحسب موافقة جهة التعاقد، الوثائق التً تثبت أهلٌة 

 التً سٌتم تقدٌمها بموجب العقد. الطبٌة 

االجهزة هً تصرٌح بدول المنشأ لهذه  االجهزة الطبٌة ت أهلٌة اثبإوثائق إن  8.0

وٌتم ذلك فً جدول األسعار، وٌجري التأكٌد على ذلك بشهادات منشأ صادرة عن الطبٌة

ق السلطات ٌجب أن ت صاد  الجهات المختصة فً ذلك البلد وذلك عند شحن هذهالبنود؛ 

ت النافذة وحسب ماتتطلبه التشرٌعا العراقٌة المختصة فً بلد المنشأ على هذه الشهادات

 .وكما مثبت فً ورقة البٌانات 

 إرباث ٚرائك .4

 اٌطب١ت االصٙنةأ١ٍ٘ت

 ٌٛرائك ِٚطابمخٙا

 ّٕالظت.اٌ

 

محدد فً والخدمات كما هواالجهزة الطبٌة طابقةقد تكون الوثائق اإلثباتٌة لم :.8

شكل على ( Schedule of Requirementsقائمة متطلبات التعاقد ) - القسم السادس

 



 اتوسوؾ تتألؾ من:بٌانو /نصوص، مواصفات تحرٌرٌة

  االجهزة الطبٌة  وصؾ مفصل للخصائص األساسٌة  )أ(

 كل بند من بنود المتطلبات الفنٌةل مقارنة جدول )ب(

(item-by-item commentary) ، جوهرٌا   االجهزة الطبٌةٌ ثبت استجابة

النحرافات واالستثناءات المحددة فً المواصفات الفنٌة، أو ٌحدد المتطلباتل

 ألحكام هذه المواصفات الفنٌة؛

 

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

 العطاء.

 

ما لم تحدد ورقة بٌانات العطاء خالؾ ذلك، ٌتوجب على مقدم العطاء تسجٌل  8.4

التً سٌتم تقدٌمها لدى السلطات المختصة فً العراق؛ على مقدم العطاء  االجهزة الطبٌة 

 االجهزة الطبٌة أن ٌرفق مع عطائه نسخة عن شهادة التسجٌل إذا كان قد سجلَّ هذه 

بحلول موعد تسلٌم العطاءات. وإال، ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم إلى جهة 

 التعاقد عند توقٌع العقد إما:

 .لالستخدام فً العراق االجهزة الطبٌة شهادة تسجٌل  عنة نسخ )أ(

 أو فً حال لم ٌتم الحصول بعد على شهادة التسجٌل هذه،

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

 .بٌانات العطاء بجمٌع متطلبات التسجٌل كما هً محددة فً ورقة

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

ٌجب على جهة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسهٌل عملٌة التسجٌل  8.4.1

د ورقة إسم الوكالة والشخص المسؤول عن إعطاء أٌة  بٌانات العطاء فً العراق. تحدِّ

 معلومات إضافٌة حول عملٌة التسجٌل.

التً سٌقدمها مقدم العطاء الفائز عند الجهزة الطبٌة اإذا لم ٌتمَّ تسجٌل  )أ( 8.4.0

ٌ صبح العقد نافذا  اعتبارا  من تارٌخ استالم شهادة التسجٌل.  توقٌع العقد، فسوؾ 

)ب( ٌجوز لوزٌر الصحة استثناء المناقص الفائز من تقدٌم شهادة تسجٌل الدواء عند 

 توقٌع العقد وفً هذه الحالة ٌكون العقد نافذا .

 

)ب( من التعلٌمات إلى  :.8ألؼراض جدول المقارنة الواجب تقدٌمه وفقا  للمادة  8.5

من قبل جهة التعاقد فً المتطلبات الفنٌة  إشارة أٌة فإنالواردة أعاله،  العطاءاتمقدمً 

. الحصر ولٌس الوصؾ سبٌل على هًتجارٌة  معاٌٌر وكذلك أسماء/عالمات إلى

 فً بدٌلة مودٌالت تجارٌة، و/أو أرقام أسماء/عالماتمعاٌٌر،  العطاءاستخدام ٌجوزلمقدم

ً تال البدٌلة المواصفات أن التعاقد بحسب موافقة جهة ٌثبت أن ،شرط عطائه

 .الفنٌة المواصفات فً حددةالم تلكجوهرٌا   تعادلها،سٌستخدم

 



 ِمـَ ِؤ٘الث .8 : للتأكٌد بحسب موافقة جهة التعاقد بأنتقدٌم الوثائق الثبوتٌة  مقدم العطاءعلى  7.1

 اٌعطاء

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

 معاٌٌر التأهٌل والتقٌٌم. –القسم الثالث المحددة فً لأهٌتمعاٌٌر الٌستوفً 

 

التً ٌقدمها والمحددة  االجهزة الطبٌة فً حال لن ٌقوم بنفسه بتصنٌع أو انتاج  )ب(

فً ورقة بٌانات العطاء، فلدٌه التخوٌل من الجهة المصنعة أو المنتجة لتقدٌم 

 –المصنعة الجهةتصرٌح من فً العراق وفقا  لصٌؽة ال االجهزة الطبٌة هذه 

 ( المرفق فً القسم الرابع.Manufacturer’s Authorization Formالمستند )

 

أو ٌكون فلعطاء ٌمارس األعمال التجارٌة فً العراق ، فً حال لم ٌكن مقدم ا )ج(

 فً العراق محلً ال  بوكٌلثّ م  )فً حال ترسٌة العقد علٌه( م  سوؾ ٌصبح 

للخدمات المتصلة ، مؤهل وقادر على القٌام بإلتزامات الضمانات لمقدم العطاء 

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

 

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

فً  االجهزة الطبٌة)لمراجعة المواد/الفقرات اإلضافٌة المتعلقة التأهٌل والتقٌٌم 

 (.القسم الثالث

 

 ، وذلككمقدم عطاءمنفردم عطاء واحد فً هذه المناقصةٌتقد كل شركة جبعلىتوٌ 1.1

 )أ( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 6.1 للمادةووفقا  

 ٌىً عطاءٚاعـ .0

 عطاء ِمـَ

؛ وفً أي ٌم عطائهسلٌتحمل مقدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المرتبطة بإعداد وت 18.1

 هذه التكالٌؾ، بصرؾ النظر عن سٌرأو ملتزمةب تكون جهة التعاقد مسؤولة نلحال، 

 .تهاو نتٌجالمناقصة أ

 وٍفتاٌعطاء .17

المتبادلة بين مقدم العطاء  قيجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 11.1

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

من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى على ان ترفق 

 طاء .بترجمة دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء ، وحينها تعتمد الترجمة لغرض تفسير الع

 ٌغتاٌعطاء .11

 اٌّىٛٔت اٌٛرائك .12 المقدم ما ٌلً :ٌجب أن ٌشمل العطاء  10.1

 ٌٍعطاء



 القسم فً إلٌها المشار النماذج وفق ٌناألسعاركامل وجدول العطاء تقدٌم استمارة )أ(

 ؛الرابع

التعلٌمات إلى مقدمً من  18ضمان العطاء )النسخة األصلٌة( وفق المادة  )ب(

 ؛)ضمان العطاء( العطاءات

ٌ   على العطاء توقٌعلل تحرٌري ونافذ ٌخول تفوٌض )ج(  مقدم العطاء؛ ملز  ل

بحسب  تؤكد العطاءات، مقدمً إلى التعلٌماتمن  8لمادة لوفقا   إثباتات موثقة )د(

 مناقصة؛ال قائوث لمتطلبات مطابقة هًاالجهزة الطبٌة  أن،جهة التعاقدموافقة 

مؤهالت مقدم  –من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 7للمادة  وفقا   إثباتات موثقة )هـ(

، أن مقدم العطاء مؤهل لتنفٌذ العقد فً جهة التعاقدالعطاء، تؤكدبحسب موافقة 

 حال تم قبول عطائه؛

 وصل شراء مقدم العطاء لوثٌقة العطاء؛ )و(

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

Form ب(  7.1( وفق النموذج المرفق فً القسم الرابع، إن وجد بحسب المادة(

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

 .بٌانات العطاء )ح( أٌة وثٌقة أخرى مطلوبة فً ورقة

 

( وجدول Bid Formٌتعٌن على مقدم العطاء تقدٌم استمارة تقدٌم العطاء ) 1.:1

وفق النماذج المرفقة فً القسم الرابع، محددا   ( المناسبPrice Scheduleاألسعار )

 منشأها،التً سٌقوم بتقدٌمها، مع وصؾ موجز لها، ومحددا  دول  االجهزة الطبٌة 

 كمٌاتها، وأسعارها.

 تمذٌى اعتًبسح. 13

 انؼطبء

ٌجب أن ٌتم تسعٌر جمٌع البنود المحددة فً جدول األسعار وفق نموذج جدول  14.1

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

 . كماهومطلوب األسعار جدول فً الواردة األعمدة جمٌع األسعارفً

أو تلك الموجودة فً العراق  التً سٌتم تجهٌزها محلٌااالجهزة الطبٌةتحدد أسعار  14.0

االجهزة . أّما (0فً القسم الرابع )ولكن من منشأ أجنبً، فً جدول األسعار المرفق 

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

 (.3القسم الرابع )المرفق فً 

 وذلك لمتطلبات المطابقة: األسعار جدول إكمال األمورالتالٌةعند إلى التنبه ٌجب :.14

تلك الموجودة فً العراق ولكن من المحلٌة أو  ٌةاالجهزة الطبأسعار  ٌتم إدراج1.:.14

من جدول األسعار المرفق فً القسم  5 رقم فً العامودمنشأ أجنبً،بشكل منفصل،وذلك 

 :(، على النحو التال0ًالرابع )

-exالتً ٌتم تسلٌمها عند المصنع ) االجهزة الطبٌة )أ(:  أسعار  5العامود رقم 

factory /) ٌتم تسلٌمها فً صالة العرض )التً  االجهزة الطبٌةex-

showroom /) التً ٌتم تسلٌمها من المستودع ) االجهزة الطبٌةex-

warehouse /) االجهزة الطبٌة ( الجاهزةoff-the-shelf وذلك بحسب ،)

 اٌعطاء أىعاك .14

 ٚاٌغيِٛاث



الحالة؛ ٌجب أن تشمل هذه األسعار جمٌع الرسوم والضرائب )مثال الضرٌبة 

م على مواد االستهالك، الخ...( على المبٌعات والرسوم الكمركٌة والرسو

وعلى المواد  االجهزة الطبٌة المدفوعة أو التً ٌتم تسدٌدها على أساس مكونات 

أو تجمٌعها والتً تم تحدٌد أسعارها  االجهزة الطبٌة الخام المستخدمة فً تصنٌع 

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

ذات المنشأ األجنبً والتً  االجهزة الطبٌة والضرائب المدفوعة على  أو الرسوم

تم استٌرادها مسبقا ، وتم تحدٌد أسعارها على أساس تسلٌمها فً صالة العرض 

 الخ... . تشمل هذه األسعار أٌضا  تكالٌؾ التوضٌب والشحن.

 سٌقوم)ب(: أٌة ضرائب مبٌعات وؼٌرها من الضرائب والرسوم التً  5العامود رقم 

فً حال  ، وذلكاالجهزة الطبٌة فً ما ٌتعلق ب فً العراقتسدٌدها مقدم العطاء ب

 )مثال  ضرٌبة االستهالك والضرٌبة على المبٌعات، الخ...( . العقد علٌه ٌةرست

 االجهزة الطبٌة )ج(: تكالٌؾ النقل الداخلً البّري والتأمٌن وتحمٌل  5العامود رقم 

( Incidentalالعرضٌة )وؼٌرها من التكالٌؾ  (Unloading-وتفرٌؽها)النفاض

إلى وجهتها النهائٌة كما هو محدد فً االجهزة الطبٌة الضرورٌة حتى تسلٌم 

 قائمة متطلبات التعاقد.

)د( : اسعار الخدمات الثانوٌة ما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة التشؽٌل /  5العامود رقم  

مستفٌدة )المستخدم النهائً ( ان كما االستخدام والتدرٌب فً موقع لدى الجهات ال

 محدد فً قائمة المتطلبات التعاقد .

التً سٌتم استٌرادها من خارج العراق، االجهزة الطبٌة ٌحب إدراج اسعار  0.:.14

(، على :من جدول األسعار المرفق فً القسم الرابع ) 5بشكل منفصل فً العامود رقم 

 النحو التالً:

( فً مٌناء/ CIPالتً ٌتم تسلٌمها على أساس ) االجهزة الطبٌة)أ(:  أسعار  5العامود رقم 

 مطار ونقطة الوصول.

( )رسوم DDPالتً ٌتم تسلٌمها على أساس ) االجهزة الطبٌة)ب(:  أسعار  5العامود رقم 

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

 التعاقد .تطلبات م

)ج( اسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة التشؽٌل / 5العامود رقم 

االستخدام و التدرٌب فً الموقع لدى الجهات المستفٌدة )المستخدم النهائً ( ان 

 وجد وكما محدد فً قائمة متطلبات التعاقد .

( Annual Maintenance Contract - AMCٌحدد سعر عقد الصٌانة السنوي ) :.:.14

فً موقع المستخدم النهائً، وذلك فً جدول األسعار بحسب النموذج المرفق فً القسم 

(، إن وجد، وٌحدد هذا السعر لعدد السنوات التً تلً إنتهاء فترة ضمان 4الرابع )

ة العٌوب، كما تم تحدٌده فً قائمة متطلبات التعاقد. ٌشمل هذا السعر الضرائب النافذ

بتارٌخ موعد فتح العطاءات. ٌتوجب على مقدم العطاء تحدٌد أٌة ضرائب إضافٌة ٌتعٌن 

تسدٌدها. ما لم ٌحدد خالفا  لذلك فً وثائق المناقصة، تعتبر األسعار شاملة لهذه الضرائب 

وال ٌجوز المطالبة بها الحقا . خالل مدة عقد الصٌانة السنوٌة، على المجهز أن ٌحتفظ 

على  ٌتوجب. تصلٌح/ٌة من قطع الؽٌار وأن ٌستجٌب فورا  ألي طلب صٌانةبالكمٌة الكاف



عاملة  بشكل سلٌم وصحٌح  بقاءالمعداتموضوععقدالصٌانةالسنوٌةٌضمن أنمقدم العطاء 

(UPTIME warranty )قائمة متطلبات التعاقد – السادسالقسم كما هو محدد فً و ،

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

 فٌتوجب عندها تمدٌد فترة هذا العقد بمدة تعادل ضعؾ فترات األعطال. السنوٌة

، الخ...( EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPسوؾ ٌتم اعتماد المصطلحات  ) 14.4

استنادا  لألحكام الدولٌة لتفسٌر المصطلحات التجارٌة بحسب ما هو محدد فً آخر إصدار 

الذي ٌتم نشره من قبل ؼرفة التجارة الدولٌة  ®INCOTERMSمن إصدارات اإلنكوترمز 

 بارٌس )كما هو محدد فً ورقة البٌانات(فً 

 

أعاله من  :.14حسب المادة إن تقدٌم األسعار وفقا  لتفصٌل بنود األسعار ب 14.5

التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، ٌهدؾ فقط إلى تسهٌل عملٌة مقارنة العطاءات من قبل 

جهة التعاقد، ولن ٌحد بأي شكل كان من حقها فً التعاقد على أٌة مجموعة من البنود 

 المقدمة فً العطاء.

 

تة وؼٌر قابلة للتؽٌٌر ثابٌجب أن تكون األسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء  14.6

 .السبب مهما كانخالل فترة تنفٌذ العقد 

 

جدول ( فً lot -وحدة /إذا تّم تحدٌد أكثر من جدول كمٌات واحد )أو مجموعة 14.8

( lots–فٌتم تحدٌد اكثر من جدول كمٌات واحد )او المجموعات/وحدات متطلبات التعاقد 

على ان ٌتم تسعٌر جمٌع بنود وكمٌات السلع الواردة فً هذا الجدول او المجموعة.  

ٌتوجب على مقدم العطاء ان ٌحدد الجداول )المجموعات( بوضوح وٌقوم بتسعٌر كل 

منها بشكل منفصل فً جداول االسعار المخصصة لكل منها.  سوؾ ٌتم تقٌٌم العطاءات 

 لكل جدول )مجموعة( بشكل منفصل. 

 

إهمال العرض المبنً على تخفٌض نسبة مئوٌة أو مبلػ مقطوع من اي العطاءات  14.7

االخرى المقدمة فً المناقصة وعدم قبول اي تحفظ واي تخفٌض للسعر ٌقدم بعد موعد 

ؼلق المناقصة ونؤكد على شرط عدم اجراء التؽٌٌرات بعد التبلٌػ باالحالة واي رسالة 

 بدون طلب من كٌمادٌا سٌتم اهمالها وعدم النظر فٌها. للتخفٌض ترد بعد تارٌخ الؽلق

 

 التالٌة:العمالت بتقدم األسعار ٌجب أن  15.1

التً سٌتم تقدٌمها من العراق  االجهزة الطبٌةعلى مقدم العطاء أن ٌقدم أسعار  )أ(

 الدٌنار العراقًب

تقدٌمها من خارج سٌتم االجهزة الطبٌة التً ٌجوزلمقدم العطاء أن ٌقدم أسعار  )ب(

 .بٌانات العطاء ورقة العراق بالعملة المحددة فً

 اٌعطاء عّالث .15

بٌانات  ورقةعلى األقل للمدة المحددة فً  سارٌة/نافذةٌجب أن تبقى العطاءات  16.1

 08 المحدد من قبل جهة التعاقد وفقا  للمادةوٌم العطاءات سلتالموعد النهائً لبعد العطاء 

أقل من نفاذه من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. سٌتم رفض العطاء الذي تكون مدة 

 للشروط. ؼٌر مستجٌبٍ  باعتباره عطاء  المطلوب 

 ٔفاف فخلة .16

 اٌعطاءاث



، ٌجوز لجهة التعاقد أن األولٌة العطاء إنتهاء فترة نفاذفً حاالت استثنائٌة، وقبل  16.0

 ٌتمعطاءاتهم لمدة إضافٌة محددة. ٌجب أن  فترة نفاذتطلب من مقدمً العطاءات تمدٌد 

عطاء أن ٌرفض طلب المقدمً العطاءات تحرٌرٌا . ٌجوز لمقدم  جوابهذا الطلب و

فً حال قبول مقدم العطاء لهذا أما . ذلك دون مصادرة ضمان عطائهوهذا، التمدٌد 

ٌ  ، فعندها الطلب ٌ  طلب منه لن  ولكن سٌطلب منه فً  ؛سمح له أن ٌقوم بتعدٌل عطائهولن 

 .ضمان عطائه فترة نفاذالمقابل تمدٌد 

 

على مقدم العطاء أن ٌقدم، كجزء من عطائه، ضمان عطاء ؼٌر مشروط وقابل  18.1

 للدفع عند أول طلب من جهة التعاقد، وٌكون ضمان العطاء إما بصٌؽة:

 .)أ( خطاب ضمان 

 مصدق.)ب( صك 

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

فً القسم  بٌانات العطاء ورقةٌجب أن تكون قٌمة ضمان العطاء وفق ما هو محدد فٌ

 .قائمة متطلبات التعاقد فً القسم السادسوالثانً

 اٌعطاء ػّاْ .14

 

رقم ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء موجها  إلى جهة التعاقد مع ذكر عنوان و 18.0

ٌوما  بعد انتهاء  07كتاب الدعوة، كما ٌجب أن ٌبقى نافذا  لمدة ال تقل عن  المناقصة /

من  16.0ا للمادة نفاذ العطاء وفقٌدالحق لفترة مدأي تبعد انتهاء  وأفترة نفاذ العطاء 

 التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

 

ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء، باختٌار مقدم العطاء، إما على شكل) خطاب  :.18

صادرا  عن أحد المصارؾ المعتمدة فً (Bank Guaranteeضمان مصرفً )ضمان( 

صدك مصدق او اٌة صٌؽة  العراق وفقا  لتعلٌمات المصرؾ المركزي العراقً، أو 

 Bank) مصرفًالضمانالإذا صدر وتحددها جهة التعاقد فً ورقة البٌانات. 

Guaranteeموقعا  ومصدقا   ( عن مصرؾ موجود خارج العراق، فٌجب أن ٌكون

معتمدة فً العراق لجعل هذا الضمان قابال  ال المصرؾلهذا  مرادفةالمالٌة المؤسسة منال

 .(back-to-back counter guarantee) للتنفٌذ

 

والتحلٌل( برفض أي عطاء ستقوم جهة التعاقد ) بناء على توصٌة لجان الدراسة  18.4

 . ال ٌرفق معه ضمان عطاء مقبول وذلك باعتباره عطاء  ؼٌر مستجٌٍب للشروط

 

ضمانات العطاء العائدة  تطلقٌحق لجهة التعاقد أن، بحسب موافقة جهة التعاقد 18.5

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

قد صدرت. فً هذه الحالة، ٌتم االحتفاظ  حالةوبعد أن تكون التوصٌة باإل عطاءاتهم

عمال   بضمانات العطاء العائدة لمقدمً العطاءات الذٌن ٌحتلون المراتب الثالث األولى

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 7.0:بأحكام المادة 

 

ضمان ه وتقدٌم العقد اقٌةبعد توقٌعاتف مقدم العطاء الفائزلالعطاء ٌعاد ضمان  18.6

 .المطلوباألداء حسن 

 



 ٌمكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا: 18.8

نفاذه وبعد ؼلق المناقصة، سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء مدة  )أ(

من التعلٌمات إلى مقدمً  :.00و 16.0باستثناء ما نصت علٌه الفقرتٌن 

 أو العطاءات؛

 

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

 التوقٌع على العقد، أو (1)

 تقدٌم ضمان حسن األداء المطلوب. (0)

 

من  6:بشكوى أو اعتراض وفقا  للمادة مقدم عطاء ؼٌر ناجح تقدم )ج( إذا  

 ىشكوهذهال للسلطات المختصةأن عندها ، وتبٌنالعطاءات التعلٌمات إلى مقدمً

إن قٌمة األضرار الناتجة  ؛ةمبرر ؼٌرأو  خاطئةألسباب  كانعتراض هذا االأو 

وفق القوانٌن العراقٌة ً توقٌع العقد سوؾ ٌتم تعوٌضها عن هذا التأخٌر ف

 واإلجراءات النافذة.

 

اء ٚفٌه بيبب اإلعفاء إفا ٌُ ٠مـَ بعغ ِمـِٟ اٌعطاءاث ػّاْ اٌعط 14.8

فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌعلال١ت إٌافقة, وّا ٘ٛ اٌغاي ِزال  بإٌيبت ٌٍشلواث اٌعاِت  ع١ٍٗإٌّظٛص 

ِٓ اٌخع١ٍّاث إٌٝ  14.1 ّاؿةٌٍثٍبَبد انؼطبء ٚكلتأٚ ا١ل٘ا بغيب ِا ٘ٛ ِغـؿ فٟ 

 ِمـِٟ اٌعطاءاث, ٚ

اىخّاكة فٟ  اٌّغـؿةعطاءٖ لبً أخٙاء ِـة ٔفافٖ ىغب ِمـَ اٌعطاء إفا  . أ

 16.2, باىخزٕاء ِا ٔظج ع١ٍٗ اٌّاؿة ّٕالظت ٚبعـ اٍك اٌ حمـ٠ُ اٌعطاء

 ِٓ اٌخع١ٍّاث إٌٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث؛ أٚ

ِٓ  34اٌفائن ٌٚىٓ فشً فٟ حٛل١ع اٌعمـ ٚفما  ٌٍّاؿة ِمـَ اٌعطاء  إفا أطبظ .  

اٌخع١ٍّاث إٌٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث؛ أٚ فٟ حمـ٠ُ ػّاْ عيٓ األؿاء ٚفما  

 ِٓ اٌخع١ٍّاث إٌٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث؛ 38ٌٍّاؿة 

أن تعلن عدم ، -على ذلك بٌانات العطاء فً حال نصت ورقة -فعندها، ٌمكن لجهة التعاقد

أهلٌة مقدم العطاء ألرساء العقد علٌه وأن تمضً فً تطبٌق اإلجراءات اإلدارٌة 

 .بٌانات العطاء المنصوص عنها فً ورقة

 

ّد مقدم العطاء عطاءه وٌقدمه بنسخته األصلٌة  17.1 ٌ ع  أن تشمل وٌجوز ٌجب أن 

بالعرض الفنً، أما العرض المالً فٌقدم فً نسخة  (Compact Diskقرصا  مدمجا  )

 .واحدةأصلٌة )ورقٌة( 

 ٚحٛل١ع شىً .18

 اٌعطاء

المادة  النسخ كافة الوثائق المحددة فًكل من ٌجب أن ٌتضمن العطاء األصلً و 17.0

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، على أن تكون كل وثائق العطاء مطبوعة  أو  10.1

 مقدم العطاء لذلك إللزامأو شخصمخولمقدم العطاء بحبر ال ٌزول، وموقعة  من  حررة  م

من قبل ، بٌانات العطاء بحسب ما هو محدد فٌورقة هذا التفوٌض ٌكون.ٌجب أن بالعقد

)ج( من التعلٌمات إلى مقدمً  10.1ذي بموجب المادةالمخولٌن قانونٌا  للتوقٌع وال

لتوقٌع على للوخعلى مقدم العطاء التأكد من توقٌع الم سوؾ ٌرفق بالعطاء. العطاءات

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

 



لك من الشخص وذ المرفقة بعطائه وثائقوعلى كافة ال (Price Schedules) األسعار

ٌجب أن تكون االضافات والتصحٌحات موقعة من قبل مقدم العطاء . الموقع على العطاء

على مقدم العطاء أن ٌحدد وأن ٌكون التوقٌع علٌها باألسم االول أو باألحرؾ األولى.

األسعار بالحروؾ واألرقام على النحو المطلوب فً جداول األسعار. إن أٌة شروط 

 .بٌانات العطاء فً ورقةأخرى ٌتم تحدٌدها 

توخابت ب١ٓ اٌيطٛك أٚ ِغٛ أٚحعـ٠الث ٌٛرائك ٠ضب أال ٠غخٛٞ اٌعطاء عٍٝ أ٠ 18.3

 كحىبٙا ِمـَ اٌعطاءاحٍه اٌؼلٚك٠ت ٌخظغ١ظ األؽطاء اٌخٟ  إٌّالظت, باىخزٕاء

١ٓ ٌٛؾأٚ اٌّ يٛؾاٌّ, ٠خٛصب عٍٝ . ٚفٟ ٘قٖ اٌغاٌتأرٕاء إعـاؿ ِيخٕـاث اٌعطاء

 ٘قٖ اٌخظغ١غاث. عٍٝ باألعلت األٌٚٝعٍٝ اٌعطاء اٌخٛل١ع واِال  ٚ ٍخٛل١عٌ

 

 حي١ٍُ اٌعطاءاث –ؿ 

كما ٌتم تسلٌم العطاءات بالٌد أو بالبرٌد االلكترونً او البرٌد الخارجً السرٌع )أ(11.1

 محدد فً ورقة بٌانات العطاء

، ومختومة منفصلة أؼلفةفً  هنمالعطاء وكل نسخة  وضععلى مقدم العطاء )ب( 

ؼلفة المتضمنة األصل و"نسخة". توضع األأ" أصل" األؼلفة بـعلى  وذلك مع التأشٌر

 مختومكما محدد فً ورقة بٌانات العطاءخارجً  ؼالؾفً  والنسخ

 ٚحأش١ل ؽخُ .10

 اٌعطاءاث

 :الداخلٌة والخارجٌة أن األؼلفةٌتعٌن على  11.0

اٌنٚا٠ا األكبع ِٓ  حغًّ إىُ ٚعٕٛاْ ِمـَ اٌعطاء ِع ؽخّٗ عٍٝ  أا

 اٌغالت؛

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

 ؛العطاء

 ورقةفً  محدد، كما هو كتاب الدعوة/  المناقصة ورقم تحمل اسم )ج(

 ؛بٌانات العطاء

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

 08.1للفقرة  بٌانات العطاء ورقة والتارٌخ المحددٌن فًبالوقت 

 .التعلٌمات إلى مقدمً العطاءاتمن

 

فً  مختوما ومؤّشرا  علٌه وفق ما هو محددالخارجً  الؽالؾ إذا لمٌكن :.11

، ووفق القوانٌن العراقٌة النافذة من التعلٌماتإلى مقدمٌالعطاءات المذكورة أعاله 11.0المادة

 .فقدانالعطاء أو فتحهقبلموعد فتح العطاءاتلة ٌمسؤولأٌة  جهة التعاقدعندها لن تتحمل ف

 

المادة جهة التعاقد على العنوان المحدد فً إلى  م العطاءاتسلٌٌجب أن ٌتم ت 08.1

فً مهلة ال تتجاوز الوقت والتارٌخ ،ومن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات)ب(  11.0

ٌتم إصدار وصل من قبل جهة التعاقد إلى كل مقدم . ت العطاءبٌانا ورقةفً  حددٌنالم

 .الحق بنسخة لها كمرجع جهة التعاقد وتحتفظعطاء تم استالم عطائه، 

 إٌٙائٟ اٌّٛعـ .27

 اٌعطاءاث ١ُيٌٍخ

تمدٌد  ، ٌجوز لجهة التعاقد وفق تقدٌرهاقبل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات 08.0

من  :.5للفقرة ٌم العطاءات من خالل تعدٌل وثٌقة العطاء وفقا  سلتالموعد النهائً ل

 



جهة  واجباتحقوق و سوؾ تمتد كافةمقدمً العطاءات، وفً هذه الحالة إلى  التعلٌمات

الملتزمٌن بها قبل التمدٌدإلى الموعد النهائً بحسب المهلة  التعاقد ومقدمً العطاءات

 .الجدٌدة

ٌم سلجهة التعاقد بعد الموعد النهائً لت ٌرد الى أي عطاء سٌتم رفض 01.1

 .من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 08 فً المادةحدد العطاءات الم

 اٌعطاءاث .21

 اٌّخأؽلة

ذلك و إلى جهة التعاقد ه بعد تقدٌمهئأو سحب عطا ٌجوز لمقدم العطاء تعدٌل 00.1

لى أن ٌقدم لجهة التعاقدإشعارا  عٌم العطاءات، سللتالمحدد مسبقا  قبل الموعد النهائً 

 نافذمع تفوٌض  بذلك لتوقٌعخول لموقعا  من الم العطاء، أو سحب تعدٌلبتحرٌرٌا  

 بالتوقٌع

 ىغبٚ حعـ٠ً .22

 اٌعطاءاث

أو إستبدال لعطائه ووضعه فً  تعدٌلتوجب على مقدم العطاء إعداد أي ٌ 00.0

ؼالؾ مختوم وٌتم التأشٌر علٌه وفق األصول، وٌرسله الى جهة التعاقد قبل الموعد 

 :النهائً لتسلٌم العطاءات بحسب ما ٌلً

 ورقةعلى مقدم العطاء تقدٌم نسخة أصلٌة مع عدد النسخ المحدد فً  )أ(

 ،العطاءات من التعلٌمات إلى مقدمً)ب( 11.1لمادة لبٌانات العطاء 

علٌهما بشكل  ٌتم التأشٌرؼالفٌن فً وذلك عطائه، على ألي تعدٌل 

النسخ"، أو  –و "تعدٌل العطاء أاألصل"  –"تعدٌل العطاء  بـ:واضح 

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

مختوم ٌتم التأشٌر علٌه خارجً  ؼالؾضمن ؽالفٌن . ٌوضع الالحالة

 "تعدٌل العطاء" أو "إستبدال العطاء". بـ: شكل واضحب بذلك

ٌجب أن تتم  ،العطاءت تعدٌالبالتأشٌر على األحكام األخرى المتعلقة  )ب(

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. :.11و 11.0للفقرتٌن وفقا  

 

جهة التعاقد  شعارعلى مقدم العطاء الراؼب فً سحب عطائه إ ٌتوجب :.00

إشعار ٌجب أن ٌتم استالم  ٌم العطاءات.سللت مسبقا   تحرٌرٌا  قبل الموعد النهائً المحدد

 :كما ٌجب أن ٌم العطاءاتسلقبل الموعد النهائً المحدد لتسحب العطاء 

 11.0المادة فً المحدد ٌكون موجها  إلى جهة التعاقد على العنوان  )أ(

 ؛عطاءات( من التعلٌمات إلى مقدمً الب)

 11.0كتاب الدعوة والمحدد فً المادة  أسم ورقم المناقصة أو ٌحمل )ب(

أن ٌتم التأشٌر علٌه بـ ، و)ج( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات

 ؛ و"إشعار بسحب العطاء"

 ا  نافذا  ٌخول للتوقٌع على اإلشعار بسحب العطاء.تفوٌضأن ٌتضمن  )ج(

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  :.00وفقا  للمادة العطاءات المطلوب سحبها إن  00.4

 العطاءات، سوؾ تعاد إلى مقدمً العطاءات دون فتحها.

 

الموعد  التً تلًاستبدال أو تعدٌل أي عطاء خالل الفترة  أو ال ٌجوز سحب 00.5

من  16ة نفاذ العطاء المحددة فً المادة وحتى انتهاء فترٌم العطاءات سلالنهائً لت

 



مقدمً العطاءات. إن سحب العطاء خالل هذه الفترة قد ٌؤدي إلى التعلٌمات إلى 

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 18.8 للمادةمصادرة ضمان العطاء، وفقا  

 فخظ ٚحم١١ُ اٌعطاءاث –  ٘

 جهة التعاقد بفتح جمٌع العطاءات بما فً ذلكلجنة فتح العطاءات لدى  ستقوم 1.:0

الراؼبٌن من مقدمً بحضور عامةفً جلسة وذلك  ،اشعارات اإلنسحابات والتعدٌالت

كما هو والمكان  والتارٌخ فً الوقت) المخولٌن(،  مقدمً العطاءات العطاءات او ممثلً

على مقدمً العطاءات او  ممثلً مقدمً العطاءات التوقٌع  .بٌانات العطاء ورقةمحددفً 

 حضورهم. ىعلى سجل الحضور كإثبات عل

 اٌعطاءاث فخظ .23

بعدها  ، وال تفتحوقراءة محتوٌاتهااالنسحابات ـلٌها بعر شّ ؤالم األؼلفةٌتم أوال  فتح  0.:0

سحب ٌقبل أي أشعار ل. ال بل تعاد كما هً إلى مقدم العطاء  العطاءات التً تم سحبها أؼلفة

 لنا  خالل جلسة فتح العطاءات. عمع التفوٌض النافذ تم قراءة إشعار اإلنسحاب إال إذا لعطاء ا

وال ؼلفةالتً جرى التأشٌر علٌها بـاإلستبداالت وقراءة محتوٌاتها وٌتم استبدالها األٌتم فتح 

استبدالها، بل تعاد كما هً إلى مقدم العطاء مؽلقة. العطاءات التً تم  بعدها أؼلفة تفتح

مع التفوٌض النافذ بهذا  دالبتإلستم قراءة إشعار اإشعار الستبدال العطاءإال إذا أي  ٌقبلال

مع التفوٌض  تعدٌالتبـلٌها عر شّ ؤالم ؼلفةاأل .علنا  خالل جلسة فتح العطاءاتاالستبدال 

 .والذي تم تعدٌله علنا  مع العطاء العائد لها المقدم أصال  محتوٌاتها ٌجب أن تفتح وتقرأ النافذ 

 

اسم مقدم العطاء وسعر العطاء لكل بند أو جدول )أو ٌتم فتح العطاءات وٌقرأ علنا   :.:0

مجموعة( بما فً ذلك أٌة تخفٌضات، و وجود أو عدم وجود ضمان العطاء فً حال كان 

مطلوبا ، ووجود أو عدم وجود التفوٌض بالتوقٌع المطلوب، إضافة إلى أٌة تفاصٌل أخرى 

 فتح العطاءاتجلسة قد تراها جهة التعاقد مناسبة. ال ٌرفض أي عطاء خالل 

ٌتم التأشٌرعلى جمٌع صفحات كل من العطاءات األصلٌة بختم لجنة فتح العطاءات مع 

 توقٌع أعضائها على جمٌع صفحات جداول األسعار األصلٌة الخاصة بكل عطاء.

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  00.0التً ت رسل وفقا  للفقرة  والتعدٌالت)العطاءات  إن 4.:0

ال تخضع للتقٌٌم مهما  ،ٌتم فتحها وقراءتها خالل جلسة فتح العطاءات لمالتً العطاءات( و

 كانت الظروؾ. 

 

د جهة التعاقد محضرا  لجلسة فتح العطاءات فً نهاٌة الجلسة متضمنا  المعلومات  5.:0 ت ع 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات  6.:0و 4.:0و 0.:0و 1.:0المذكورة فً الفقرات 

 باإلضافة إلى ما ٌلً وبالحد األدنى: المذكورة أعاله،

 ؛هاأو تشمٌعهاختمإؼالق األؼلفة بإحكام و -

أسعار  ةتخفٌضات أو أٌة، بما فً ذلك أٌإن وجد( (lot)لكل وحدة ) سعر العطاء -

 على أساس عطاءات أخرى؛ أو أٌة تخفٌضات مشروطة

لمقدم العطاء على وتصحٌح أأو محو  تعدٌلعالمة واضحة حول كل التأشٌرب -
 ؛مع توقٌع رئٌس وأعضاء لجنة فتح العطاءات،وذلك راسعول األاجد

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

 



 ؛  وأعضاء لجنة فتح العطاءات

األخرى العطاء  مستنداتتوقٌع مقدم العطاء على استمارة تقدٌم العطاء وعلى  -
 المرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛

 عدد األوراق المكون منها كل عطاء؛ -

 ؛من مقدم العطاء العطاءمدونة فً وتحفظات ذات صلة أمالحظات  ةأٌ -

 عطاء.الاللجنة على أي من مرفقات بدٌها قد تأو تحفظات أخرى مالحظات  ةأٌ -

والمرفقات وٌتم توقٌع رئٌس وأعضاء اللجنة  العطاء محتوٌاتعلى جمٌع  ٌوضع ختم اللجنة

 على جمٌع صفحات جدول الكمٌات المسعر لمقدمً العطاء

على محضر جلسة فتح  التوقٌع ٌطلب من ممثلً مقدمً العطاءات الحاضرٌن 8.:0

لحق بإضافة أٌة مالحظة على أداء اللجنة. إن عدم توقٌع أي مقدم عطاء على العطاءات مع ا

ل مضمون ونفاذ المحضر. ٌجب ٌ  محضر الجلسة ال  المحضر إلى كل منتوزٌع نسخبط 

 ٌرؼبون بالحصول على نسخة منه. الذٌن العطاءاتمقدمً 

 

التنفٌذ رسمٌا  على لوحة سٌتم إعالن جمٌع أسعار العطاءات والمواصفات الفنٌة ومدد  7.:0

إعالنات جهة التعاقد مع التأكٌد على أن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة لمزٌد من 

 التدقٌق والتحلٌل.

 

  بموافقة رئٌس جهة التعاقد.  العطاءاتسٌتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تقٌٌم وتحلٌل  1.:0

طاءات( ، ووفقا  لتقدٌرها، طلب ٌمكن لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل الع 04.1

توضٌحاتمن مقدم العطاء حول عطائه أثناء عملٌة تقٌٌم العطاءات. ٌجب أن ٌكون طلب 

التوضٌح واإلجابة علٌه تحرٌرٌا ؛ وٌمنع طلب أو تقدٌم أو السماح بتؽٌٌر السعر أو مضمون 

العطاءات  خاللعملٌةتقٌٌما جهة التعاقد تكتشفهة حسابٌاء خطأ تصحٌحل إالإذاكانذلكالعطاء، 

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 08.1وفقا  للفقرة 

إذا لم ٌقم مقدم العطاء بتقدٌم التوضٌحات بشأن عطائه فً الموعد والوقت المحددٌن لذلك 

 فً طلب جهة التعاقد، فقد ٌؤدي ذلك إلى رفض عطائه.

 حٛػ١ظ .24

 اٌعطاءاث

معلومات تتعلق بفحص، توضٌح، وتقٌٌم ومقارنة ال ٌجوز الكشؾ عن أٌة  05.1

العطاءات والتوصٌة بإرساء العقد، إلى مقدمً العطاءات أو أي شخص آخر ؼٌر معنً 

 رسمٌا  بعملٌة العطاء، وذلك إلى أن ٌتم تبلٌػ جمٌع مقدمً العطاءات بإشعار إرساء العقد.

 ىل٠ت .25

 اإلصلاءاث

فً )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( ى جهة التعاقد عطاء التأثٌر علالإذا حاول مقدم  05.0

 رفضإلى ٌٌؤد فأن ذلكترسٌة العقد، هابقرارفً  وومقارنة العطاء،أ عطاءهاللعملٌة تقٌٌم

 ه.ئعطا

 

إذا رؼب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة التعاقد بشأن مسألة تتعلق بعطائه خالل  :.05

 تحرٌرٌا .ذلك قومبتارٌخ ترسٌة العقد، فعلٌه أن ٌالفترة الممتدة من تارٌخ فتح العطاءات إلى 

 



ستقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( تقٌٌم وتحلٌل العطاءات لتتأكد من  06.1

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

 بشكل عام.أن العطاءات صحٌحة  توقٌع على الوثائق وفق األصولال

 األٌٟٚ اٌخـل١ك .26

 ٚحغـ٠ـ ٌٍعطاءاث

 اىخضابخٙا

ٌمكن لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( قبول أٌة شكلٌات ثانوٌة أو عدم  06.0

فً العطاء، إذا كان ذلك ال ٌشكل انحرافا  جوهرٌا ، على أن ال  انحرافاتبسٌطةمطابقة أو 

 ٌجحؾ هذا القبول أو ٌؤثر على ترتٌب أي مقدم عطاء فً التقٌٌم.

 

تحدد  من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، 01وعمال  بالمادة  ل،المفصّ  التحلٌلقبل  :.06

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

. ألؼراض هذا التأكد، فإن العطاء الذي ٌستجٌب وثٌقة العطاءمتطلبات لا  جوهرٌا  تجٌبمسو

جوهرٌا  هو العطاء المتطابق مع جمٌع أحكام وشروط ومواصفات وثائق المناقصة دون أٌة 

أو نحراؾ  الاحفظات. إن انحرافات جوهرٌة أو استثناءات أو اعتراضات أو شروط أو ت

 الجوهري هو ذلك: تحفظالشرط أو أو العتراض أو االستثناء اال

 اٚٚاٌؾـِاث اٌّخظٍت بٙا االصٙنة اٌطب١ت أٚ صٛؿة فعا١ٌتعٍٝ  صٛ٘ل٠ٞؤرل بشىً ا اٌقٞ 1 

أٚ  صٙت اٌخعالـٚبّا ال ٠خٛافك ِع ٚر١مت اٌعطاء, ِٓ عمٛق  صٛ٘لٞ شىً بأ٠ٞغـ اٌقٞ ا 2 

 اٚ  ّمـَ اٌعطاء اٌفائناٌخعالـ٠تٌ ٛاصباثِٓ اٌ

 ...ااٚ اٌخغ١١ل , فٟ عاٌت لبٛي صٙت اٌخعالـ ٌٙقا اٌخغفع بشىً ا١ل عاؿي ؤرلاٌقٞ ٠ا 3 

اٌق٠ٓ لـِٛا عطاءاث ا٢ؽل٠ٓ ّمـِٟ اٌعطاءاث ٌ ٟاٌخٕافي اٌّٛل اٌضٛ٘لٞ, عٍٝ 

 .ِيخض١بت صٛ٘ل٠ا  

 

جٌب ٌستسترفض جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم و تحلٌل العطاءات(  العطاء الذي ال  06.4

مستوفٌا  ه ؤعطا جوهرٌا ، وال ٌجوز لمقدم العطاء الحقا  تصحٌح عدم المطابقة لٌصبح

الشروط. تستند جهة التعاقد فً قرارها ما اذا كان العطاء مستجٌبا  للشروط أم ال على 

 محتوٌات العطاء نفسه.

 

سعر تعارض بٌن  إذا كان هناكسٌتم تصحٌح األخطاء الحسابٌة على الشكل التالً:  08.1

، الذي ٌنتج عن (total price) وبٌن المجموع )المبلػ( اإلجمالً( unit priceالوحدة )

( والمجموع اإلجمالً subtotal،أو بٌن المجموع الفرعً )ةبالكمٌسعر الوحدة ضرب 

(total price) ، سعر ت عتمد( ًالوحدة ومن ثم المجموع الفرعsubtotal وٌصحح )

المبالػ ت عتمد واألرقام،  )األحرؾ(المجموع اإلجمالً. إذا كان هناك تعارض بٌن الكلمات

. إذا رفض مقدم العطاء تصحٌح األخطاء الحسابٌة، سوؾ ٌتم )األحرؾ(بالكلمات المذكورة

 قٌمة ضمان عطائه. ةصادرة ومعطائه رفض

 ؽطاءاأل حظغ١ظ .24

 

)لجنة تقٌٌم و  التعاقد جهة على والمقارنة،ٌتعٌن التحلٌلتسهٌل إجراءات  بهدؾ 07.1

العراقً،  الدٌنار إلى مختلفة بعمالت المقدمة أسعارالعطاءات جمٌع تحوٌلتحلٌل العطاءات( 

المصرؾ  عنالصادر و المماثلة البٌع عملٌاتالمعتمد فً وذلك باستخدام سعر الصرؾ 

 مصرؾ تجاري فً العراق.المركزي أو 

 إٌٝ اٌخغ٠ًٛ .28

 ٚاعـة عٍّت

إن سعر الصرؾ الذي سٌعتمد لتحوٌل جمٌع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى  07.0  



 العطاءات. فتحر الصرؾ الصادر بتارٌخ الدٌنار العراقً، هو سع

ومقارنة العطاءات  )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتقٌٌمسوؾ تقوم جهة التعاقد  01.1

 .من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 06اإلستجابة الجوهرٌة وفقا  للمادة  حققتالتً 

 ِٚماكٔت حم١١ُ .20

 اٌعطاءاث

المرشحٌن، سوؾ تتم مقارنة  ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 01.0

إلى موقع المستخدم  - DDP - االجهزة الطبٌة العطاءات المستجٌبة على أساس تسلٌم 

قائمة  تفً حال نصالنهائً أو على أساس التوصٌل المجانً إلى موقع المستخدم النهائً و

 قدٌممن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات على ضرورة ت :.:.14 المادةمتطلبات التعاقد و

نة العٌوب، فسوؾ ٌتم أٌضا  احتساب سعر عقد الصٌا صٌانة للسنوات التً تلً فترة ضمان

تحدٌد و ( عند مقارنة أسعار العطاءاتAnnual Maintenance Contract - AMCالسنوٌة )

 المرشحٌن..  ترتٌب

 

 سوؾ ٌتم احتساب: ،المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات :.01

  األصٕب١ت اٌّخٛفلة فٟ اٌعلاق وّا  االصٙنة اٌطب١ت اٌّغ١ٍت أٚ  االصٙنة اٌطب١ت أىعاك

 14.3.1بّٛصب اٌفملة ( 2انمغى انشاثغ )ٚكؿث فٟ صـٚي األىعاك اٌّلفك فٟ 

 ِٓ اٌخع١ٍّاث إٌٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث؛

  اٌعلاق وّا ٚكؿث فٟ صـٚي  اٌخٟ ى١خُ اىخ١لاؿ٘ا ِٓ ؽاكساالصٙنة اٌطب١ت أىعاك

ِٓ اٌخع١ٍّاث إٌٝ  14.3.2بّٛصب اٌفملة (3انمغى انشاثغ )األىعاك اٌّلفك فٟ 

 . ِمـِٟ اٌعطاءاث

   ىعل عمـ اٌظ١أت اٌي٠ٕٛتAnnual Maintenance Contract - AMCوّا ٚكؿ فٟ , ا

لائّت ِخطٍباث  جفٟ عاي ٔظو( 4انشاثغ ) انمغىصـٚي األىعاك اٌّلفك فٟ 

ِٓ اٌخع١ٍّاث إٌٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث عٍٝ ػلٚكة حأ١ِٓ  14.3.3 ةفملاٌاٌخعالـ ٚ

 .اٌع١ٛ  ط١أت ٌٍيٕٛاث اٌخٟ حٍٟ فخلة ػّاْ

 

، سوؾ ٌتم احتساب صافً المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 01.4

 نصفً حال ( AMC( لعقد الصٌانة السنوٌة )Net Present Value - NPVالقٌمة الحالٌة )

هذه الصٌانة، مع األخذ بعٌن على ضرورة تأمٌن  قائمة متطلبات التعاقد - السادسالقسم 

 بٌانات العطاء. ورقة االعتبار معدل التخفٌض كما هو محدد فً

 

إمكانٌة تقدٌم عطاءات ألكثر القسم السادسفً التعاقد فً حال حددت قائمة متطلبات  01.5

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

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. سوؾ ٌتم تقٌٌم  14.8)أو مجموعة( وفقا  للفقرة 

 العطاءات المقدمة لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل.

 

٠ّىٓ أْ ٠خُ حلى١ت اٌعمٛؿ ٌىً صـٚي  أٚ ِضّٛعتا بشىً ِٕفظً, ٚفٌه عٍٝ  20.6

 Lowest Evaluated وٍفت   لًاٌخم١١ُ األاٌقٞ لـَ اٌعطاء اٌّيخض١ب ٚفاث ِمـَ اٌعطاء 

Bid اٌّغ١ٍت األفؼ١ٍت ِٓ اٌخع١ٍّاث إٌٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث, ٚبعـ حطب١ك 8ا , بغيب اٌّاؿة 

 .ِٓ اٌخع١ٍّاث إٌٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث 37 اٌّاؿة ٚفك

 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء، ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة   8.1:

 . للعطاءات المقدمة من مقدمً العطاءات المحلٌٌن 
 اٌّغ١ٍت األفؼ١ٍت .37



أو رفض أي عطاء أو فً إلؽاء عملٌة المناقصة تحتفظ جهة التعاقد بحقها فً قبول  1.1:

وذلك من ، إصدار كتاب اإلحالة والتبلػ به رسمٌا  ورفض جمٌع العطاءات فً أي وقت قبل 

( الذي)ن( تأثر)وا( ات)العطاء (ي)قانونٌة تجاه مقدم /التزاماتمسؤولٌة ةتحمل أٌأن تدون 

 بذلك. 

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

هذه مقدمً  مناقصةبحسب ما تم تسدٌده منال قائشراء وثمبلؽرسمضمان العطاءات مع 

 .العطاءات

 صٙت عك .31

 أٚ لبٛي فٟ اٌخعالـ

 وً أٚ عطاء أٞ كفغ

 اٌعطاءاث

ستحدد جهة التعاقد ، ما إذا كان مقدم العطاء المستجٌب للشروط والذي ٌحقق األهلٌة  0.1:

ٌحقق ، (Lowest Evaluated Bid) كلفة   قلالتقٌٌم األذي  العطاءقدم القانونٌة المحددة، والذي 

، وذلك للتأكد من قدرته من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 7.1 المؤهالت المحددة فً المادة

 .بشكل مقبول على تنفٌذ العقد 

 ١ٍ٘تاأل .32

 ِٚؤ٘الث اٌما١ٔٛٔت

 اٌعطاء ِمـَ

إن هذا التحدٌد ٌعتمد على تقٌٌم قدرات مقدم العطاء المالٌة، الفنٌة، واالنتاجٌة. وسٌكون  0.0:

لمؤهالت مقدم العطاء والمقدمة منه بموجب الفقرة  وثقةمالثباتات اإلعلى أساس دراسة وتحلٌل 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، باإلضافة إلى أٌة معلومات أخرى تراها جهة التعاقد  7.1

 ضرورٌة ومناسبة .

 

المؤهل قانونٌا   العقد على مقدم العطاء ٌةرستلشرطا  أساسٌا   الناجحٌعتبر التأهٌل  :.0:

. أما (Lowest Evaluated Bid) كلفة   قلالتقٌٌم األوالذي قدم العطاء )الوحدة/المجموعة( ذي 

 ؛قلكلفة  التقٌٌم األذي إذا كانت نتٌجة التأهٌل سلبٌة، فسٌؤدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء 

 قلالتقٌٌم األذي ستقوم جهة التعاقد بعملٌة تقٌٌم مشابهة لقدرات مقدم العطاء  ،وفً هذه الحالة

 مقبول.بشكل الذي ٌلً، للتأكد من قدرته على تنفٌذ العقد  كلفة  

 

 حلى١ت اٌعمـ  –ٚ 

 العطاءات، ستقوممن التعلٌمات إلى مقدمً  0:و 8:و 01مع مراعاة أحكام المواد  1.::

المؤهل قانونٌا  صاحب العطاء المستجٌب  مقدم العطاءعلى العقد بترسٌة جهة التعاقد 

تنفٌذ العقد قدتم التأكد من مؤهالته لشرط أن ٌكون وذلك ، كلفة   قلالتقٌٌم األ يذجوهرٌا و

 قبول.مبشكل 

النماذج ستندات/ونفاذالم من صحةأكد ٌتوجب على جهة التعاقدالتقبل ترسٌة العقد،  0.::

وذلك عبر السلطات  ال سٌما ضمان العطاءءات المرشحٌن المقدمة فً عطااألساسٌة 

 المختصة.

 اٌخلى١ت ِعا١٠ل .33

 المحددة والخدمات زٌادةكمٌة البنود ، تحتفظ جهة التعاقد بحقها فًبعد التعاقد  4.1:

أو تخفٌض الكمٌة بنسبة التزٌد عن  %08 التزٌد عن بنسبة قائمة متطلبات التعاقدفً  أصال  

دون أي تؽٌٌر فً أسعار % من قٌمة العقد، )كما محدد فً ورقة البٌانات ( وذلك من 15

 . الوحدات أو الشروط واألحكام األخرى

 صٙت عك .34

 حعـ٠ً فٟ اٌخعالـ

 إكىاء عٕـ اٌى١ّاث

 اٌعمـ

 

مقدم العطاء الفائز بموجب  إشعارعاقد بتنفاذ العطاء، ستقوم جهة ال فترةقبل انتهاء  5.1:  بملاكإشعاك .35



ٌ تب ع ب الكابلتحرٌري أو عبر  إشعار . أن عطاءه قد ق ب لباب تحرٌري مسجل، خطعلى أن 

عملٌة   بنتٌجة اتاآلخرٌن عطاءٌالمقدم شعار جمٌععلى جهة التعاقد إ ٌتعٌن، نفسهفً الوقت 

 ورقماسم مع تحدٌد، النافذةلقوانٌن العراقٌة وفقا  لتقوم بنشر النتائج س كماارساء العطاء، 

جمٌع مقدمً  اءسمأ( 1المعلومات التالٌة: )وعدد الوحدات/المجموعات و المناقصة

جلسة فتح  فًاإلعالنعنها( أسعار العطاءات كما تم 0)و، الذٌن قدموا عطاءات اءاتالعط

مقدمً  اءسمأ( 4)و، حلٌلهكل عطاء تمَّ تالذٌتمتقٌٌمهلسعر ال( اسم و:)والعطاءات، 

سعر ال( اسم مقدم العطاء الفائز و5)،ولعطاءات الذٌن رفضت عطاءاتهم وأسباب رفضهاا

 نطاق العقد موضوع الترسٌة.عن وجز العقد وم،باإلضافة إلىمدة المقدم والعملة

 اٌخلى١ت

د  5.0:  ا )عقدنافذا  فور والتبلٌػ به تأسٌسا  للعقدالذي ٌصبح الترسٌةقرار اإلشعار بٌ ع 

 ؼٌر عطاء مقدم قد ٌتقدم به أيطعنمع مراعاة قرار التسوٌة القانونٌة المتعلقبأي  ،اولً(

 .العطاءات مقدمً إلى التعلٌمات من 6: للمادة وفقا   فائز

 

بعد تقدٌم العقد الموقع من قبل مقدم العطاء الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقا   :.5:

لعطاءات، ستقوم جهة التعاقد فورا  بإعادة ضمانات من التعلٌمات إلى مقدمً ا 7:للمادة 

من التعلٌمات إلى مقدمً  18العطاءات إلى مقدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن وفقا  للمادة 

 العطاءات.

 

إلى ٌتقدم قد ٌتعٌن على جهة التعاقد االستجابة فورا  وتحرٌرٌا  إلى أي مقدم عطاء  5.4:

 .الترسٌةبقرار شعار إلاختٌار عطائه بعد استالمه لعن أسباب عدم  ا  ستفسرمجهة التعاقد 

 

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

 العقود الحكومٌة العامة النافذة.

 .اٌشىا36ٜٚ

 ٚاٌطعْٛ

 

،وبعد انتهاء التعاقدبعد إشعار مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه من قبل جهة فورا   8.1:

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات  6:الطعون وفقا  للمادة الشكاوى و تسوٌةفترة انتظار 

مناقصة ال ائقوثمن  التاسعالقسم فًالمحددة العقد  اتفاقٌة)إن وجدت(، سترسل جهة التعاقد 

جب أن ٌتم ٌ.، إلى مقدم العطاء الفائزوالتً تشمل كل ما تم اإلتفاق علٌه بٌن الطرفٌن

 .بٌانات العطاء ورقةفً  كما هو محددتصدٌق العقد 

 اٌعمـ حٛل١ع .34

على مقدم العطاء الفائز التوقٌع على إتفاقٌة العقد وإعادتها إلى جهة التعاقد  ٌتوجب 8.0:

 المدة المحددة  .  ضمن

، ٌبقى لجهة التعاقد الحق 6:فً حال تقدم أحد مقدمً العطاءات بطعن بحسب الفقرة 

أن العقد ٌستوفً جهة التعاقد  وجدتإذا بمتابعة إجراءات التعاقد مع مقدم العطاء الفائز 

أنه من المصلحة العامة عدم تأخٌر بدء تنفٌذ العقد وأن مثل هذا جمٌع الشروط و

 :بعد وذلك بأضرار كبٌرة، سوؾ ٌتسبب /اإللؽاءالتأخٌر

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

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

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

 



 ؛قرار جهة التعاقدمخالفا لحال كان حكم المحكمة المختصة 

 

، العامة للعقدلشروط ا وفق األداءحسن ا  لعلى مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم ضمانٌتعٌن 7.1:

جهة  عن اإلشعاربقرارالترسٌةالصادرمن تارٌخ استالم  واعتبارا   عمل(  ٌوم 14خالل )

وحسب ٌوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد الى المرشح الفائز  01التعاقد او 

 ما محدد فً ورقة البٌانات ،

 حكامإذا كانت األ األداءضمان حسن والقطاع العام من تقدٌم الشركات العامة للدولة  تعفى

 .تمنح هذه أالعفاءاتالنافذة فً جمهورٌة العراق  تعلٌماتوال

 عيٓ ػّاْ .38

 األؿاء

تقدٌم ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو فً  مقدم العطاء الفائز فًعند فشل  7.0:

ستقوم من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات،  8.0:توقٌع العقد خالل المدة المحددة فً الفقرة 

فً ؼضون األداء لتوقٌع العقد وتقدٌم ضمان حسن  إلٌهرسمً  انذاربإرسال  التعاقدجهة 

االنذار؛ وبعد مضً هذه المدة، ٌحق لجهة هذا  تارٌخ استالم( ٌوما  من 15خمسة عشر )

مقدم التعاقد إلؽاء الترسٌة ومصادرة ضمان العطاء لمقدم العطاء الناكل، وترسٌة العقد على 

بعد التأكد من أنه ٌستوفً  ٌلٌه الذي ذي التقٌٌمالمستجٌب جوهرٌا  للشروط و العطاء

 ضمان مصادرة إلى إضافةالمؤهالت المطلوبة لتنفٌذ العقد. وفً هذه الحالة، و

ت تخذ هذه . العطائٌن أسعار مابٌن الفرق دفعٌ أن ناكلال العطاء مقدمٌتوجب على عطائه،

 ءاتهم.نفاذعطا فترة خاللاإلجراءات بحق مقدمً العطاءات الناكلٌّن 

 



 28 اٌميُ اٌلابع  ِيخٕـاث اٌعطاء 

 

 ء  ب١أاث اٌعطا   ٚكلت اٌزأٟ اٌميُ

ل األحكام عدِّ ت  تضٌؾ أو ل أو كمِّ ت  التً سٌتم  التعاقد علٌها سوؾ  علومات الخاصة التالٌة المتعلقة  باالجهزة الطبٌةإن الم

بٌانات العطاء بدل تلك  ورقةعتمد األحكام الواردة فً ، ت  عند وجود أٌتناقضمقدمً العطاءاتالى ة فً التعلٌمات محددال

 الواردة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

 ػبو . أ

/الشركة العامة لتسويق االدوية  وزارة الصحة /البيئة]: جهةالتعاقداسم 
  .[والمستمزمات الطبية )كيماديا (

 ، Scanning system ultrasonic , portable]المناقصة موضوع االجهزة الطبٌةنوع 

Computed radiography (CR) single film] 

 ، Scanning system ultrasonic , portable]: المشروع / المناقصة 

Computed radiography (CR) single film] 

 [65/0801/66المناقصة: ] رقم

 [86رقم كتاب الدعوة : ]

جدول رقم ]: فً قائمة متطلبات التعاقد هو حددةمالالجداول )المجموعات ( وأسماء عدد  إن

 ([4قم )\( وجدول ر0(و جدول رقم )1)

/البيئة /الشركة العامة وزارة الصحة ] ـحساب[ ل  0200ة   زنة االتحادٌوالما سنة]
 [  لتسويق االدوية والمستمزمات الطبية )كيماديا (

 [ وزارة المالٌة]د( هو: ولعقا هذه) هذاالعقدمصدر تموٌل 

1.1 

 ًُبلصخوثبئمبن .ة

 ، البرٌد اإللكترونًكٌمادٌا –وزارة الصحة  –باب المعظم  –بغداد عنوان جهة التعاقد /: ]

  :dg@kimadia.iq, dg1@kimadia.iq , dg2@kimadia.iq ,   

 gen.relat@kimadia.iq       

 88885411884 رقم هاتؾ النقال:، 4158668هـ: 

 .[    . بدالة ذات أربعة خطوط 4157481،  5،  8،  7هاتؾ البدالة : 

عن طرٌق البرٌد " تقبلسوف ]"و بالبرٌدالسرٌع وترسل بالٌدأاالستفسارات  تسلم

4.1 

 

mailto:dg@kimadia.iq
mailto:gen.relat@kimadia.iq


 .بواسطةالكابل"[ االلكترونً 

 }.مماثلة وعناوٌن برٌدأ صندوق التستخدم: مالحظة{

 باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات :

ٌكون تارٌخ انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركٌن فً المناقصة    -

  0801/ 10/ 16ٌوم     

ٌتم اعتماد عنوان المناقص المثبت فً العطاء عنوانا  للمراسالت والتبلٌؽات وعلى المناقص  -

عة اٌام من تارٌخ ( اٌام سب8اشعار جهة التعاقد بكل تؽٌٌر ٌطرأ على هذا العنوان خالل مدة  )

 .  حصوله

 إػذادانؼطبءاد،ج

 اإللكترونً متوفرة على الموقعوال،ؼٌر المؤهلٌن قانونٌا   قائمة بأسماء مقدمً العطاءات

 (.   HTTP://WWW.mop.gov.iqلوزارة التخطٌط )  

 

6.: 

تعلٌمات تنفٌذ العقود ( من  :1حسب  الضوابط رقم )ٌكون التصدٌق لشهادات المنشأ ]     

 .[          0814( لسنة 0الحكومٌة رقم )

8.0 

 االجهزة الطبٌة المستندات الثبوتٌة ألهلٌة 

)أ(  :.8و  8.0ٌجب أن ٌتضمن العطاء، إضافة إلى المستندات المذكورة فً الفقرات 

 و)ب(، المستندات التالٌة:

 [.االجهزة الطبٌة(مطلوبة إلثبات أهلٌة )أٌة مستندات أخرى حدد: ]

تضمٌن العروض نسخة من كافة التخاوٌل االصلٌة والمصدقة من الشركات المنتجة الى  .2

 االعالم الدوائًالشركات المسوقة اضافة الى تقدٌمه نسخ اصلٌة ومصدقة الى قسم 

من تعلٌمات ( :متضمنة كافة التصدٌقات اعاله و كما أشارت المادة )العالقات العامة و

 خاصه  لرسائل التخوٌل .

 العالقات العامة االعالم الدوائً و ٌجب تسلٌم وارسال التخاوٌل االصلٌة الى  -: مالحظة

  قبل تارٌخ الؽلق .

الفنٌة( وحسب المواصفات الفنٌة  المواصفاتمع احدث ) تقدٌم العروض  ٌجب  -1

عالٌة ونوعٌة  WHO)مطلوبة والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمٌة )ال

 .  للمواد و األجهزة المعروضة

. المنشأالتً سٌتم تقدٌمها بموجب هذا العقد مرخصة فً بلد  السلعٌجب أن تكون  -0

 أو بصٌؽة فً شكل ثبوتٌة ٌتوجب على مقدم العطاء أن ٌقدم مع عطائه وثائق

 .بلد الشركة المصنعة منمصدقة عن الترخٌص نسخة 

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

 )ج( :.8

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


او المنتج او البلد الذي ٌتم فٌه التجمٌع االخٌر او بلد الشحن )بلد التصدٌر( مع االشارة 

الى منشأ المواد االستٌرادٌة والتً ٌجب ان تكون دقٌقة من حٌث المواصفات الفنٌة 

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

اصولٌا" من الشركة الشاحنة و المجهزة للمواد االستٌرادٌة ٌتضمن تحملها كافة 

المسؤولٌات المالٌة والقانونٌة المتعلقة بمدى صحة المعلومات المذكورة فً شهادات 

جة الى المجهز فً دولة الشحن المنشأ االصلٌة المرسلة من الجهات المصنعة او المنت

 االخٌر .

 الموافقات على الحصولعلى مقدم العطاء  ٌتوجب ،اإلشعاعٌة /األجهزةلمعداتل -4

المودٌالت المقدمة فً عطائه  لتصنٌع  المنشأ بلد فً المختصة السلطات من الالزمة

هذه  الستٌراد المختصة العراقٌة السلطات الالزمة من الموافقات على الحصولو

 [.عطائه فً الموافقات هذه ت رفق. المعدات

الى  ةاد فٌها ثابتوالم رن اسعاوتكو ةات االحتٌاطٌوباالد رةمسع ةمئقا تضمٌن العروض -6

   الضمان رةما بعد فت

  .فً العراق. االجهزة الطبٌة تسجٌل  "[ال ٌطلب  ]

 8.4.1و)ب(  8.4 إحذفالفقرتٌنالطبٌةاالجهزة : إذا كان العراق ال ٌطلب تسجٌل مالحظة}

 :الواردةأدناهوأدخاللجملةالتالٌة

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. ال تفرض القوانٌن النافذة فً  8.4ال تنطبق المادة "

 {".التً سٌتم التعاقد علٌها بموجب هذا العقد االجهزة الطبٌةالعراق تسجٌل 

مان حسن األداء فً حال فشل مقدم العطاء فً لن تتم مصادرة ضمان العطاء أو ضمالحظة:

 .االجهزة الطبٌة تسجٌل 

8.4 

ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز، وفً مهلة أقصاها موعد توقٌع العقد، تقدٌم الوثائق المطلوبة 

وثائق حدد: التً سٌتم تقدٌمها بموجب هذا العقد: ] االجهزة الطبٌةالتالٌة من اجل تسجٌل 

 .[أو أي شروط خاصة أخرى وفق القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلةالتسجٌل المطلوبة 

 فً االجهزة الطبٌة تسجٌلوإجراءات  شروط االستفسارعنالعطاءات  مقدمً علىمالحظة:}

 مختلؾ قبل من التسجٌلٌنتج خالل عملٌة  قدلتفادي أي تأخٌر  وذلك ، ممكن وقت أسرع

 { المختصة. الحكومٌة جهاتال

 )ب( 8.4

بإمكان مقدمً العطاءات  اإلتصال لحصول على معلومات إضافٌة حول متطلبات التسجٌل، ل

أرقام فً وزارة الصحة، االجهزة الطبٌة دائرة تسجٌل  إسم الشخص المسؤول فً :]حدد بــ

 .[اإللكترونً عنوان البرٌدالفاكس / الهاتف/

8.4.1 

 الصحة .المشاركٌن فً الدعوة ٌجب ان ٌتم تسجٌلهم فً وزارة  -

على البائع تسجٌل شركته خالل شهر من تارٌخ األحالة ، على ان ال تتجاوز فترة  -

 التسجٌل ستة اشهر و بعكسه سوؾ ٌتم اٌقاؾ التعامل مع البائع .

 ةد الضمان الصٌانواق مثل عقرا  فً العرٌا  مستمرس نشاطا  تجاركات التً تمارم الشزتلت -

7 . 



تسجٌلها واق رع لها فً العربفتح ف ةالصٌانوام الضمان زالتً تتضمن الت زد التجهٌوعق وا

   0818 ة( لسن0قم )ر ةكات االجنبٌرع الشروكات استنادا الى نظام فرلدى مسجل الش

 "[."اإلنجلٌزٌةوأ  - و  "العربٌة ]هً:  العطاءلؽة 

االختالؾ فً فً حال وردت وثائق المناقصة والعقد باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة عند  -

 التفسٌر ٌكون اعتماد ما ورد باللؽة العربٌة بوصفها اللؽة الرسمٌة للدولة

فً إحدى  عطاءاتهم بتقدٌم العطاءات لمقدمً ٌسمح":واحدة،حدد لؽة أكثرمن إذااعتمدت}

 أكثرمنفً  عطاءاتهم تقدٌم العطاءات الٌجوزلمقدمًمع ذلك، اللؽات المذكورة أعاله. 

 "{.لؽة

11.1 

و ( إلى )من )أ 10.1 فقرةال المستنداتالمحددةفًتضمن العطاء باإلضافة إلى ٌٌجب أن 

 :]:التالٌة المستندات(،

ٚاٌّٛاطفاث اٌىاٍِت ٚاٌخفظ١ٍ١ت ٌٍّاؿة ِع اٌٍّغماث ,  ٚاٌؾـِتٌخشغ١ً ؿ١ًٌ ااٌىخاٌٛواث, 

 .  عٓ األؿٚاث االعخ١اؽ١تِفظٍت اٌم١اى١ت ٚاالؽخ١اك٠ت ٚلائّت واٍِت ِيعلة 

  -٠ضب اْ ٠خؼّٓ اٌعلع اٌخضاكٞ اٌّعٍِٛاث اٌخا١ٌت    -2

 اىُ اٌشلوت اٌّظٕعت ..........................................................   -

 عٕٛاْ اٌشلوت اٌّظٕعت ....................................................... -

 . طٍظ األحغاؿ األٚكبِٟع ِلاعاة عـَ فول ِظ ِٕشأ اٌبؼاعت ...... -

  ٚاػظ ؽل٠ك اٌشغٓ بشىً  -

 ِٕفق اٌـؽٛي   ٠خُ حغـ٠ـ اوزل ِٓ ِٕفق ا .................................. -

صـٌٚت اٌشغٓ ٚحىْٛ اعخباكا  ِٓ حاك٠ؼ اٌخب١ٍغ  -

 األعخّاؿ...............................................

 ِـة اٌخض١ٙن ............... -

 ِـة االعخّاؿ . -

 

 -اىُ اٌّيخف١ـ ٚعٕٛأٗ اٌىاًِ واألحٟ   -

 اىُ إٌّطمت ........................اٌشاكع ...................كلُ اٌبٕا٠ت .....................

 كلُ اٌٙاح  ................

 .........................كلُ اٌفاوو ................................اال١ّ٠ً االٌىخلٟٚٔ ............

٠ٚضب اْ  اىُ طاعب اٌغيا   عٍٝ اْ ٠ىْٛ اٌغيا  باىُ اٌشلوت ١ٌٚو باىُ شؾض

 ا ..........٠ىْٛ طاعب اىُ اٌغيا  ِطابك ِع اىُ اٌشلوت اٌّٛلعت

 

 ...........................Swift codeكلُ اٌغيا  .................................... 

 ّلاىً ..............اىُ اٌبٕه اٌ

 عٕٛاْ اٌبٕه اٌّلاىً ............... 

 

 ٠ٚAccount holderخؼّٓ اىُ طاعب اٌغيا    , ىُ اٌبٕه اٌّلاىً ٚعٕٛأٗ اٌىاًِ ا --

Name  . ا عٍٝ اْ ٠ىْٛ ِطابما  ِع اىُ اٌّضٙن 

.اىُ ِّزً اٌشلوت فٟ اٌعلاق ِع اكفاق حؾ٠ًٛ ِظـق اط١ٌٛا  -  

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

 عٕٛاْ ِّزً اٌشلوت فٟ اٌعلاق............................. 

 

 اىُ اٌشؾض اٌّؾٛي باٌخٛل١ع ِٕٚظبٗ األؿاكٞ 

 

10.1 



 حمـ٠ُ شٙاؿة اٌخأى١و اٌؾاطت باٌشلوت عٍٝ اْ حىْٛ اط١ٍت ٚ ِظـلت . - 3

 للضرائب .تقدٌم كتاب عدم ممانعة صادر من الهٌئة العامة  - 4

نتجا  رئٌسٌا  /لٌس م صّنعا )جهة مصنعة(العطاء الذي  مقدم على جبٌتو االجهزة الطبٌة  م 

 لمعاٌٌرالجودة مطابقة قدمهاسٌ التًاالجهزة الطبٌة أن تثبت التً الوثائق ٌقدم أن،المطلوبة

الكمٌات  تقدٌم، وأن لدٌه القدرة على االجهزة الطبٌةالرئٌسً لهذه  الم صنِّع قبل من المعتمدة

ؾالمطلوبة.  االجهزة تصنٌع وإنتاج كافة مراحل تقوم ب تًشركة البالع الرئٌسً" "المصنِّ  ٌ عرَّ

 وصٌاؼة(blending/خلط )ومزج( processingمعالجة ) منمع ما ٌشمل ذلك الطبٌة 

(formulating)وتعبئة(filling)و( توضٌبpackingو )وسم(labeling)  ة لجوداواختبار

(quality testing) .المختصة الرقابة سلطة من شهادة ٌقدم أن العطاء مقدم على ٌتوجب 

(competent Regulatory Authority – RA ) تثبت أن الشركة المصنعة لدٌها الترخٌص

 طبٌة.االجهزة اللتصنٌع 

 -اسعار العطاء والحسومات :

 الؽلق .الٌقبل اي تخفٌض على االسعار من قبل المشارك بعد موعد  .2

عدم قبول اي تحفظ مهما كان نوعه وعدم قبول اي تخفٌض للسعر ٌقدم بعد الموعد  .0

 المحدد لؽلق المناقصة دون طلبه من جهة التعاقد وٌعتبر كانما لم ٌكن .

ال٠ضٛم ٌّمـَ اٌعطاء شطب اٞ بٕـ ِٓ بٕٛؿ ِيخٕـاث إٌّالظت اٚ اصلاء اٞ  -3

 حعـ٠ً ف١ٙا ِّٙا واْ ٔٛعٙا

14 . 

 14.4 االصدار االخٌر العمول به لالنكوتٌرم )حدد سنة االصدار لالنكوتٌرم المعمول به(ٌعتمد 

الدوالر االمرٌكً بالمداد او بشكل مطبوع رقما  وكتابة وبصورة العمالت األجنبٌة: ]ب( 

 [  واضحة من دون مسح اوشطب

15.1 

 ٌم العطاءات،تسلالنهائً لبعد الموعد [ ٌوما  ( 365)  ] نفاذ العطاء  فترةٌجب أن تكون 

لذلك، فإن كل  مقدمً العطاءات المذكورة أدناه.إلى من التعلٌمات  08المادة  وذلك وفق

 [.06/10/0800لؽاٌة ] نافذا  عطاء ٌجب أن ٌكون 

إن انتهاء فترة نفاذ العطاء. لذلك، ف ( ٌوما  بعد  07لمدة )  العطاء نافذا  ٌجب أن ٌبقى ضمان 

ٌ قدم سٌتم رفضه على أنه [ :1/080/:0قبل نفاذٌتهمع ضمان عطاء تنتهً  العطاء الذي 

 للشروط. مستجٌبؼٌر 

 . حسب طلبنا نفاذ العطاء  وٌمكن تمدٌد -

16.1 

 مالحظة:}

أو  0884( لسنة 78مر سلطة األئتالؾ المؤقتة )المنحلة( رقم )وفق ا أل -"،اللزوم عند أدخل

الشركات  ، ال تعفى (عفىت  ) ،تنفٌذ العقود الحكومٌة النافذة وتعلٌمات  أي قانون ٌحل محله

 .{من تقدٌم ضمانات العطاء"للدولة والقطاع العام  العامة

وحسب تعلٌمات تنفٌذ  من تقدٌم ضمانات العطاءللدولة والقطاع العام  العامة الشركات  تعفى

 . 0814( لعام 0العقود الحكومٌة رقم )

18.1 



 [.$508  مبلػ عطاءٌجب أن تكون قٌمة ضمان ال

 : التأمٌنات القانونٌة

على مقدمً العطاءات تقدٌم تأمٌنات اولٌه لضمان جدٌة المشاركة فً المناقصات  -1

% واحد بالمائه( من الكلفة التخمٌنٌة وعلى ان 1لجمٌع انواع العقود والتجهٌز بنسبة )

المركزي تكون صادرة من مصرؾ معتمد فً العراق وبموجب نشرة ٌصدرها البنك 

العراقً عن الكفاءة المالٌة للمصرؾ و وفق شروطه ضمانا لحقوق الجهة المستوردة 

 والتزاما بشروط مقدم العطاء .

التقبل التأمٌنات االولٌه  اال اذا كانت على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او  -0

 سفتجة .

تبلٌػ بأمر تصادر التأمٌنات االولٌه عند نكول مقدم العطاء عن توقٌع العقد بعد ال -:

 االحاله وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونٌه االخرى .

ػ الكلفة التخمٌنٌة ال تعتبر جزا  من التأمٌنات ل%( من مب1ان التامٌنات االولٌة البالؽة ) -4

%( من مبلػ العقد كامل عند 5النهائٌة ، حٌث ٌفترض تقدٌم التأمٌنات النهائٌة البالؽة )

 توقٌع العقد . 

التأمٌنات االولٌة ٌفترض ان تكون سارٌة المفعول الى ما بعد انتهاء مدة  ان نفاذٌة -5

( ٌوم . أما نفاذٌة التأمٌنات النهائٌة ٌفترض ان 07نفاذٌة العطاء وبمدة التقل عن )

 تكون سارٌة المفعول الى مابعد انتهاء فترة الصٌانة و تصفٌة الحسابات النهائٌة .

قد معها او من تخوله اصولٌا" ألصدار الكفالة تصدر الكفالة بامر الشركة المتعا -6

 وبموجب تخوٌل رسمً مصدق .

تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور )سري وشخصً( ٌرسل الى الشركة العامة  -8

 لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا( من قبل المصرؾ المصدر للكفالة .

 دوٌة والمستلزمات الطبٌة .ان تكون ؼٌر مشروطة ولصالح الشركة العامة لتسوٌق اال -7

 ان تكون صادرة باللؽة العربٌة واالنكلٌزٌة . -1

تقدم التأمٌنات االولٌة من قبل مقدم العطاءات او ) اي من المساهمٌن فً الشركة او 

الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة ( لمصلحة جهه التعاقد وٌتضمن االشارة السم 

 ورقم المناقصة .

، ستقوم جهة التعاقد ( من هذه المادة0( و )1مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتٌن )أخلَّ إذا 

بأٌة تدابٌر أخرى، سٌتم إبالغ وزارة التخطٌط إلتخاذ  اإلجحاؾومن دون  تبارهناكال ،بإع

أو إدراج إسمه على  تقدٌم العطاءات)بما فً ذلك تعلٌق مشاركته فً  بحقه التدابٌر الالزمة

 .النافذةلقوانٌن العراقٌة بحسب اء( القائمة السودا

 شروط  قانونٌة الخاصة باالخالل : -

 إذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد تبلٌغه باإلحالة تتبع بحقه اإلجراءات التالٌة : 

i. 2-  ًتنفٌذ العمل على حسابه دون الحاجة الى توجٌه انذار او اتخاذ أي اجراء قانون

 اخر 

 الخاصة بالمناقص الناكل .مصادرة التأمٌنات االولٌة  -0

اعاٌت إٌّالظت عٍٝ اٌّلشظ اٌزأٟ ٠ٚخغًّ إٌّالض إٌاوً فلق اٌبـ١ٌٓ إٌاصُ   -2

  عٓ حٕف١ق اٌعمـ .

18.7 



فً حالة نكول المرشح االول و الثانً فالجهه التعاقد احالة المناقصة على المناقص  -:

رق المبالػ الثالث وٌتحمل كل من الناكلٌن االول والثانً فرق البدلٌن وحسب ف

 الخاصة بالترشٌح لهما ومصادرة التأمٌنات االولٌة للمرشحٌن االول و الثانً .

فً حال نكول المرشح الثالث ٌتم مصادرة التأمٌنات االولٌة له وٌتم اعادة االعالن  -4

عن المناقصة وٌتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلٌن وكل بحسب سعره 

 ات االولٌة للمناقصٌن الثالث االوائل .المقدم مع مصادرة التأمٌن

تطبق على المناقصٌن الناكلٌن االجراءات المنصوص علٌها اعاله عند حدوث النكول اثناء 

 . فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة

فً  بنسختٌن أصلٌتٌن موقعة ومختومة واحد مسعر واألخر ؼٌر مسعرتقدٌم العرض ٌجب 

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

فً ظرؾ مؽلق . ٌجب ان ٌكون العرض  CDوبنسخة واحدة على دسك مرن أو قرص 

المسعر موقع ومختوم ختم وتوقٌع حً وعلى جمٌع صفحاته وكذلك استمارة مقدم العطاء 

واال سٌتم   قدمة العطاء او من قبل المخول بالتوقٌع الحًوان ٌكون موقع من قبل الشركة م

 اهمال العرض.

17.1  

 فوٌض قانونًت بصٌؽة إما ا ،مقدم العطاء تحرٌرٌ عنلتوقٌع تأكٌد التخوٌل لٌجب أن ٌكون 

شهادة تسجٌل الشركة  بصٌؽة أو ،( أشهر:عن ثالثة ) عمرهصادر عن مقدم العطاء ال ٌزٌد 

 .(عنها لتوقٌعل التخوٌلتظهر  ،)شهادة تأسٌس الشركة

 -خاصة لرسائل التخاوٌل:تعلٌمات 

 ٌجب تقدٌم العروض مباشرة من قبل الشركة المصنعة من خالل ماٌلً :  -1

 )المفوض ( المدٌر العام - أ

 أو معاون المدٌر العام  نائب المدٌر العام - ب

 مدٌر المبٌعات )التسوٌق( - ت

 المدٌر التجاري - ث

وٌمكن قبول تخوٌل اي منتسب للشركة ؼٌر المدرجة  أصولٌا مخولألعلمً الالمكتب  - ج

صفاتهم اعاله على ان ٌستوفً تخوٌله الشكلٌة القانونٌة المطلوبة والتصدٌقات 

 المطلوبة.  

لؽرض تنظٌم عملٌة التعاقد بما ٌضمن تقدٌم العطاء ٌتم تحدٌد المراسالت و الصالحٌات   -0

وقٌعها وفتحها وتقدٌم االسعار دون المتعلقة بالعطاءات من حٌث تقدٌمها وختمها وت

ل الشركات المنتجة او باالكتفاء باصدار تخاوٌل مطلق ٌخول كل تلك الصالحٌات من ق

 وٌجب ان ٌتضمن التخوٌل الصادر من الشركة من ٌخولها وبعلم الشركة المنتجة 

ت المنتجة الى الشركة المسوقة فً حال الضرورة للتعاقد مع الشركات  المسوقة ان تثب

 -فٌه بوضوح صالحٌات الشركة المسوقة فٌما ٌتعلق باالتً :

 .توقٌع العقد وتنفٌذ كافة التزاماته 

 .التفاوض الفنً والسعري 

  بٌان الجهة المستفٌدة بوضوح وتفصٌل من االعتماد المستندي والمستفٌد من الحساب

 البنكً مع كافة التفاصٌل البنكٌة االخرى .

17.0 



 المتعلقة بالعطاءات من حٌث تقدٌمها وختمها وفتحها  تحدٌد المراسالت والصالحٌات

 وتقدٌم االسعار دون االكتفاء باصدار تخوٌل مطلق ٌخول كل تلك الصالحٌات .

  التاكٌد على استمرار تنفٌذ كافة االلتزامات التعاقدٌة وتتحمل الشركة المسوقة

 المسؤولٌة القانونٌة عن طٌلة فترة تنفٌذ العقد 

هت فترة التخوٌل.مع االشارة الى ضرورة استكمال كل االجراءات من حتى وان انت      

 ضمنها تسجٌل الشركة ومنتجاتها  

والعناوٌن الكاملة والتفصٌلٌة للشركات المنتجة والمسوقة واكمال االختام       

 والتصدٌقات وكما هو معمول به حالٌا.

  المطلوبة وفقا  لشروط المفاتحة وخالل على الشركات المتعاقدة تقدٌم التأمٌنات القانونٌة

 المدة المنصوص علٌها فً   التعلٌمات.

 -أن ٌتم تصدٌق التخوٌل وبشكل رسمً من قبل الجهات التالٌة : -:

 ؼرفة التجارة العائدة لبلد المنشأ . . أ

 أو كاتب العدل . بلد المنشأفً  وزارة الخارجٌة . ب

 ما ٌمثلها هناك .السفارة العراقٌة الموجودة فً بلد المنشأ أو  . ت

وتصدٌق على موافقة  ختمٌجب أن تقوم بفً بؽداد الشؤون الخارجٌة العراقٌة وزارة  . ث

 وتوقٌع السفارة العراقٌة فً بلد المنشأ.

العراقٌة ختم جمٌع هذه الوثائق المبٌنة أعاله إما لعدم  السفارة فٌما لو لم تستطٌع  . ج

ة عن هوٌة الشخص الذي وجود سفارة عراقٌة أو لعدم معرفة معلومات مضبوط

ٌمثل الشركة لذا فان سفارة بلد المنشأ فً العراق ٌجب أن تصدق وتختم على كتاب 

 ومتفق علٌهالتخوٌل الرسمً كً ٌصبح قانونٌا" ومقبوال" 

ٌتم عندها ٌجب أن فً حالة عدم وجود تمثٌل دبلوماسً بٌن بلد المنشأ  والعراق  . ح

فارة بلد المنشأ الموجودة بصفة قانونٌة من قبل ستصدٌق التخوٌل فً بلد ثالث ال

والرسمٌة لتمثٌلها بتقدٌم الشرعٌة للموافقة  كذلك أختام السفارة العراقٌة فً بلد الثالث 

وأخٌرا وزارة الشؤون الخارجٌة العراقٌة ٌجب أن تصدق وتوقع على ختم وتوقٌع 

 .سفارتنا فً البلد الثالث 

 هزة )شركة مسوقة( فً التخوٌل.على الشركة بٌان كونها مصنعة أو مج -4

 -فً حالة كون الشركة مجهزة فٌتوجب إٌضاح التالً :       

ٌجب ان تكون لدٌها تخوٌل مصدق من  المصنعة اتالشرك واختصاص أسماء  . أ

المنتجة ٌجب ان تشٌر كونكم المجهز  الشركات المصنعة كما مذكور اعاله شركتكم

 . العراقً الوحٌد )الحصري( لكافة المواد فً القطر

تخاوٌل مصدق  ٌجب حصول الشركة المسوقة فً حال كونها مقدم العطاء على كتاب  . ب

 ( اعاله.0من قبل الشركات المصنعة وكما مبٌن فً الفقرة )

معلومات )  ات الشركة ختصاصوتصنؾ ا ذكرت ا. ٌجب أن مصنع كفً حالة كون . ت

 .خاصة لنظام معٌن (

كذلك ٌجب ان تذكر ٌجب أن تذكر ممثل وحٌد وحصري للتعامل معه لجمٌع منتجاتها  . ث

 الشركة اسم مصانعها وفروعها كذلك ٌجب ان تبٌن ان شركتكم منتجة.

 ( اعاله.:ٌجب تصدٌق رسالة التخوٌل وكما مبٌن فً الفقرة ) . ج



تسوٌق األدوٌة إلى الشركة العامة ل ة  معنون ٌجب أن تكون  التخوٌل ح. رسالة          

العالقات العامة فً الطابق االعالم الدوائً و( قسم Kimadiaوالمستلزمات الطبٌة  )

 العالقات.   شعبة  –الخامس 

ومنها الى المكتب العلمً  تخوٌل أصلً من المصنع وإلى المجهزٌجب إرسال كتاب   -5   

سوقة ، وكذلك تقدٌم وكذلك شهادة التأسٌس اصلٌة ومصدقة للشركة المنتجة والشركة الم

الحسابات الختامٌة التً تظهر ارباح  خر سنتٌن ()آلالحسابات الختامٌة للشركة المنتجة 

وتحدٌد متوسط معدالتها وعلى ان تقدم الحسابات  (السنوات الخمس االخٌرة)خالل 

الختامٌة باللؽة العربٌة و االنكلٌزٌة حصرا  ، وٌكون مؤشر حساباتها الختامٌة االصولٌة 

اٌجابً وضمن تارٌخ الؽلق تبٌن اسم وكٌلهم الوحٌد واال  (للسنوات الخمسة االخٌرة)

 .سٌتم اهمال العرض 

على الشركات تقدٌم نموذج توقٌع الشخص المخول بالتوقٌع على العقود وعلى  -6

العالقات العامة لؽرض مطابقته مع التوقٌع االعالم الدوائً والعطاءات الى قسم 

و الذي ٌرد بعد ذلك على العقود ، وبخالفة ٌستبعد العطاء الوارد فً العطاء ا

 االعالم الدوائً والعالقات العامة  للشركة التً الٌوجد لها نماذج تواقٌع فً قسم 

على مقدمً العطاءات بٌان اسماء و المنصب االداري وعناوٌن المخولٌن لتوقٌع  -7

بها على ان تكون نافذة العقد ووثائق التفوٌض المعتمدة حسب السٌاقات المعمول 

 عند التعاقد وصادرة قبل توقٌع العقد بما الٌزٌد عن ثالثة اشهر .

على مقدمً العطاءات بٌان الموقع االلكترونً فً وثائق عطاءاتهم والبرٌد  -8

االلكترونً واسم وعنوان الشخص المسؤول عن متابعة االستفسارات التً تخص 

 العطاء .

لعلمً حتى بعد انتهاء تخوٌله من الشركات االجنبٌة التً استمرار مسؤولٌة المكتب ا -1

 خولته مالم ٌكن التخوٌل الالحق قد عالج  التزامات الشركة االجنبٌة السابقة واثارها .

 اضافة الى ماورد فً هذة الفقرة من التعلٌمات  الى مقدمً العطاءات اضافة ماٌلً 

 شروط المناقصةالٌحق للمشارك االعتراض على اي شرط من  -

17.1 

 انؼطبءاد ٍىغهت .د

 

 )أ( 11.1  للمتقدمٌن تسلٌم عطاءاتهم عبر البرٌد االلكترونً ["ال ٌحق" ] 

ثالث نسخ متطابقة مع :) ]: هو باإلضافة إلى العطاء األصلً العطاءالمطلوبة عددنسخ

 .[((العطاء االصلً 
 )ب( 11.1

 )ب( 11.0 :العطاءات ٌمسللت المخصص العنوان



 إن عنوان جهة التعاقد هو: 

 [مقر وزارة الصحة / البٌئة -بؽداد -باب المعظم ]عنوان الشارع: 

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

 [والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا( /الطابق السادس / لجنة استالم وفتح العطاءات 

 [بؽداد ]مدٌنة ال

 : البرٌد صندوق

 [العراق ] البلد:

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

الى ما تم ذكره عنوان الشركة داخل  العرض عمى ان يثبت عمى الظرف الخارجي اضافة
 وخارج العراق وكذلك 

  المرفقات االضافية ترسل مع العرض–

 رقم الصفحات لكل عرض-

 

 ( 65/0801/66/ المناقصة رقمو إسمأدخل )

  86رقم كتاب الدعوة 

 )ج( 11.0

 

نهاٌة الدوام الرسمً حسب  10/0801/:0هو:  العطاءاتٌم سلالموعد النهائً لت

 [.العراق أو غٌره -توقٌت المحلً فً بغداد ال

 واذا صادؾ ٌوم الؽلق عطلة رسمٌة ٌكون تارٌخ الؽلق فً اول ٌوم عمل رسمً تالً للعطلة

قبل جمٌع العروض بضمنها العروض التً ترسل بالبرٌد الدولً ٌجب أن ٌتم تقدٌمها  -

 .للمفاتحة وإال سٌتم إهمالها  تارٌخ الؽلق

 الٌمكن قبول اي تحفظ او تعدٌل ٌرد بعد تارٌخ الؽلق من قبل مقدم العطاء .  

08.1 

 انؼطبءاد تمٍٍىو فتح .ـه



 فتح العطاءات هو:  مكان

 [باب المعظم ]عنوان الشارع: 

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

 [والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا( /الطابق السادس / لجنة استالم وفتح العطاءات 

 [بؽداد ]المدٌنة: 

 [العراق ] :البلد

 [ 06/10/0801]تارٌخ: ال

 [بداٌة الدوام الرسمً  ]: التوقٌت

  والمستلزمات االدوٌة لتسوٌق العامة الشركة مقر فً علنٌة بصورة سٌتم العطاءات فتح ان -

   .  الؽلق موعد ٌلً الذي الٌوم فً اتءالعطا فتح لجنة / الطبٌة

0:.1 

عند حصول اختالفات جوهرٌة بٌن العرض الورقً والعرض االلً لشركتنا  -1

  .الورقً الحق باهمال العرض االلً واالعتماد على  العرض

اسم العروض على الشروط التجارٌة والتً تتضمن }  ٌجب أن تحتوي  -0

عن المصنع )الشركة المصنعة( ، منشأ البضاعة،  طرٌقة الشحن ، تفاصٌل 

رقم  البنك المراسل ، وعنوان  اسم مٌناء الشحن ، الدخول ،، نقطة  التعبئة

{ وٌجب ان ٌتم والعنوان الكامل للمستفٌد  ،  االسم الكامل ،الحساب المصرفً 

 . تثبٌتها جمٌعا فً العرض

بدون أي مسح أو حك وٌكون سعر كل وحدة واحدة األسعار تكون واضحة و -:

  هو السعر المعتمد و ٌجب أن تكون هذه األسعار نهائٌة و ؼٌر قابلة للتفاوض.

 قدم المرفقات اإلضافٌة مع العرض .ت -4

 رب١ج عـؿ طفغاث وً علع . -5

06 

 باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً:

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

كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكمٌات المدونة ازئها مشمولة بالسعر االجمالً 

 للعطاء .

أو فقرات لم ٌدون سعر إزائها فً العطاء المقدم ففً هذه الحالة تعتبر إذا وردت فقرة  -1

كلفة تلك الفقرة أو الفقرات بجدول الكمٌات المدونة إزائها مشمولة بأسعار الفقرات 

 األخرى لمقدم العطاء.

08 

 ٌوم من تارٌخ التبلٌػ وبعكسه ٌتم اهمال العرض . 15النماذج عند الطلب وخالل  -

المشاركة فً هذه المناقصة و التً لم تتم األحالة علٌها سحب النماذج التً قامت على الشركات 

 بتقدٌمها خالل شهر من تارٌخ األحالة ، و بعكسه فان كٌمادٌا لها الحق بالتعامل مع هذه النماذج.

01  



 (ال ٌنطبق) ٌنطبق / : أدخل 

كان العطاء المستجٌب الذي جرى تقٌٌمه على أنه األقل كلفة وٌستوفً شروط األهلٌة  إذا

من التعلٌمات إلى مقدمً  01 لمادةاأجنبٌةوفقالمطلوبة، ٌتضمن االجهزة الطبٌة  

والمقدم من  للشروطجٌب سٌتم إعطاء هامش أفضلٌة إلى العطاء المستفعندها العطاءات، 

 المحلٌة  سعراالجهزة الطبٌة شرط أن ال ٌتجاوز سعر  ذلكالمصانع الوطنٌة العراقٌة، و

 "[.بأكثر من)   %( األجنبٌة االجهزة الطبٌة

 " ألؼراض أخرى ؼٌر األدوٌةال ٌنطبق": حدد

 أو

لتجهٌز داخل العراق  مصنعةتكون االولٌة للمواد االولٌة ال ٌتعهد الطرؾ الثانً بان -

 .  المشارٌع ومن ومن خالل شركات وزارة الصناعة والمعادن  لتنفٌذمواد العقد او 

هامش األفضلٌة المحلٌة كعامل فً تحلٌل العطاءات ، اذا كان ٌعتمد  "سوؾ ٌعتمد  -

   حدد المنهجٌة

:8.1 

وؼٌر ملزمة باحالة كامل الكمٌة  ،وطاء األسعار كٌمادٌا ؼٌر ملزمة بقبول ا .1

 على شركة واحدة وٌتم اختٌار األفضل استنادا إلى المواصفات الفنٌة .

ؼٌر ملزمة بطلب كامل الكمٌة المثبتة فً المناقصة كٌمادٌا   .0

. 

 آت ( .لعطاءأفضل العروض )ا كٌمادٌا الحق فً اختٌارل .:

عن طرٌق االنترنٌت ) ال ٌجوز النظر فً العطاءات المقدمة إلى جهات التعاقد  .4

البرٌد االلكترونً ( إال إذا كانت هذه العطاءات موثقة ومرسلة عن طرٌق 

البرٌد المسجل حسب السٌاقات المعتمدة  مع احتوائها على كافة المستمسكات 

 المطلوبة لالشتراك بالمناقصة وبخالؾ ذلك ٌتم استبعاد هذه العطاءات .

 عد تارٌخ الؽلق من قبل مقدم العطاء .الٌمكن قبول اي تحفظ او تعدٌل ٌرد ب .5

استبعاد العطاءات المستندة الى تخفٌض نسبه مئوٌة ، ام مبلػ مقطوع من اي  .6
من العطاءات االخرى المقدمة فً المناقصة وعدم قبول اي تخفٌض مهما 
كان نوعة ، وكذلك اي تخفٌض بسعر ٌقدم بعد موعد الؽلق ، ونؤكد عدم 

ٌػ باالحالة او اي رسالة للتخفٌض ترد بعد تارٌخ اجراء التؽٌٌرات بعد التبل
 الؽلق .

استبعاد مقدم العطاء ؼٌر الكفوء من خالل تجربة الدولة معه  .8

. 

استبعاد العطاء الؽٌر مستوفً للمواصفات المطلوبة حتى لوكان اوطاء - .7

 العطاءات .

 

:1 

مقدمً باالضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفقرة من تعلٌمات الى .  0.0:   

 العطاءات ٌتم مراعاة الشرط التالً :

%( فأكثر من الكلفة التخمٌنٌة 08استبعاد العطاء الذي ٌقل مبلؽه او ٌزٌد بنسبة ) -

المخصصة لؽرض االحالة وفً حالة ورود عطاء مستجٌب واالنسب سعرا مع وجود 

% 08 نسبة انحراؾ بالتحلٌل السعري ببعض الفقرات )ؼٌر المتوازنة( بنسبة تتجاوز

:0 



% من 18زٌادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتً ٌشكل مجموعها بنسبة ال تتجاوز 

مجموع الفقرات الكلٌة فباالمكان قبول االحالة وبخالؾ ذلك ٌتم استبعاد العطاء مع 

فً  :1588مراعاة االستثناء الوارد من قبل مكتب رئٌس الوزراء المرقم 

%( من الكلفة 08قل قٌمته عن )بخصوص قبول العطاء الذي ت 18/11/0815

 التخمٌنٌة .

 ادخل أي استثناء او قٌود )                    ( .

 تعدل هذه الفقرة  من  تعلٌمات الى مقدمً العطاءات لتكون :

 ٌمكن زٌادة او تقلٌل الكمٌات المعروضة فً الدعوة قبل التعاقد . .2

والمواد او الخدمات المطلوب ٌجوز لجهة التعاقد تجزئة احالة تجهٌز السلع  .0

 تجهٌزها .

ٌجوز لجهه التعاقد زٌادة كمٌة السلع والمواد بماالٌزٌد عن نسبة مبلػ االحتٌاطً  -:

المنصوص علٌه فً تعلٌمات تنفٌذ الموازنة السنوٌة على ان ٌدور التخصٌص المالً 

 وبنفس شروط التعاقد .

:4.1 

ٌ حبببرر العقبببد البببذي سبببٌوق ع مبببع مقبببدم  م بهبببا ٌجبببب أن  العطببباء الفبببائز باللؽبببة التبببً ق بببدِّ

العطببباء، وهبببً اللؽبببة التبببً سبببتعتمد فبببً العالقبببات التعاقدٌبببة ببببٌن جهبببة التعاقبببد ومقبببدم 

 العطاء الفائز

 . واضافة الى ذلك تحرر نسخة عقد اصلٌة باللؽة العربٌة

 ٌتوجب تصدٌق العقد وفق االجراءات المعتمدة فً العراق.

:8.1 

المحكمة المختصة مخالفا  لقرار جهة التعاقد التً استمرت باجراءات فً حال كان حكم 

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

 طعنه ألسباب صحٌحة .

امبببا فبببً حبببال توقبببؾ اجبببراءات التعاقبببد ببببامر مبببن المحكمبببة المختصبببة وصبببدور حكبببم 

باسبببتكمال اجبببراءات التعاقبببد مبببع مقبببدم العطببباء مبببن ذات المحكمبببة تلبببزم جهبببة التعاقبببد 

المعتببببرض فلجهببببة التعاقببببد تحرٌببببك دعببببوى متقابلببببه تطلببببب فٌهببببا الببببزام المعتببببرض 

 بالتعوٌض عن اي اضرار تنتج فً المستقبل  بسبب تنفٌذ العقد .

 )ب( 8.0:

ٌتم تقدٌم ضمان حسن التنفٌذ خالل )أدخل عدد االٌام( من تأرٌخ صدور 

 كتاب القبول والتبلػ به رسمٌا  

ٌجب أن ٌقدم المجهز تعهدا" مع العرض بتقدٌم كفالة حسن األداء عند تبلٌؽه  -

 باإلحالة .

 لً:باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة ما ٌ  

نافذة طٌلة مدة ٌبقى بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقٌع العقد  والضمان المصرفً قدم ٌ -أ

اال باشعار من قبل كٌمادٌا وٌتم تقدٌم تعهد مع العرض بهذا  ضمانلؽى الٌالعقد، وال

 الخصوص . 

:7.1 



من قبل مصرؾ عراقً   المصرفًلضمان صدراٌحسن االداء ٌجب ان  ضمان-ب

حكومً او مصرؾ عراقً اهلً ، وال ٌجوز لتلك المصارؾ الحكومٌه والمعتمدة  

اصدار كفالة مصرفٌة لشركة اجنبٌة االبعد تقدٌم كفالة مقابلة صادرة من مصرؾ اجنبً) 

Back to Back( ذي تصنٌؾ صادر من احدى مؤسسات التصنٌؾ الدولٌة ) 

(Moody's standard and poor ؼٌرها او لقاء تأمٌنات نقدٌة بما الٌقل عن مبلػ  و

باللؽتٌن العربٌة  ضمانكون الٌودون توسط المصرؾ العراقً للتجارة وان  ضمانال

 واالنكلٌزٌة وتكون اللؽة العربٌة هً المعول علٌها .

صدر بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصولٌا الصدار ٌحسن االداء  ضمان-ج 

 ضمانومصدق ٌقدم الى المصرؾ وٌدرج على متن ال-وجب تخوٌل رسمً وبم ضمانال

 او كتاب مرفق ٌصدر من المصرؾ المصدر لها .

بكتاب صحة صدور )سري وشخصً ( ٌرسل الى كٌمادٌا من  ضمانٌقترن تقدٌم ال -د

ولصالح كٌمادٌا ولكٌمادٌا   ؼٌر مشروط ضمانكون الٌو ضمانقبل المصرؾ المصدر لل

حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلٌن او المجهزٌن ومع   او مصادرته  حق تمدٌده

 اول مطالبه خطٌه لها .

 حسن االداء: ضمانعلى الشركات والمكاتب العلمٌة مراعاة التالً عند اصدار  -ه

 تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد حصرا. -2

 الضمان.التأكد من وجود رقم العقد فً سند خطاب  -0

ضرورة  ذكر الفقرة التالٌة فً سند خطاب الضمان )تخضع وتفسر هذه الكفالة  -3

 فً كافة االمور وفقا لقوانٌن جمهورٌة العراق(.

 ان ٌكون خطاب الضمان مؽطى مالٌا من قبل المصرؾ. -4

ال ٌتم استالم اي خطاب ضمان مالم ٌكن مصحوبا بكتاب رسمً صادر من  -5

 ٌع المدٌر المفوض للمصرؾ اومن ٌنوب عنه.وبتوق لضمانالمصرؾ المصدر ل

طٌلة مدة العقد ولحٌن انتهاء كافة متطلبات  ان ٌكون نافذ من تارٌخ االصدار -6

 . العقد 

 ان الٌكون مشروطا اومباشرا. -7

)فً حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعدٌالت او التمدٌدات على خطابات الضمان -8

 .وأٌداعه فً حساب شركتنا( لضمانا او نكول المجهز ٌتم مصادرة مبلػ

 العراقً وادخالها من البنك المركزيكافة اال بعد قبولها خطابات الضمان قبول الٌتم  -1
 .المنصةااللكترونٌة وتاٌٌد البنك بذلك

 . ٌجب ان ٌكون خطاب الضمان بعملة العقد - 18

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚاٌخأ١ً٘اٌزاٌذ  ِعا١٠ل اٌخم١١ُ  اٌميُ

 ِعا١٠ل اٌخم١١ُ .1
 

لقببببببد تببببببم تحدٌببببببد معبببببباٌٌر التقٌببببببٌم فببببببً التعلٌمببببببات إلببببببى مقببببببدمً العطبببببباءات فببببببً القسببببببم األول، 

وفببببببً ورقببببببة بٌانببببببات العطبببببباء فببببببً القسببببببم الثببببببانً. إن المعلومببببببات الخاصببببببة بورقببببببة بٌانببببببات 

تقببببببدٌمها تكّمببببببل أو تضببببببٌؾ أو تعببببببّدل األحكببببببام المحببببببددة  ةالمطلوببببببب لالجهببببببزة الطبٌببببببةالعطبببببباء 

األحكبببببام البببببواردة ت عتمبببببد ، تنببببباقضفبببببً التعلٌمبببببات إلبببببى مقبببببدمً العطببببباءات. فبببببً حبببببال وجبببببود 

 فً ورقة بٌانات العطاء بدل تلك الواردة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاء.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِعا١٠ل اٌخأ١ً٘ .2

 هً:متطلبات تأهٌل مقدمً العطاءات 

القدرة المالٌة /على مقدم العطاء تقدٌم وثائق تثبت تلبٌه للمتطلبات المالٌة التالٌة )حدد -

 المتطلبات ( 

الخبرة والقدرة الفنٌة / على مقدم العطاء تقدٌم وثائق تثبت تلبٌه لمتطلبات الخبرة والقدرة -

  الفنٌة التالٌة )حدد المتطلبات ( 



a. الدقٌقة التً تتضمن تحدٌد الخصائص الفنٌة للسلع والخدمات المتصلة بها التً تطلبها جهة  المواصفات الفنٌة

التعاقد ) وهً الخصائص التقنٌة ومقٌاس السلع النوعٌة التً تطلبها جهة التعاقد ومدى مطابقتها للمواصفات 

مها وتتضمن تفاصٌل ظروؾ والتً تسهل عملٌة تقٌٌم العطاء وتحتوي على مؤشرات تبٌن ؼاٌة السلع من استخدا

 .بٌئة العمل لتلك السلع ) حرارة ، رطوبة ، ظروؾ الخزن .... وؼٌرها ( ومتطلبات الرزم والتعبئة والتؽلٌؾ  

 خدمات مابعد البٌع )النصب ، الضمان ، الصٌانة ، التدرٌب ( . .1

 االعمال المماثلة الصادرة والمؤٌدة من قبل الجهات المختصة . .0

 الخبرة التخصصٌة )االعمال المماثلة ( :  .:

 ( .:-1عدد االعمال المطلوب فً وثائق المناقصة تتراوح بٌن ) -

  -( سنوات وٌكون حسابها كالتالً :18-5عدد السنوات الواجب طلبها لالعمال الممثالة تتراوح بٌن ) -

 (% من الكلفة التخمٌنٌة .  78-68مبلػ العمل المماثل الواحد ) العقود الكبٌرة والمتوسطة ( ٌؽطً )  -

 (% من قٌمة العقد المطلوب  .  88-8:مبلػ العمل المماثل الواحد ) للعقود الصؽٌرة  ( ٌؽطً )  -

 االعمال المنجزة ضمن نفس االختصاص . .4

 مدة تنفٌذ العقد . .5

 مكان االستالم للمواد المجهزة . .6

 المنشا . .8

 التشؽٌلً للسلع .كافة مواد التشؽٌل والمواد االحتٌاطٌة للعمل  .7

 القدرة على االلتزام بمعاٌٌر االنجاز و التسلٌم . .1

 . توفٌر المهارات والقدرات الفنٌة لتنفٌذ العقد على ذلك .18

 . الفنٌة )كوادر هندسٌه فنٌه ومعدات تخصصٌه(  مؤهالتال .11

قبل على مقدمً العطاءات ارفاق االعمال المماثلة مع عطاءاتهم ان وجدت على ان تكون مؤٌدة من  .20

جهة التعاقد المعنٌة والطلب منهم بٌان مؤهالت الجهاز الفنً واالختصاصٌٌن المتفرؼٌن وؼٌر العاملٌن 

 لدٌها عند تنفٌذ مشارٌع المقاوالت بمختلؾ انواعها او العقود االستشارٌة .

 طلب تقدٌم منهاج العمل المطلوب . .:1

 

وّا ِزبج  ]ىخؾـاَ اٌخا١ٌت حٍبٟ ِخطٍباث االعٍٝ ِمـَ اٌعطاء حمـ٠ُ ٚرائك حزبج اْ اٌيٍع اٌّمـِت - ا1

 [فٟ اٌّٛاطفاث اٌف١ٕت    

 باالضافة الى ماورد فً اعاله فأن معاٌٌر التأهٌل : –ب 

 اٌّٛاطفاث اٌف١ٕت اٌـل١مت... -1

ا اٌخٟ حطٍبٙا صٙت اٌخعالـ ٚاٌؾـِاث اٌّخظٍت بٙا  االصٙنة اٌطب١ت   ٟٚ٘ اٌؾظائض اٌخم١ٕت ِٚم١اه  

ا ٌٍّٛاطفاث ٚاٌخٟ حيًٙ ع١ٍّت حم١١ُ اٌعطاء ٚحغخٛٞ عٍٝ ِؤشلاث ٚاػغت ٚحخؼّٓ ِٚـٜ ِطابمخٙ

ا ِزً  اٌغلاكة , اٌلؽٛبت , ظلٚت اٌؾنْ ...., االصٙنة اٌطب١ت حفاط١ً ػلٚت ب١شت اٌعًّ ٌخٍه  

 طٍباث اٌلمَ ٚ اٌخعبشت ٚ اٌخغ١ٍ ٚا١ل٘ا ا ِٚخ

 انحغبثبد انختبيٍخ   - 2

  حمـ٠ُ ا١ٌّنا١ٔت اٌعاِت اٌّـلمت ِٓ لبً اٌّـلم١ٓ اٌما١١ٔٛٔٓ حعلع اٌٛػع اٌّاٌٟ ٌٍيٕٛاث    ا اٌيابمت   

 ِٛػغت اٌىفاءة اٌّا١ٌت ٚ حٛلعاث االكباط اٌّيخمب١ٍت ٌّمـَ اٌعطاء ِٚظاؿق ع١ٍٙا ِٓ لبً ِلالب اٌغياباثا    

 



 انغٍىنخ انُمذٌخ  -3

 اكؿ اٌّا١ٌت بم١ّت عطاءٖ اٌّمـَ     ا عيب عٍّت اٌعطاء اٌّطٍٛ  .   عٍٝ ِمـَ اٌعطاء حٛف١ل اٌّٛ     

 

 االٌشاد انغُىي -4

اٌغـ االؿٔٝ ٌّعـي اال٠لاؿ اٌيٕٛٞ ا٠لاؿاث ِمـَ اٌعطاء حبٍغ     اعٓ االعّاي إٌّفقة ٌٍعمٛؿ إٌّضنة اٚ حٍه    

 اٌّيخّلة ؽالي اٌيٕٛاث     ا

 

 

 ١ت ا االعّاي اٌّّارٍت  اٌؾبلة اٌخؾظظ -5

             ٚحعٕٟ اٌؾبلة اٌيابمت فٟ ِضاي اٌخعالـاث وّضٙن ٌٍعمٛؿ  عـؿ عـؿ اٌعمٛؿ ا ٌٍيٕٛاث بّبٍغ  عـؿ اٌّبٍغ ا .                          

 

  اؽً اٞ ِعا١٠ل اؽلٜ ..........ا .    -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انمغى انشاثغ: يغتُذاد انؼطبء 
 

ٌعـؿ ِٓ اٌٛرائك ل١اى١ت  فسأّ مـَح اٌخؾظظ١ت٘قٖ ٌٍمطاعاث إٌّٛفص١تّٕالظتاٌ ٚرائكفٟ اٌّٛصٛؿة اٌعطاء  يخٕـاثإْ ِ

 إٌّالظت.ع١ٍّت ِمـِٟ اٌعطاءاث ؽالي ِع خباؿٌٙا صٙت اٌخعالـ حاألىاى١ت اٌخٟ 

 

ؿ ب١ٓ لٛى١ٓ أٚ _______________. ـّ  ٠ّأل ِمـَ اٌعطاء اٌضنء اٌؾاص بٗ فٟ إٌّٛفس ع١ذ ُع

 عٍٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث إوّاي ٘قٖ اٌّيخٕـاث بغيب ِا ٘ٛ ِطٍٛ  ٚحمـ٠ّٙا اٌٝ صٙت اٌخعالـ ِٓ ػّٓ عطاءاحُٙ.٠خٛصب 

 اىخّاكة حمـ٠ُ اٌعطاء . -1



 ا اٌّغ١ٍت اٚ اٌيٍع فاث ِٕشأ االصٕبٟ اٌّٛصٛؿة فٟ اٌعلاق .االصٙنة اٌطب١ت صـٚي االىعاك    -2

 ؿ٘ا ِٓ ؽاكس اٌعلاق .صـٚي االىعاك   االصٙنة اٌطب١ت ا اٌخٟ ى١خُ اىخ١لا -3

 صـٚي االىعاك ٌعمٛؿ اٌظ١أت اٌي٠ٕٛت بعـ فخلة ػّاْ اٌع١ٛ  . -4

 حظل٠ظ ِٓ بٍـ إٌّشأ . -5

 حظل٠ظ ِٓ اٌضٙت  اٌشلوت اٌّظٕعت ا. -6

 ّٔٛفس شٙاؿة عيٓ اؿاء. -4

  

 

 

 

 

 



 44 اٌميُ اٌلابع  ِيخٕـاث اٌعطاء 

 استمارة تقدٌم العطاء .1

 

 [العطاء تارٌخ: ادخل]التارٌخ: 

 [65/0801/66]: مناقصة رقم: 

  [86]رقم:  كتاب الدعوة

 

  [باب المعظم -بؽداد–وزارة الصحة /البٌئة /الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا (  ] الى:

 

 حضرة السٌد/السٌدة:

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

المطلوبة بموجب العقد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بوثائق  االجهزة الطبٌة أدناه، نتقدم بعطائنا هذا لتقدٌم وتسلٌم 

 المناقصة، وذلك بمبلػ: 

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

 زائد [ القٌمة بالدوالر االمٌركً بالكلمات ادخل: ] )[ القٌمة بالدوالر االمٌركً باألرقام ادخل: ](

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

 

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

 العقد. المبالػ أعاله هً وفقا  لجداول األسعار المرفقة وهً جزء من هذا العطاء.

 

اؿؽً "صـٚي ]ٚفما  ٌضـٚي اٌخٕف١ق اٌّغـؿ فٟ  االصٙنة اٌطب١تفٟ عاي لبٛي عطائٕا, ٔخعٙـ بخٛط١ً ٚحي١ٍُ  .2

 ٠ّىٓ ٌّمـَ اٌعطاء  [" اٚ "بغيب ِا ٚكؿ فٟ صـٚي األىعاك فٟ اٌميُ اٌلابع"اٌياؿهاٌميُ اٌّخطٍباث فٟ 

 اؽخ١اك اٌعباكة إٌّاىبتا.

 

ٚاٌخٟ اؽٍعٕا ع١ٍٙا باٌخلابؾ ِع اٌشلٚؽ اٌؾاطت ٌٍعمـ فٟ  اٌميُ اٌيابعٔٛافك عٍٝ ص١ّع اٌشلٚؽ اٌعاِت ٌٍعمـ فٟ  .3

 اٌزآِ.اٌميُ 

 

األؿاءباٌشىً ٚاٌم١ّت ٚػّٓ اٌّـؿ عيٓ اٌـفعت اٌّمـِتٚػّاْ  ػّاْ ٔخعٙـ بخمـ٠ُفٟ عاي لبٛي عطائٕا,  .4

 ّٕالظت.ٚرائك اٌ اٌّغـؿة فٟ

 

ِٓ ٚكلت ب١أاث اٌعطاء فٟ اٌميُ ا 16.1 ٔٛافك عٍٝ االٌخناَ بٙقا اٌعطاء, ٌّـة ٔفاف اٌعطاء اٌّغـؿة فٟ اٌفملة  .5

 ىٓ أْ حمبٍٖٛ فٟ أٞ ٚلج لبً أخٙاء ٘قٖ اٌفخلة .ٚى١بمٝ ٘قا اٌعطاء ٍِنِا  ٌٕا ؽالي ٘قٖ اٌفخلة ٚاٌخٟ ٠ّ اٌزأٟ؛
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ٌغ١ٓ إعـاؿ اٌظ١غت إٌٙائ١ت ٌٍعمـ اٌلىّٟ ٚابلاِٗ ب١ٕٕا, ى١ىْٛ ٘قا اٌعطاء, ِع لبٌٛىُ اٌخغل٠لٞ ٌٗ ٚاشعاكوُ  .6

ٍنَ ب١ٕٕا. ُّ  بخلى١ت اٌعمـ, بّزابت اٌعمـ اٌ

 

 .ؽل حيخٍّٛٔٗآأٚ أٞ عطاء  بعـ اٌخم١١ُٚؽأاألاٌعطاء ا١ل ٍِن١ِٓ بمبٛي ٔـكن بأٔىُ  .4

 

 ٔٛافك عٍٝ ِعا١٠ل األ١ٍ٘ت اٌما١ٔٛٔت اٌخا١ٌت  .8

 

 ِٓ اٌخع١ٍّاث اٌٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث اٌميُ األٚي. 6.1فملةاٌ صٕي١احـٌّٚؤٍ٘تٚفكإٕٔا ٔغًّ صٕي١تا  ا أ 

 

 . أا ِٓ اٌخع١ٍّاث إٌٝ ِمـِٟ اٌعطاءاث اٌميُ األٚي ١ٌ6.1و ٌـ٠ٕا أٞ حؼاك  فٟ اٌّظاٌظ ٚفك اٌّاؿة   ا   

جهبة مملوكبة للدولبة فبً جمهورٌبة العبراق ونلببً إننا  /إننا لسنا جهة مملوكة للدولة فً جمهورٌة العراق )ج( 

 القسم األول. مقدمً العطاءاتإلى التعلٌمات )ب( من  6.1مادة الالمتطلبات بحسب 

مبن قانونٌبا  )د( لم ٌتم إعالننا أو أيٍ من مقاولٌنا الثانوٌٌن أو المصبّنعٌن ألي قسبم مبن هبذا العقبد، ؼٌبر مبؤهلٌن 

قبل جهة التعاقد بموجب القوانٌن العراقٌة النافذة أو التعلٌمات الرسمٌة ذات الصلة أو التزاما  بقرار صبادر عبن 

 مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 

او بتعلٌبق اعمالنبا مبن قببل وزارة التخطبٌط  أو بإعالننبا القائمبة السبوداء بوضبعناعلى ر أي قبرار صدٌ )هـ( لم

مبن التعلٌمببات إلبى مقببدمً  :.6ؼٌبر مبؤهلٌن قانونٌببا  للمشباركة فببً العطباءات خبالل المببدة المحبددة فببً المبادة 

 العطاءات، القسم األول.

انؼُوىاٌ أؿؽتً  [٘تٛ اٌبل٠تـٞ عٕٛإٔتا,ٚ]االنكتشوًَ انًىلغ ػُىاٌأؿؽً  [االٌىخلٟٚٔ ٘ٛ  ٕاٛلعِبأْ عٕٛاْ  ٔف١ـ .0
ػُوىاٌ أؿؽتً  [ٚاٌبل٠تـاالٌىخلٟٚٔ]انًُصوتأؿؽً  [فاث اٌّيّٝ اٌٛظ١فٟ  ]االعىأؿؽً  [/اٌي١ـةٌي١ـأإ.]انجشٌذي

 .حٛػ١غاث لـ حطٍبٛٔٙا ؽالي إٌّالظت بأٞ األِٛكاٌّخعٍمت وً خخابعى/ى١خابع]انجشٌذ االنكتشوًَ

 

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

 التوقٌع:___________________________

 التارٌخ:__________________________

 [منصباوأٌتعرٌفاخر: ادخل]:  بمنصب

 

 [اسممقدمالعطاء: ادخل]عن  وبالنٌابةلصالحتوقٌع هذا العطاء لمخولوذلك كشخص 
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 صـٚي األىعاك   ٌالصٙنة اٌطب١ت ا اٌّغ١ٍت أٚ فاث إٌّشأ األصٕبٟ اٌّٛصٛؿة فٟ اٌعلاق .2

1 0 : 4 5 6 

 جدول رقم

 

 

 )أ(

 بند رقم

 

 

 

 )ب(

الكمٌة  ##)االجهزة الطبٌة ( وصؾ موجز
المقدمة 
 والوحدة

بلد 
 المنشأ

) السعر اإلجمالً رقما وكتابة العراقٌة بالدٌنارسعر الوحدة 
رقما 

/التوDDPوكتابة(

صٌل المجانً الى 
 مدخمكان المست

النهائً )بالدٌنار 
 العراقً(

 )هـ(5*:

 جالمنت

 

 

 

 )أ(

 الفعالٌة

 

 

 )ب(

 الجرعة

 

 

 

 )ج(

مقاٌٌس 
دستور 
 األدوٌة

 

 

 )د(

حجم 
 وحدة 

 التعبئة

 

 )هـ(

تسلٌم 
المصنع/تسلٌم 
المستودع/تسلٌم 

صالة 
شراء العرض/

مباشر من صالة 
)تكالٌؾ  العرض

التؽلٌؾ والنقل 
 ضمنا (

 )أ(

المبٌعات 
والضرائب 

 رسوموال
المستحقة  فً 
حال ترسٌة 

 العقد

 

 )ب(

النقل الداخلً، 
تأمٌن 

التحمٌل/التفرٌػ 
والتكالٌؾ 

الطارئة حتى 
بلوغ مكان 

 خدمالمست
 النهائً

 )ج(

الخدمات 
الطارئة كما 

ددت فً ح
جدول 

 المتطلبات

 

 

 

 

 )د(

السعر 
DDP التوصٌل/

المجانً الى مكان 
 النهائً تخدمالمس

 

 

 

)هـ(=)أ(+)ب(+)
 ج( +)د( 

             

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

         ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العراقً: ____________________________________)باألرقام( (

 __________________________________)باألحرؾ/الكلمات(  

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______–وفقا  للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة]مدة التسلٌم: _____________

 اإلسم والمنصب __________________________

 ________________________ختم مقدم العطاء   التارٌخ:_________

 

 

 :ٌمكن تحدٌد وصؾ موجز لالجهزة الطبٌة الجهزة الطبٌة ادخال}##
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 ق ٌرادها من خارج العراالتً سٌتم است)لالجهزة الطبٌة( جدول األسعار  -:

1 0 : 4 5 6 

الرمز 

 الوطنً

رمز رقم 

 البائع
 اسم المادة

وصؾ موجز 

للمستلزمات 

واالجهزة 

 ##المختبرٌة 
الكمٌة 

المقدمة 

 والوحدة

 بلد المنشأ

 [ٌمكن إدراج العملة المسموح بها]سعر الوحدة 
السعر اإلجمالً 

DDP  الى مكان

المستخدم النهائً 

 الثانوٌةالخدماتمع

 )د(5*:

 المنتج

حجم 

وحدة 

 التعبئة

 CIPالسعر 

/ٌمكن إدراج 

 نقطة الوصول

DDP  الى

مكان 

 مدخالمست

 النهائً

كما  الثانوٌةالخدمات 

ددت فً جدول  ح 

 المتطلبات

DDP  الى مكان

النهائً  مدخالمست

 الثانوٌةمعالخدمات

 [)ب(+)ج(])د(= )ج( )ب( )أ( )ب( )أ( )ج( )ب( )أ(

        ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

        ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

        ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 _________)باالرقام(______________________________________)باالحرؾ(المجموع االجمالً للعطاء }ٌمكن لمدمً العطاءات ادراج العملة المسموح بها{: 

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______ –وفقا  للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]: ___________ مدة التسلٌم

 [٠ّىٓ ٌّمـَ اٌعطاء إؿكاصٗ, إْ ٚصـ ]اىُ ٚعٕٛاْ اٌٛو١ً  ___________________________________________________ 

 [٠ّىٓ ٌّمـَ اٌعطاء إؿكاصٗ, إْ ٚصـ ]عٌّٛت اٌٛواٌت  ___________________________

 

 المكان :_______________________________

 التارٌخ:______________________________

 توقٌع مقدم العطاء: ___________________________ 

 اإلســـم والمنصب: ____________________________

 عنوان العمــــــــل: ____________________________

 ___________________________ختـــم مقدم العطاء: 

 الجهزة الطبٌة ادخال}##
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   ػّاْ اٌع١ٛ فخلةصـٚي األىعاك ٌعمٛؿ اٌظ١أت اٌي٠ٕٛت بعـ   -4
1 0 : 4 5 6 8 7 

جدول 

 رقم

 )أ(

 

بند 

 رقم

 )ب(

 

 

 

وصؾ 

موجز 

 للسلع

الكمٌة 

 المقدمة

 قٌمة عقد الصٌانة السنوي بعد اكمال

"عدد ك ك" سنوات من فترة ضمان 

 العٌوب ##

كلفة العقد االجمالٌة ل"عدد" 

سنوات= 

 [)ك ك(4)ب(+.....4)أ(+4]

مجموع عقد الصٌانة  الضرائب

ادخل عدد ]السنوي لمدة 

مع الضرائب [السنوات

[5+6] 

المجموع االجمالً لعقد 

ادخل ]الصٌانة لمدة  

مع  [عدد السنوات

 [8*:]الضرائب 

السنة 

 االولى

السنة 

 الثانٌة

السنة  .......

 األخٌرة 

 ()ك ك  )ب( )أ(

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 : ____________________________________)باألرقام([ٌمكن لمقدمً العطاءات إدراج العملة المسموح بها]المجموع اإلجمالً للعطاء 

 __________________________________)باألحرؾ  

 :____________________توقٌع مقدم العطاء

منصب:_____________________                                                                                         والاالسم                                  المكان: _______________
 العمل:_______________________عنوان  التارٌخ:________________

 ختم مقدم العطاء _______________________

شؽٌل )األولً( لتإختبارات ما قبل ا)هذهالمناقصةنطاق لموظفً القطاع العام العراقً ضمن  عندالحاجةالىخدماتتدرٌب}ضمانالعٌوبوفقا لجدواللمتطلباتإنقضاء فترة بعد  عقدالصٌانةالسنويسنواتعدد  ادخل} ك ك##:مالحظة

 نطاقوب التدرٌمكانو مدةالتدرٌبو . كما ٌجب تحدٌد عدد الموظفٌن المعنٌٌنالالزمة بذلكالتبرٌراتاو خارج العراق مع داخلسٌتم تدرٌب ما اذا كان ال تحدٌدالفٌجدوالالسعاروإدراج هذا البند ...(، ٌجب الخوالتشؽٌل المستمر الخ... 
جب ٌ. الذي ٌتلقونه التدرٌبوفقعلٌهم ان ٌلتزموا بالعمل وكفاءة، الخبرة والذوي من ب . ٌجب ان ٌكون الموظفون المعنٌون بهذا التدرٌالسفرذاتالصلةالبند جمٌعتكالٌؾ ٌتضمن  نأٌجبف. اذا كان التدرٌب خارج العراق، والبرنامجالتدرٌب

 علىالعقدانٌعكسذلكاٌضا  



       مستندات العطاء: الرابع قسمال

 50 

 

 بلدالمنشأ عن تصرٌح  -5

 البند الوصؾ الرمز البلد

    

    

    

    

    

لتٌىال ـّ اٌّيخٛكؿة عٕـ اٌشغٓ اٌطب١تالصٙنة ٠ضباطـاكشٙاؿةِٕشأِظ



 :5 مستندات العطاءالرابعقسمال

 

 اٌّظّٕعت اٌشلوت/اٌضٙت ِٓ حظل٠ظ -6

 وخا  إعـاؿ ٠خُ أْ ٠ضب ٕ٘ا. ا١ٌٙا اٌّشاك اٌخع١ٍّاث ٚفك إٌّٛفس ٘قا ًِء اٌّظٕعت اٌشلوت ِٓ اٌطٍب اٌعطاء ِمـَ عٍٝ]

ُّظّٕعت؛٠ٚضب ٌٍشلوت اٌعائـة اٌلى١ّت اٌلىاٌت ّٔٛفس ٘قاعٍٝ اٌخظل٠ظ  ِٕاىب بشىً ِؾٛي شؾض لبً ِٓ ٠ُٛلّع أْ اٌ

 ِمـِٟ اٌٝ اٌخع١ٍّاث فٟ وّاِ٘ٛغـؿ عطائٗ اٌٝ اٌىخا  اٌعطاء٘قا ِمـَ ٠ؼُ أْ ٠ضب .ٍضٙتاٌّظٕعتٌ اٌٍّنِت اٌٛرائك ٌخٛل١ع

 [.اٌعطاءاث

 [اٌيٕتا اٌشٙل,  ا١ٌَٛ, انؼطبء تمذٌى تبسٌخ :اؿؽً] اٌخاك٠ؼ 

 [انشلى اؿؽً] كلُ  اٌـعٛة وخا 
 

 

 [اؿؽً  االىُ اٌىاًِ ٌضٙت اٌخعالـ]ٌٝ  ا

 

, [انًصُّؼخ االجهضح انطجٍخ: َىع اؿؽً], اٌّظّٕعْٛ اٌلى١ّْٛ ٌ  [االعى انكبيم نهششكخ انًصُّؼخاؿؽً  ]ٔغٓ ٕا ع١ذ أ

بخمـ٠ُ عطاء  [االعى انكبيم نًمذو انؼطبء اؿؽً ]ٌ   ٕ٘ا, ٔلّؽض [انؼُىاٌ انكبيم نًصبَغ انششكخاؿؽً  ]ِٚظأعٕا فٟ 

االعى اؿؽً  ]اٌخا١ٌت ٚاٌّظّٕعت ِٓ لبٍٕا  االصٙنة اٌطب١تٌىُ ِٚٓ رُ اٌخفاٚع عٍٝ عمـ ٚحٛل١عٗ ِعىُ, ٚفٌه بٙـت حمـ٠ُ 

 .[االجهضح انطجٍخ و/أو وصف يىجض 

 

ِٓ اٌشلٚؽ اٌعاِت ٌٍعمـ فٟ ِا ٠خعٍك باالصٙنة اٌطب١ت اٌّمـِت ِٓ  15ٔمـَ ٌىُ ٕ٘ا وفاٌت واٍِت ٚػّاْ شاًِ ٚفما  ٌٍّاؿة 

 اٌشلوت اعالٖ . 

 

 [تىلٍغ )تىالٍغ( يًثم )يًثهً( انششكخ انًصُؼخ انًخّىل )انًخىنٍٍ( نهتىلٍغاؿؽً  ]اٌخٛل١ع  

 

 [اعى )اعًبء( يًثم )يًثهً( انششكخ انًصُؼخ انًخّىل )انًخىنٍٍ( نهتىلٍغاؿؽً ]االىُ  

 

 [انصفخ اؿؽً ]ب  إٌّظ

 

 [االعى انكبيم نًمذو انؼطبءاؿؽً  ]اٌّفٛع اٌلىّٟ بخٛل١ع ٘قا اٌخظل٠ظ ٌظاٌظ ٚبا١ٌٕابت عٓ  

 

 [تبسٌخ انتىلٍغاؿؽً  ]____________, __________ بخاك٠ؼ ا١ٌَٛ ______________ِٓ شٙل 
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 أؿاء عيٓ شٙاؿة ّٔٛفس -4

 انجهخ

 انًتؼبلذح

 سلى

 وتبسٌخ

 انششاءايش

 تبسٌخ

 انششاءايش

 وصف

 االجهضح

 انطجٍخ

 تبسٌخ انكًٍخ

 تُفٍزانؼمذ

 اعجبة

 انتأخٍش،اٌ

 وجذد

 االجهضح هم

 يمجىنخ؟انًمذيخانطجٍخ

 ثحغت     

 انؼمذ

فؼه

 ب  ٌ

  

1 2 3 4 5 6 4 8 0 
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 القسم  الخامس : الدول المؤهلة

 

 ، تنفٌذ االشؽال ، والخدمات فً العقود الممولة من المشتري:االجهزة الطبٌة التاهٌل لتوفٌر 

 

للمشتري الحق فً السماح للمؤسسات واالشخاص من الدول كافة  لتجهٌز السلع او تنفٌذ االشؽال او تقدٌم الخدمات  .1
الممولة من قبل الحكومة العراقٌة . وكاستثناء تمنع المؤسسات فً الدول او السلع المصنعة فً الدول من للمشارٌع 

 المشاركة فً المناقصات وفً الحاالت األتٌة:
)أ( أذا كانت التشرٌعات او التعلٌمات الرسمٌة السارٌة تحظردولة مقدم العطاء من اقامة العالقات التجارٌة مع دولة  

رٌطة ان ٌكون المشتري مقتنعا  بان مثل هذا الحظر لن ٌحول دون تحقٌق التنافس المثمر لتجهٌز السلع او المشتري ش

 تنفٌذ االشؽال.

 

نتٌجة االستجابة لقرار صادر من االمم المتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور االمم المتحدة )ب(                

 استٌراد اٌة سلع او دفع اٌة مبالػ لدولة مقدم العطاء. تحظر بموجبه على دولة المشتري

 

ولؽرض اطالع مقدمً العطاءات على ذلك، ندرج السلع والخدمات والمؤسسات المحظورة من االشتراك فً هذه  .0
 المناقصة بموجب االرشادات انفا.

 

 )أ( أعاله.-1فٌما ٌتعلق بالفقرة -أ

 ــــــــــــــــــــــــ                          

 ــــــــــــــــــــــــ                          

 .)ب( أعاله-1فٌما ٌتعلق بالفقرة  - ب
 ــــــــــــــــــــــــ                           

 ــــــــــــــــــــــــ                               
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 انجضء انثبًَ                        

ِخطٍباث اٌخعالـلائّت 



 

 اٌميُ اٌياؿه   لائّت ِخطٍباث اٌخعالـ  

 

تتضًٍ انكهفخ انتخًٍٍُخ نهجهبص انىاحذ  ػذد االجهضح  اعى انجهبص 

انتذسٌت وفتشح انضًبٌ نًذح خًظ 

 عُىاد

Scanning system ultrasonic , 

portable 

 

Computed radiography (CR) 

single film 

 

1   

 

1 

29,000.00$ 

 

23,000.00$ 

 

 ٚصـٚي اٌخٕف١ق ٚشلٚؽ اٌخي١ٍُ صٙنة اٌطب١ت ا ٌال1صـٚي كلُ  

 

2 0 3 4 5 6 

جدول 

 رقم

 

 

 

 

 

 ()أ

بند 

 رقم

 

 

 

 

 

 )ب(

 

 وصف موجز لالجهزة الطبٌة 

 

Scanning system ultrasonic , portable 

 

Computed radiography (CR) single film 

 

 

 

 الكمٌة/

 الوحدة

1 

 

1 

قٌمة ضمان 

 العطاء 

520$ 

 جهة التسلٌم

مالحظة: ]

أدخل عنوان 

المستخدم 

 [النهائً

مدة التسلٌم 

المطلوبة 

أدخل ]وفق 

اإلصدار 

الحالً من 

 [االنكوترمز

 )هـ( 

 

ٌطلب من مقدمً العطاءات أن ٌقدموا أسعارهم وفق شروط التسلٌم المنصوص عنها فً جدول األسعار  شروط التسلٌم:

 فً القسم الرابع.
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 : نطاق الخدمات الثانوٌة:0رقم  جدول

  

اٌّعـاث, إصلاءاث ِا لبً اٌخشغ١ً, ٚاٌخـك٠ب اٌّطٍٛ  عٍٝ اٌّٛلع ٚاٌخـك٠ب اٌؾاكصٟ ٚاٌؼّاْ  حلو١ب٠خٛصب    ]

 [  ٚاٌظ١أت

 

   ت

b.   نصب و تشؽٌل

 االجهزة 

( ٌوم 15( كافة اعمال النصب و التشؽٌل و خالل فترة ) ٌجب ان ٌنفذ الطرؾ الثانً ) البائع    

لكل جهاز و لجمٌع األجهزة المتعاقد علٌها تبدا من تارٌخ التبلٌػ بتهٌئة الموقع المناسب وبخالفة 

مبلغ النصب والتشغٌل / مدة النصب والتشغٌل )  تفرض ؼرامة تاخٌرٌة عن كل ٌوم بنسبة :

 (% = الغرامة للٌوم الواحد 22× باألٌام 

% من قٌمة النصب والتشؽٌل وعند بلوغ الؽرامة التأخٌرٌة الحد األعلى 18على ان ال تتجاوز    

المشار الٌه ٌحق للطرؾ االول اتخاذ االجراءات القانونٌة بحق الشركة وتحمٌله كافة التبعات 

 انونٌة وٌتحمل الطرؾ الثانً )البائع( فرق السعر الناشئ عند تنفٌذ كٌمادٌا للعقد .الق

c.   الضمان

 والصٌانة 

خمس لمدة )  )مواد + عمل (ٌجب ان ٌقدم الطرؾ الثانً )البائع( فترة ضمان للجهاز  -

على ان ،  ( وتتضمن الجهاز و ملحقاته ، تبدا الفترة من تارٌخ النصب والتشؽٌل سنوات 

( ساعة من تارٌخ تبلٌؽه  80)  ٌقوم الطرؾ الثانً )البائع( بصٌانة الجهاز خالل فترة

اثناء فترة الضمان و الصٌانة وفً حالة  فً بؽداد واسبوع واحد خارج بؽدادبعطل الجهاز

تاخره عن صٌانة الجهاز خالل المدة المذكورة اعاله تفرض علٌه  ؼرامة تاخٌرٌة عن كل 

 ٌوم و حسب المعادلة التالٌة : 

  فترة السماح  –الدورٌة الواردة فً العقد  الصٌانة) مبلغ الضمان والصٌانة / مدة 
 % = الغرامة للٌوم الواحد (22× 
% من قٌمة الضمان والصٌانة وعند بلوغ الؽرامة التاخٌرٌة 18على ان ال تتجاوز    

الحد االعلى المشارالٌه ٌحق للطرؾ األول اتخاذ األجراءات القانونٌة بحق الشركة و 
تحمله كافة التبعات القانونٌة وٌتحمل الطرؾ الثانً )البائع( فرق السعر الناشئ عند 

 تنفٌذ كٌمادٌا للعقد.
م تقدٌم ضمان من قبل الشركة المجهزة ٌشمل سالمة االجهزة المثبتة فً العقد عند ٌت -

 االستالم .
 القٌام باعمال الصٌانة الدورٌة كل ثالثة اشهر . -
 خمس سنواتتلتزم الشركة بتوفٌر المواد األحتٌاطٌة بعد انتهاء فترة الضمان ولمدة  -

 وٌتم ذلك بعقد منفصل وحسب حاجة الوزارة لهذه المواد .

ٌلتزم الطرؾ الثانً بضمان المواصفة للمواد لمدة ) خمس سنوات  ( تبدأ من تارٌخ  -
من قٌمة العقد ال تطلق اال بعد تنفٌذ  %5 )االستالم االولى مع فرض ضمان بنسبة ) 

 .  التزاماتة التعاقدٌة وانهاء الضمان و مدة الصٌانة 
لمدة  Scanning system ultrasonic , portable مبلػ الضمان والصٌانة لجهاز 

من ضمنها السنة االولى التً تقدم مجانا من الشركة المصنعة للجهاز الواحد  خمس سنوات

 $( ثمانٌة االؾ وسبعمائة دوالر فقط.8700)

لمدة خمس  Computed radiography (CR) single filmمبلػ الضمان والصٌانة لجهاز-

 ($5220)من ضمنها السنة االولى التً تقدم مجانا من الشركة المصنعة للجهاز الواحد  سنوات

 خمسة االؾ ومئتان وعشرون دوالر فقط
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d.   ركة المجهزة بتنفٌذ التدرٌب ) التدرٌب لجهاز ٌجب ان تتعهد الش التدرٌبScanning system 

ultrasonic , portable ٌكون موقعً ولمدة اسبوع مجانا وعلى مسوؤلٌة المجهز   ).  

ٌوم( من تارٌخ تبلٌؽه باالمر  الوزاري  الخاص بتنفٌذ فقرة  التدرٌب    178وخالل فترة )
وبخالفه تفرض ؼرامة تاخٌرٌة عن كل ٌوم تاخٌر ومن المبلػ المخصص للتدرٌب على أن 

 % من قٌمة  التدرٌب :18الٌتجاوز 
 % = الغرامة التاخٌرٌة عن كل ٌوم تاخٌر (22× مبلغ التدرٌب / مدة التدرٌب  )

وعند بلوغ الؽرامة التاخٌرٌة الحد االعلى المشار الٌه ٌحق للطرؾ االول اتخاذ كافة  
االجراءات القانونٌة بحق الطرؾ الثانً وتحمٌله كافة التبعات القانونٌة ، وٌخضع التدرٌب 

 التً تفرض على التدرٌب الخارجً .  الداخلً لذات الؽرامة
  ٌقدم البائع برنامج تدرٌبً متكامل وثابت مع كل عقد وٌتضمن البرنامج األمور التالٌة: -

 * آلٌة عمل الجهاز أو المادة المتعاقد علٌها.            
 * آلٌة نصب وتفكٌك هذا الجهاز.            
 الجهاز.* آلٌة الصٌانة المتبعة لهذا             
 * أسلوب تعقٌب العطل وتصلٌحه.            
 * األجزاء التً تعطل بصورة متكررة وأسباب العطل وكٌفٌة تجنبه.            
 * المواد التً ٌمكن تبدٌلها أو االستؽناء عنها دون أن تؤثر على عمل الجهاز.            
* تحدٌد االختصاص المطلوب فعال للتدرٌب ) مهندس كهرباء / مٌكانٌك / فنً /             

 تقنً........الخ(.
* تقدٌم كشؾ متكامل بالكادر الفنً واالداري والهندسً والمختص بالتدرٌب والسٌرة             

مجهزة تقوم بالتعاقد الذاتٌة لهم وهل هذا الكادر هو جزء من الشركة المجهزة ام ان الشركة ال
 مع شركة اخرى مختصة بالتدرٌب .

* تقوم الشركة المجهزة بمنح المشارك او المتدرب شهادة مشاركة بالدورة وتقٌٌم فعلً             
 نه من اتمام اي عملٌة صٌانة للجهازالذي تدرب علٌه بصورة متكاملة.كلكل مشارك تم
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 :(AMC) ػمذانصٍبَخانغُىٌخ: 3 سلى جذول
 

عاٍِت  بشىً ى١ٍُ  اٌي٠ٕٛت اٌظ١أت عمـ ِٛػٛع اٌّعـاث بئبماء ٠ٚخعٙـ ٠خىفً أْعٍٝ ِمـَ اٌعطاء  ٠خٛصب ], أؿؽً

 فخلاث حؾطّج عاي ٚفٟ%ا. 08% أٚ 05 أؿؽً ِزال   اUPTIME warranty"% ى٠ٕٛا    x" بٕيبتٚطغ١ظ 

 ِا اٌعمـ ٘قا فخلة حّـ٠ـ عٕـ٘ا ف١خٛصبا%, x-100ؽالي عمـ اٌظ١أت اٌي٠ٕٛت, ِا ٔيبخٗ   اdowntime  األعطاي

 [.األعطاي فخلاث ػع  ل١ّخٗ
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 المواصفات الفنٌة

 وفق ما ٌلزم{ االجهزة الطبٌة }على جهة التعاقد ان بأدراج المعلومات و المواصفات فً الجداول الخاصة 

Type Digital CR 

APPLICATIONS  All radiographic exams  

READER/DIGITIZER  

Description  

Cassette buffer 

capacity 

Throughput per hour 

(cassette sizes) 

Power consumption  

 

≥ 12-bit for (14"× 17") cassette 

1 

≥ 60 for  (14"× 17") cassette  

≤ 3 kW single phase   

PIXEL MATRIX SIZE  

35 x 43 cm cassette  

35 x 35 cm cassette  

30 x 24 cm cassette  

18 x 24 cm cassette  

Other cassette sizes 

  

≥ 1750*2150 

≥ 1750*1750 

≥ 1200*1500 

≥ 900*1200 

Specified   

INTERNAL 

BRUSHES/FANS 

Yes 

CR PLATE 

CHARACTERISTICS 

 Specified by the manufacturer 

PATIENT ID  Specified by the manufacturer   

WORKSTATION(S)  

    Monitor 

CPU/components  

Image storage   

  

≥ 17" LCD or LED  

PC (specified by the manufacturer) 

≥ 40 GB   

SOFTWARE 

FEATURES  

 

 

Basic image 

processing  

Advanced image 

processing  

Annotation and 

comment tools  

Quality assurance 

audit software tools  

Analysis tools  

Automated image processing, image quality assurance 

(basic image review), quantitative exposure record, 

system quality control  

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

 

Yes (should specified by the manufacturer …more tools 

preferred) 

INTEGRATION  

     DICOM 3.0  

  

YES 

INTERFACES  PACS(printing & picture archiving and communication 

system), Dry printer , CD/DVD writer 

Other specification - The CD/DVD recorded by the device writer should be 
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readable in any PC without need any additional software 

- CASSETTE included in warranty period 

  

Environment 

requirement   

The equipment suitable for working in the climate 

condition in Iraq in terms of condition and humidity   

Line voltage           

UPS  
- 220/240VAC,50/60Hz, Three pin (G type) plug 

- Yes ≥ 2kVA 

 

استخدام التقنٌة التً تساهم بتقلٌل   CT Scanٌلتزم الطرف الثانً بالنسبة لعقود  -2

 جرعة االشعاع الى ادنى حد ممكن . 
 

 

 

 

 

 

 

 اٌضنء اٌزاٌذ   شلٚؽ اٌعمـ 

 اٌشلٚؽ اٌعاِت ٌٍعمـ  اٌميُ اٌيابع

اٌّغخ٠ٛاث لائّت  
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  الشروط العامة للعقد                                     

المدرجة أدناه سٌكون لها المعانً المستعملة فً هذا العقد، وإن الكلمات والمصطلحات 

  التالٌة: 

 انتؼشٌفبد .1

اٌعمـ  ِيخٕـحعٕٟ وٍّت "عمـ" إحفاق ِبلَ ب١ٓ  صٙت اٌخعالـ ٚاٌّضّٙن, وّا ٘ٛ ِيضً فٟ  ا أ 

اٌّلحبطت  اٌٛرائكاٌّٛلع ِٓ وافت األؽلات بّا ف١ٗ ص١ّع اٌّلفماث ٚاٌّالعك ٚوافت 

 ٚاٌّشاك ا١ٌٙا ٕ٘ا.    

 

اٌعمـ ٌماء ل١اِٗ "ل١ّت اٌعمـ" أٚ"ىعل اٌعمـ" حعٕٟ اٌّبٍغ اٌّيخغك ٌٍّضّٙن بّٛصب  ا   

 بىافت ٚاصباحٗ اٌخعالـ٠ت بشىً واًِ ٚطغ١ظ.

 

  "ٌوم" ٌعنً ٌوما  تقوٌمٌا  .)ج( 

من الشروط  6.2ٌصبح العقد نافذا  عمال  بالفقرة  الذي)د( "تارٌخ نفاذ العقد" ٌعنً التارٌخ 

 العامة للعقد.

 

)هـ( " المستخدم النهائً " ٌعنً المؤسسة حٌث سٌتم استخدام االجهزة الطبٌة كما محدد   
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 فً قائمة متطلبات التعاقد .)وهو احدى الجهات المستفٌدة ( 

  )و( "ش.ع.ع." تعنً الشروط العامة للعقد المحددة فً هذا القسم.

محددة فً )ح( "المشتري" وٌعنً جهة التعاقد التً تشتري االجهزة الطبٌة ، كما هً 

 .الشروط الخاصة للعقد

 

)ط( "شهادات التسجٌل" تعنً شهادات التسجٌل أو سواها من الوثائق البدٌلة المطلوبة، 

والتً تؤكد أن االجهزة الطبٌة المقدمة بموجب العقد هً مسجلة لالستعمال فً العراق 

 بما ٌتوافق مع القوانٌن النافذة وذات الصلة. 

 

  )ي( "ش.خ.ع." تعنً الشروط الخاصة للعقد. 

ت" وتعنً الخدمات اإلضافٌة المطلوبة للتعاقد على تجهٌز لالجهزة الطبٌة ، )ك( "الخدما

 النقل والتأمٌن، وسواها من الخدمات الثانوٌة .ك

 

)ل( "الموقع" ٌعنً المكان أو االماكن العائدة لجهة التعاقد )الجهة المستفٌدة(  وفق قائمة 

 متطلبات التعاقد.

 

لالجهزة الطبٌة بموجب هذا العقد تقوم بتجهٌز )م( "المجهز" تعنً الفرد او الشركة التً 

 .الشروط الخاصة للعقدوفق ما هو محدد فً 

 

 )ن( الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة:

تحدد جهة التعاقد الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة بحسب القوانٌن النافذة فً العراق 

 ستسترشد جهة التعاقد أٌضا  بتعرٌفات المصطلحات بحسب التالً:ألؼراض هذه المادة، 

تعنً عرض أو تقدٌم أو استالم أو ( corrupt practice"ممارسة فاسدة" )( 2)

استدراج أي شًء ذي قٌمة، سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، وذلك بهدؾ 

 التأثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على أفعال أي جهة أخرى؛ 

تعنً أي فعل أو إؼفال )ومن ( fraudulent practiceاحتٌالٌة" )"ممارسة ( 0)

ضمنها التشوٌه أو سوء التمثٌل( ٌؤدي عن دراٌٍة أو بتهور،  الى خداع أو 

محاولة خداع جهة ما، سواء للحصول على منفعة مادٌة أو منفعة أخرى  أو 

 للتملص من التزام ما؛

عنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن طرفٌن ت( collusive practiceممارسة تواطؤٌة" )( "3)

أو أكثر، وذلك لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة، مثال التأثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على أفعال جهة 

 أخرى. 

تعنً إلحاق الضرر أو إٌذاء أو التهدٌد  (coercive practice"ممارسات قهرٌة" ) (4)

بإلحاق الضرر أو اإلٌذاء، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، أي جهة أو ممتلكات 

 تلك الجهة، وذلك بهدؾ التأثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على أفعال جهة ما.

 : ( وتعنً ما ٌلobstructive practiceً"ممارسة اإلعاقة"  ) (5)

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

عن التحقٌق أو اإلدالء بشهادة زور إلى المحققٌن، وذلك إلعاقة أٌة 
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إجراءات بشكل واضح، تجرٌها جهة التعاقد للتحقٌق فً إدعاءات 

ممارسات الفساد أو اإلحتٌال أو القهر أو التواطؤ وفق القوانٌن العراقٌة 

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

كشؾ معرفتها بأمور تتعلق بالتحقٌق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة 

 ات التحقٌق، أوإجراء

)ب ب( الممارسات التً تهدؾ الى إعاقة أو عرقلة جهة التعاقد بشكل 

واضح فً ممارسة حقه فً المعاٌنة والتدقٌق بحسب القوانٌن العراقٌة 

 . (5.4النافذة وبموجب الفقرة )

الشروط العامة للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط تعتمد الشروط واألحكام الواردة فً 

 أحكام أخرى .بموجب 

 تطجٍمبد .2

أو االجهزة الطبٌة ألؼراض هذه المادة، ٌقصد "بالمنشأ" المكان الذي تصنع منه  3.1

مت فٌه الخدماتنمت أو أنتجت فٌه أو المكان  باالجهزة ٌ قصد . أو الذي ق دِّ

ٌّزا  معترؾ به تجارٌا  االجهزة الطبٌة المصنعة، هً الطبٌة التً تصبح منتجا  مم

أساسٌا  )فً الخصائص األساسٌة أو الؽرض أو االستخدام( عن مكوناته، وٌختلؾ 

وذلك عبر التصنٌع أو المعالجة أو عملٌات التجمٌع الوازنة أو الجوهرٌة )أو عملٌات 

 دمج المكونات(.

 ثهذ انًُشأ .3

  وبٌن جنسٌة المجّهز.االجهزة الطبٌة ٌتوجب التمٌٌز بٌن بلد منشأ  3.2

تتطابق االجهزة الطبٌة التً تم تقدٌمها بموجب هذا العقد مع المقاٌٌس ٌجب أن  4.1

ٌّة، وفً حال عدم وجود مقاٌٌس معتمدة للسلع، فٌجب أن  المحددة فً المواصفات الفن

( authoritative standardsتطابق السلع المقدمة مقاٌٌس السلطات المختصة )

نسخة من هذه المقاٌٌس صادرة   أحدثالمتناسبة مع بلد المنشأ. كما وٌجب اعتماد 

ٌّة.   عن المؤسسة المعن

 انًمبٌٍظ .4

ال ٌجوز للمجّهز، من دون موافقة المشتري التحرٌرٌة والمسبقة، الكشؾ عن العقد  5.1

أو عن أٌة أحكام مرتبطة به أو عن أٌة مواصفات فنٌة أو خطة أو مخطط أو نموذج 

سبق وزوده بها المشتري، وذلك ألي أو عٌنة أو معلومة مرتبطة بالعقد، والتً 

ؼٌر العاملٌن لدى المجّهز لتنفٌذ العقد. إن االفصاح عن  (شخص آخر( ؾطر

المعلومات ألي من العاملٌن لدى المجهز، ٌجب أن ٌخضع ألحكام السرٌة نفسها وأن 

 .الضروري فقط ألؼراض تنفٌذ العقد ٌكون بالقدر

اعتؼًبل وثبئك  .5

ويؼهىيبد انؼمذ ؛ 

 ٌُخ وانتذلٍكانًؼب

وثٌقة أو ة التحرٌرٌة للمشتري، استعمال أٌوموافقة المسبقة الال ٌجوز للمجهز دون  5.2

 من الشروط العامة للعقد إال ألؼراض تنفٌذ العقد. 5.1معلومة  مذكورة فً الفقرة 

 

من الشروط العامة للعقد )باستثناء العقد  5.1تبقى أٌة وثٌقة  محددة فً الفقرة  5.3

لكٌة المشتري وٌجب أن ٌعٌد المجّهز جمٌع هذه الوثائق مع أي نسخ عنها  نفسه(، م 

 الى المشتري بعد انتهائه من تنفٌذ العقد، وبناء  على  طلب المشتري. 

 

طات المختصة بمراقبة ومعاٌنة مكاتبه على المجهز السماح للمشتري عبر السل 5.4

وملفاته و/أو حساباته وسجالته كما وعلٌه تقدٌم هذه الحسابات والسجالت للتدقٌق من 
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 قبل مدققٌن مكلفٌن، وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة. 

والتً تحدد من جملة من الشروط العامة للعقد،  :0ٌ لفت انتباه المجّهز الى المادة 

الممارسات التً تهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الجهات المختصة أمور، أن 

بشكل واضح فً ممارسة حقها فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب هذه المادة، تعتبر من 

الممارسات المحظورة التً تعرض المجهز الى أنهاء العقد  وإلى تعلٌق مشاركته فً 

وداء وفق القوانٌن العراقٌة النافذة مناقصات أ خرى أو إدراج إسمه على القائمة الس

 .وذات الصلة

االجهزة )إذا كان ذلك مطلوبا  وفق القوانٌن النافذة، ٌتوجب على المجهز تسجٌل  6.1

المقدمة بموجب العقد، وذلك إلستخدامها فً العراق. وعلى المشتري أن  (الطبٌة 

 ٌتعاون مع المجّهز لتسهٌل عملٌة تسجٌل )االجهزة الطبٌة ( إلستخدامها فً العراق.

شهبداد انغهغ وفمب   .6

ألَظًخ انجًهىسٌخ 

 انؼشالٍخ

خالؾ ذلك، سوؾ ٌصبح العقد نافذا  فً التارٌخ  الشروط الخاصة للعقدإال إذا حددت  6.2

)تارٌخ نفاذ العقد( الذي ٌتسلّم فٌه المجّهز إشعارا  تحرٌرٌا  من الجهة المختصة 

 قد تم تسجٌلها لالستخدام فً العراق. االدوٌةصاحبة الصالحٌة فً العراق بأن 

 

وأن ٌحمٌه من أٌة أضرار ٌتوجب على المجهز أن ٌخلً المشتري من أٌة مسؤولٌة 7.1

أو نزاعات من قبل أي طرؾ ثالث وذلك لمخالفة مطالبات ناتجة عن أٌة شكاوى أو 

أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجارٌة او حقوق التصمٌم الصناعً 

 والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منها فً العراق. 

حمىق انًهكٍخ  .7

انصُبػٍخ أو 

 -ثشاءاد االختشاع 
Patent Rights 

ٌوم بضمنها مدة االنذار او فً حال وجود  01( ٌوم عمل )أو 14خالل أربعة عشرة )   .8

إعتراضات حول إجراءات التعاقد(، ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز )المجهز( أن 

% من قٌمة العقد. تعفى 5ٌقدم إلى جهة التعاقد ضمانا  لحسن تنفٌذ العقد، بقٌمة تعادل 

اع العام من موجب تقدٌم ضمان حسن األداء إذا كانت الشركات العامة للدولة والقط

 األحكام والتعلٌمات النافذة وذات الصلة فً جمهورٌة العراق تمنح هذه االستثناءات.  

 ضًبٌ حغٍ األداء .8
 

تدفع مبالػ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعوٌض عن أٌة خسارة ناتجة عن    8.2

  إخفاق المجّهز فً إكمال واجباته التعاقدٌة. 

 

٠ضب أْ ٠ىْٛ ػّاْ عيٓ األؿاء باٌعٍّت أٚ اٌعّالث اٌّغـؿة فٟ اٌعمـ أٚ بأ٠ت    8.3

عّالث اٌخٟ عٍّت أؽلٜ ٚاىعت اٌخـاٚي ِٚمبٌٛت ِٓ اٌّشخلٞ ٚحىْٛ ػّٓ لائّت اٌ

٠ُظـك اٌبٕه اٌّلونٞ اٌعلالٟ أىعاك طلفٙا اٌٝ اٌـ٠ٕاك اٌعلالٟ. ٠ضب أْ ٠ىْٛ 

اٌؼّاْ ا١ل ِشلٚؽ ٠ٚـفع عٕـ اٌطٍب ٚ ٠ضب أْ ٠ىْٛ ػّاْ عيٓ األؿاء

ؽطا  ػّاْ ِظلفٟ طاؿك عٓ ِظلت ِعخّـ فٟ اٌعلاق ٚفك حع١ٍّاث اٌبٕه  

صٛؿ ؽاكس اٌعلاق, ف١ضب اٌّلونٞ اٌعلالٟ إفا طـك ؽطا  اٌؼّاْ عٓ ِظلت ِٛ

أْ ٠خُ حظـ٠ك ٚحٛل١ع ٘قا اٌؼّاْ ِٓ ِظلت ِؤىيت ِا١ٌت ِلاؿفت ِٚعخّـة فٟ 

 اback-to-back counter guaranteeاٌعلاق ٌضعً ٘قا اٌؼّاْ لابال  ٌٍخٕف١ق  

 

 

ٌقوم المشتري بإعادة ضمان حسن التنفٌذ إلى المجّهز بعد تنفٌذ التزاماته التعاقدٌة  8.4

 فترة الضمان وصدور شهادة االستالم وتصفٌة حساباته النهائٌة .وانتهاء 
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، للتأكد من االجهزة الطبٌةأو اختبار /للمشتري أو من ٌمثله الحق فً معاٌنة و 9.1

والمواصفات الفنٌة  الشروط الخاصة للعقدٌجب أن تحدد مطابقتها لمواصفات العقد، 

نوع المعاٌنات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائها. وعلى المشتري 

 إشعار المجّهز تحرٌرٌا ، بإسم ممثله المنتدب لهذه الؽاٌة، وذلك فً وقت كاٍؾ.

انًؼبٌُخ  .9

 واإلختجبساد
 

 

  .الشروط الخاصة للعقدتكون هذه المادة وفق ما هو محدد فً   9.2

( من الشروط العامة للعقد ال تعفً المجهز بأي شكل من 7إن أحكام المادة )  9.3

 مسؤولٌاته المرتبطة بضمان العٌوب أو أيٍ من التزاماته التعاقدٌة األخرى.

 

توضٌبها مناسبٌن وكافٌٌن لضمان عدم إتالفها وٌجب أن ٌكون تؽلٌؾ االجهزة الطبٌة 10.1

النقل والشحن الى نقطة الوصول النهائٌة، بحسب أو إلحاق أي ضرر بها طوال فترة 

ما هو محدد فً العقد. ٌجب أن تكون مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً( كافٌة 

خالل التفرٌػ)النفاض( /لمقاومة )وإلى أقصى الحدود(، المعاملة القاسٌة أثناء التحمٌل

 اإلنخفاض، واألمالح/العبور، والتعرض لدرجات حرارة شدٌدة اإلرتفاع

خالل العبور وأثناء التخزٌن فً األماكن  التفرٌػ/أثناء التحمٌلالرطوبة /واألمطار

الصنادٌق /المفتوحة. باإلضافة الى ذلك، ٌجب أن ٌتم تصمٌم حجم ووزن الحاوٌات

مع األخذ بنظر االعتبار أن ال تكون نقطة الوصول النهائً للسلع نائٌة وأن تفتقر 

ل كافة نقاط العبور/النقل للمعدات الثقٌلة للتعامل مع التفرٌػ خال/كافة أماكن التحمٌل

 .البضائع، وذلك وفق الحالة

 انتؼجئخ وانتىضٍت .10

إن مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً( والعالمات/التأشٌر والملصقات والمستندات 10.2

مع المتطلبات الخاصة  تامفً داخل وخارج الؽالفات، ٌجب أن تتطابق بشكل 

صراحة فً العقد، بما فٌها أٌة متطلبات إضافٌة ان وجدت،  علٌهاالمنصوص 

أو فً المواصفات الفنٌة أو فً أٌة تعلٌمات الشروط الخاصة للعقد والمحددة فً 

 الحقة صادرة عن المشتري.

 

ٌقوم المجهز بتسلٌم االجهزة الطبٌة وفق الشروط الواردة فً قائمة متطلبات التعاقد.  11.1

التفاصٌل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن وؼٌرها  الخاصة للعقدالشروط تحدد 

 .من المستندات الواجب تقدٌمها من المجّهز

 للسلع المقدمة من خارج العراق:

والمشتري تحرٌرٌا  بكافة تفاصٌل  الشحن ٌبادرالمجهزالىإشعارشركةتأمٌنعند الشحن، 

ٌّة وتارٌخ ومكان الشحن ووسٌلة عملٌة الشحن بما فٌها رقم العقد وتفاصٌل السلع والك م

النقل والوقت المتوقع لوصول الشحنة الى نقطة الوصول النهائً. فً الحاالت التً ترسل 

قبل ثمان  وأربعون فٌها السلع عبر الشحن الجوي، على المجّهز ان ٌعلم المشتري اقله 

قم الرحلة من موعد ارسال السلع، وذلك باالضافة الى اسم شركة النقل ور ( ساعة47)

كما وسٌبادر .(. waybill numberوالوقت المتوقع للوصول ورقم أو بٌان الشحنة )

، البرٌد السرٌعالفاكس ومن ثّم ب إرسال المستندات التالٌة الى المشتري بواسطةإلى المجهز 

 وٌرسل نسخة عن هذه المستندات الى شركة تأمٌن الشحن:  

٠ب١ّٓ ف١ٙا إىُ اٌفٛاح١ل اٌخٟ  ِٓا 2ٓ  ا ٔيؼ أط١ٍت ِع ٔيؾخ١ٓ إػاف١خ3١رالد   ا1 

ٚكلُ اٌعمـ ٚٚط   أؿؽً اىُ اٌّشخلٞ بـلت ٚفٌه ٌألالاع اٌىّلو١ت[]اٌّشخلٞ

انتغهٍى    .11

 وانًغتُذاد
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اٌيٍع ٚاٌى١ّّت ٚأىعاك اٌٛعـاث ٚاٌم١ّت اإلصّا١ٌت. ٠ضب أْ ٠خُ حٛل١ع اٌفٛاح١ل أٚ ؽٍباث 

ا ٔيؼ عٓ ِيخٕـ 2أطً ٚاعـ ٚارٕاْ  اٌـفع األط١ٍت ٚحؾخُ بؾخُ/ؽابع اٌشلوت؛ 

 negotiable, clean, on-board through bill ofٚإٌّمظ   خفاٚعٌٍ اٌشغٕاٌمابً

ladingأؿؽً اىُ ]اٌّشخلٞ ِؤّشل ع١ٍٗ "حىا١ٌ  اٌشغٓ ِـفٛعت ىٍفا ", ٠ٚب١ّٓ إىُ  ,ا
غٓ , ٚاىُ صٙت اٌخب١ٍغ ٚفك اٌعمـ, ٚأْ اٌشاٌّشخلٞ بـلت ٚفٌه ٌألالاع اٌىّلو١ت[

ُّ ٚطٛال  عخٝ ٔمطت اٌٛطٛي إٌٙائٟ بغيب لائّت اٌّخطٍباث ِع ٔيؾخ١ٓ   ا عٓ 2ى١خ

 اٌيىىاٌغـ٠ـ٠تعبل  ىضالٌشغٓا ٔيؼ عٓ 3, أٚ رالد  ٍخفاٚعا١للابٍٍِيخٕـ اٌشغٓ 

 railway consignment noteأٚىضالٌشغٕعبلاٌطللاثا,  road consignment 

noteأٚ ب١ٌٛظت اٌشغٓ اٌضٛٞ   ,إٌمً اٌبلٞ عبلشاعٕاثشغٓ  ,أٚىضًاair 

waybillأِٚيخٕـاٌشغٕبٛىائطٕمٍّخعـؿةا,  multimodal transport ,ِؤشل ع١ٍٙا ا

ُّ ٚطٛال  عخٝ ٔمطت اٌٛطٛي إٌٙائٟ "حىا١ٌ  اٌشغٓ ِـفٛعت ىٍفا "  ٚأْ اٌشغٓ ى١خ

 بغيب لائّت اٌّخطٍباث؛

 

اٌخٟ حغـؿ ِغخ٠ٛاث وً  اpacking listا ٔيؼ عٓ ِيخٕـ لائّت اٌخٛػ١ب  4أكبع   ا2 

 ؛كمِت

 عٓ شٙاؿة أٚ ب١ٌٛظت اٌخأ١ِٓ حب١ٓ أْ اٌّشخلٞ ٘ٛ اٌّيخف١ـ؛ٚاعـة ٔيؾت   ا3 

أطً ٚاعـ عٓ شٙاؿة اٌؼّأت اٌّظٕع١ت ِٓ اٌّظّٕع أٚ اٌّضٙن, عٍٝ أْ حشًّ وافت   ا4 

 اٌبٕٛؿ ِٛػٛع اٌعمـ؛

ِع لائّت اٌخـاٚي  ٌىافت اٌبٕٛؿاؿاحإٌّشأشِٙٓ اٌّضٙن ٌ ِٕإٌيؼ...  ٚعـؿأطً ٚاعـ  ا5 

اٌّظـلت ِٓ لبً اٌبعزاث اٌـبٍِٛاى١ت اٌعلال١ت اٌّؾخظت ٚ اٌخضاكٞ فاث اٌظٍت,

 ,عؼٛا  فٟ اٌيٛق اٌعلب١ت اٌّشخلوت إفاوأبٍـإٌّشأبٍـا علب١ا  إال  ٚاٌّٛصٛؿةف١بٍـإٌّشأ,

َـّقفعٕـ٘ا حُ   ؛ ف١بٍـإٌّشأاٌّؾخظت  اٌيٍطاحاٌلى١ّتشٙاؿة إٌّشأ فمؾ ِٓ لبً  َظ

ا ٔيؼ عٓ شٙاؿة اٌفغض اٌّؾبلٞ ٚاٌّعا٠ٕت اٌّمـِت ٌٍّضّٙن ِٓ 6ٚاعـ ٚىخت   أطً ا6 

 ٚواٌت اٌّعا٠ٕت اٌّىٍّفت بقٌه  فٟ اٌغاالث اٌخٟ حىْٛ ف١ٙا اٌّعا٠ٕت ِطٍٛبتا؛

 أٞ ِيخٕـ حعالـآؽل ِع١ٓ ِٚطٍٛ  ألالاع االىخالَ/ أٚ اٌـفع. ا4 

 للسلع المقدمة من داخل العراق:

ٌتعٌن على المجّهز إشعار المشتري تحرٌرٌا  بذلك وتقدٌم  عند توصٌل السلع أو قبله،

 المستندات التالٌة له:

٠ب١ّٓ ف١ٙا إىُ اٌفٛاح١ل اٌخٟ  ِٓا أط١ٍخاْ ِع ٔيؾخ١ٓ إػاف١خ١ٓ 2ٔيؾخاْ   ا1 

اٌّشخل٠ٛكلُ اٌعمـ ٚٚط  اٌيٍع ٚاٌى١ّّت ٚأىعاك اٌٛعـاث ٚاٌم١ّت اإلصّا١ٌت. ٠ضب أْ 

 ٠خُ حٛل١ع اٌفٛاح١ل أٚ ؽٍباث اٌـفع األط١ٍت ٚحؾخُ بؾخُ/ؽابع اٌشلوت؛ 

أٚ ىضً اٌشغٓ عبل اٌيىه , اDelivery note  ٌخي١ٍُعّٕقولة اخأا أط2١ٍ ٔيؾخاْ ا2 

 road, أٚ ىضً اٌشغٓ عبل اٌطللاث  اrailway consignment noteاٌغـ٠ـ٠ت  

consignment noteأٚ ىضً شغٓ عبل شاعٕاث إٌمً اٌبلٞ, أٚ ب١ٌٛظت اٌشغٓ ا ,

 multimodal, أٚ ِيخٕـ اٌشغٓ بٛىائؾ ٔمً ِخعـؿة  اair waybillاٌضٛٞ  

transport ,اٌشغٓ  , ِٚؤشل ع١ٍٙا أْأؿؽً اىُ اٌّشخلٞ بـلت[]اٌّشخلٞ ٚحب١ّٓ إىُ ا

ُّ ٚطٛال  عخٝ ٔمطت اٌٛطٛي إٌٙائٟ بغيب ِا ٚكؿ فٟ اٌعمـ؛  ى١خ

 عٓ شٙاؿة أٚ ب١ٌٛظت اٌخأ١ِٓ حب١ٓ أْ اٌّشخلٞ ٘ٛ اٌّيخف١ـ؛ٚاعـة ٔيؾت  ا3 

اٌخٟ حغـؿ ِغخ٠ٛاث وً  اpacking listا ٔيؼ عٓ ِيخٕـ لائّت اٌخٛػ١ب  4أكبع   ا4 

 كمِت؛

اٌّظّٕع أٚ اٌّضٙن, عٍٝ أْ أطً ٚاعـ عٓ شٙاؿة ػّاْ اٌّظٕع١ت اٚ اٌع١ٛ  ِٓ  ا5 

 ؛حشًّ وافت اٌبٕٛؿ ِٛػٛع اٌعمـ

ِع لائّت اٌخـاٚي اٌخضاكٞ فاث  ٌىافت اٌبٕٛؿاؿاحإٌّشأشٙأطً ٚاعـ ِٓ اٌّضٙن عٓ  ا6 
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 فٟ ٚاٌّٛصٛؿةاٌّظـلت ِٓ لبً اٌبعزاث اٌـبٍِٛاى١ت اٌعلال١ت اٌّؾخظت ٚ اٌظٍت,

فعٕـ٘ا  ,فٟ اٌيٛق اٌعلب١ت اٌّشخلوتعؼٛا   بٍـا علب١ا   إٌّشأ بٍـ إفاواْإال  بٍـإٌّشأ,

َـّقحُ   ؛ف١بٍـإٌّشأاٌّؾخظت  اٌيٍطاحاٌلى١ّتشٙاؿة إٌّشأ فمؾ ِٓ لبً  َظ

ا ٔيؼ عٓ شٙاؿة اٌّعا٠ٕت اٌّمـِت ٌٍّضّٙن ِٓ ٚواٌت اٌّعا٠ٕت 6أطً ٚاعـ ٚىخت   ا4 

 اٌّىٍّفت بقٌه  فٟ اٌغاالث اٌخٟ حىْٛ ف١ٙا اٌّعا٠ٕت ِطٍٛبتا؛

 ع١ٓ ِٚطٍٛ  ألالاع االىخالَ/ أٚ اٌـفع.أٞ ِيخٕـ حعالـ آؽل ِ ا8 

ِالع ت  إفا وأج اٌّيخٕـاث اٌخٟ ٠مـِٙا اٌّضّٙن ا١ل ِطابمت ٌٍعمـ, فعٕـ٘ا ىخخُ  ا8 

أعالٖ ِٓ ً.ػ.ع. ٚ  0اٌّـفٛعاث اٌّيخغمت بعـ إطـاك شٙاؿة االىخالَ ٚفك اٌّاؿة 

 ً.ع.ع..

 

، EXW ،CIF ،CIPتفسٌر أي عبارة تجارٌة أو مصطلح )ألؼراض هذا العقد، ٌجري  11.2

DDP الخ...( والمستخدمة لوصؾ واجبات األطراؾ المعنٌة استنادا  الى آخر ،

الذي نشرتها ؼرفة التجارة  ®INCOTERMSإصدار من إصدارات اإلنكوترمز 

 بارٌس )كما محدد فً الشروط الخاصة ( .الدولٌة فً 

 

  الشروط الخاصة للعقد.تّم تحدٌد المستندات المطلوب من المجّهز تقدٌمها فً   11.3

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً الشروط الخاصة بالعقد ، ٌتم اجراء التأمٌن الشامل  12.1

على االجهزة الطبٌة الموردة بموجب العقد بعملة سهلة التحوٌل لدولة مؤهلة . ٌكون 

الناتج عن التصنٌع او الشراء او النقل او التخزٌن او  التأمٌن ضد الضٌاع او التلؾ

 التسلٌم .

 انتأيٍٍ .12

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً الشروط الخاصة بالعقد فأن مسؤولٌة تنظٌم نقل  13.1

 االجهزة الطبٌة ٌتم بموجب القواعد المحددة فً االنكوترم .

 

 انُمم .13

النثرٌة وفق الحال كما محدد فً قائمة على المجهز ان ٌقدم الخدمات العرضٌة 14.1

 متطلبات التعاقد .

 

انخذيبد انؼشضٍخ  .14

/انُثشٌخ وػمذ 

 انصٍبَخ انغُىي 

( ان وجد بعد انقضاء فترة ضمان AMCعلى المجهز ان ٌقدم عقد صٌانة سنوي ) 14.2

 العٌوب وذلك لعدد السنوات كما محدد فً قائمة متطلبات التعاقد .

 

 ضًبٌ انؼٍىة  .15 حددت متطلبات ضمان العٌوب فً الشروط الخاصة للعقد . 15.1 

16.1 

 إن طرٌقة وشروط تسدٌد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد، هً كالتالً:  

 ٌرفع أن للمشتري عندها نفٌمك(، عام قطاعدولة و )شركة المجهزجهةعامة كان حال فً

 }حسب التعلٌمات النافذة.  المقدمة الدفعة قٌمة

 :انؼشاق خبسج يٍ مذيخانً نهغهغ انذفؼبد . أ

 انذفؼبد .16
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ٚٚفك ِا  [انؼمذػًهخ  أدخم]اٌّـفٛعاث باٌعّالث األصٕب١ت ٠ضب أْ حخُ باٌعٍّت اٌخا١ٌت  

 ٍٟ٠ 

 

% ِٓ ل١ّت اٌيٍع ِٛػٛع  ا [87]رّأْٛ  اٌّشخلٞ اٌٝ اٌّضٙن  ٠يـؿػُذ انشحٍ: ا1 

ٌظاٌظ  فخغ٠ٗضلٞ اٌشغٓ, بٛاىطت اعخّاؿ ِيخٕـٞ ِزبج ٚا١ل لابً ٌٍٕمغ 

 ابلاماٌّيخٕـاث بعـ اٌّيخٕـٞ العخّاؿ ٚفما اٌـفع ٠خُ ِٗٛؽٕ بٍـ فٟ ِظلت فٟاٌّضٙن

 ِٓ اٌشلٚؽ اٌعاِت ٌٍعمـ؛   11ّغـؿة فٟ اٌّاؿة اٌ ٚاٌٛرائك
 

١ٌ  حعـ٠ٍٗ ألىبا  حخعٍك اٌّيخٕـٞ ٚحىا ّشخلٞ حىا١ٌ  فخظ اإلعخّاؿاٌعٍتحًم

باٌّشخلٞ أٚ ٠خيبب بٙا ٔخ١ضت ؽطشٗ أٚ حمظ١لٖ. ٠ٚخغًّ اٌّضٙن حىا١ٌ  حزب١ج 

 اإلعخّاؿ اٌّيخٕـٞ ٚحىا١ٌ  حعـ٠ٍٗ. 

 

 اٌعمـ ل١ّت ِٓ%ا[27]عشلْٚ  اٌّشخلٞ اٌٝ اٌّضٙن  ٠يـؿ)انمجىل(: ػُذاالعتالو ا2 

ِٓ حاك٠ؼ اىخالَ اٌيٍع, بعـ حمـ٠ُ ؽٍب ؿفع  ٠ب١ّٓ [٠ِٛا  ا 37  ١ٓ]رالرؽالي  اإلصّا١ٌت

اىُ اٌّشخلٞ ٚكلُ اٌعمـ ٚٚط  اٌـفعت ٚاٌّبٍغ االصّاٌٟ, ِٛلعا  ٚفك األطٛي وٕيؾت 

أط١ٍت ِٚؾخِٛا  بؾخُ/ؽابع اٌشلوتا باإلػافت اٌٝ شٙاؿة االىخالَ اٌظاؿكة عٓ 

 اٌّشخلٞ. 

 

 نٌ]ثالثخالل  فق علٌها ببنود العقدقسم الدفعات بالعملة المتالمشتري الى المجهز  ٌسدد

ٌّن اسم المشتري ورقم العقد ووصؾ الدفعة من تارٌخ تقدٌم طلب [ٌوما  ( 8:) دفع )ٌب

والمبلػ االجمالً، موقعا  وفق األصول كنسخة أصلٌة ومختوما  بختم/طابع الشركة( 

 باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن المشتري.

 يٍ داخم انؼشاق: مذيخهغهغ انًن انذفؼبد . ة

 

٠ضب أْ حخُ اٌـفعاث ٌٍيٍع ٚاٌؾـِاث اٌّمـِت ِٓ ؿاؽً اٌعلاق باٌـ٠ٕاك اٌعلالٟ ٚٚفك 

 ِا ٠ٍٟ 

 

 ٔعاظٌٍّا أؿؽً إٌيبت عيب اٌخع١ٍّاث]اٌّشخلٞ اٌٝ اٌّضٙن ٠يـؿانًمذيخ: انذفؼخ ا1 
ٚفٌه بعـ حمـ٠ُ ؽٍب ؿفع  ٠ب١ّٓ اىُ اٌّشخلٞ , اإلصّا١ٌت ِٓ ل١ّت اٌعمـ %[ اٌّغ١ٍّت

ٚكلُ اٌعمـ ٚٚط  اٌـفعت ٚاٌّبٍغ االصّاٌٟ, ِٛلعا  ٚفك األطٛي وٕيؾت أط١ٍت 

ِٚؾخِٛا  بؾخُ/ؽابع اٌشلوتا باإلػافت اٌٝ ػّاْ اٌـفعت اٌّمـِت ٚفك اٌّيخٕـ اٌّلفك 

 باٌميُ اٌزآِ. 

ؿؽً إٌيبت عيب أ]]اٌّشخلٞ اٌٝ اٌّضٙن  ٠يـؿػُذ االعتالو)انمجىل(: ا2 
بعـ حمـ٠ُ ؽٍب ؿفع  ٠ب١ّٓ اىُ اٌّشخلٞ  ٚفٌه اٌعمـاإلصّا١ٌت ل١ّت ِٓ%اٌخع١ٍّاثا[

ٚكلُ اٌعمـ ٚٚط  اٌـفعت ٚاٌّبٍغ االصّاٌٟ, ِٛلعا  ٚفك األطٛي وٕيؾت أط١ٍت 

 ِٚؾخِٛا  بؾخُ/ؽابع اٌشلوتا باإلػافت اٌٝ شٙاؿة االىخالَ اٌظاؿكة عٓ اٌّشخلٞ. 

 

تتوافق مع متطلبات التعاقد كً ل حددة أعالهالم النسب تعدٌل ٌمكن أنه العلم أخذ ٌرجى}

 .{المعتمدة التجارٌة المقاٌٌسالخاصة أو مع 

ٌجب أن ٌقدم المجّهز طلب )طلبات( الدفع الى المشتري تحرٌرٌا ، على أن ٌكون كل   16.2

والخدمات المتصلة بها، كما هو مناسب،  االجهزة الطبٌةطلب مرفقا  بفاتورة تصؾ 

( من الشروط العامة للعقد، 11باالضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة )
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 وبعد اتمام كافة الموجبات المحددة فً العقد.

ٌجب أن ٌصرؾ المشتري الدفعات فً أقرب وقت ممكن وحسب سٌاقات العمل  16.3

د  الشروط الخاصة المتبعة فً وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة، وتحدِّ

 االجراءات الواجب اتباعها فً حال تخلّؾ المشتري عن دفع المبالػ المستحقة. للعقد

ة، ضمانا  ؼٌر مشروط ، ٌدفع عند ، ٌتوجب أن ٌكون ضمان الدفعة المقدموفق الحالة

أول طلب بالدفع، على أن ٌكون صادرا  عن أحد المصارؾ المعتمدة فً العراق 

بموجب نشرة رسمٌة صادرة عن البنك المركزي العراقً. وإذا صدر الضمان عن 

مصرؾ موجود خارج العراق، فٌجب أن ٌكون لهذا المصرؾ مؤسسة/مصرؾ مالٌة 

 اق لجعل هذا الضمان قابال  للتنفٌذ.مرادفة ومعتمدة فً العر

 فً حال تقدٌم خطاب ضمانمصرفً وفق الصٌؽة المعتمدة من قبل المصارؾ. 

 

  سوؾ تتم الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة فً الشروط الخاصة للعقد .  16.4

 ,irrevocableاعتماد مستندي ؼٌر قابل للنقض أو للتحوٌل وؼٌر مثبت )تح فسٌتم 16.5

non-transferrable and unconfirmed القوانٌن وذلك وفق  المشتري،( من قبل

العراقٌة النافذة ، وفً حال طلب المجّهز، بشكل خاص، أن ٌكون اإلعتماد مثبتا ، 

فعندها سٌتحمل المجهز التكالٌؾ اإلضافٌة لتثبٌت اإلعتماد. وسٌتحمل المجهز 

ال لم ٌكن سبب هذا التمدٌد أو التعدٌل تكالٌؾ تمدٌد نفاذ اإلعتماد أو تعدٌله فً ح

عائدا  الى المشتري. ؼٌر أنه فً حال كان تعدٌل اإلعتماد ضرورٌا  لجعله مطابقا  

  لمتطلبات العقد، فعندها تقع كلفة التعدٌل على عاتق المشتري.

 

 الطبٌةالجهزة اال ٌجوز تؽٌٌر األسعار المحددة من قبل المجّهز فً عطائه لقاء  17.1

والخدمات المتصلة بها بموجب هذا العقد؛ وبالتالً ٌجب أن تبقى األسعار ثابتة ال 

 .تتؽٌر طوال فترة تنفٌذ العقد

 األعؼبس .17

ال ٌجوز إدراج أٌة تعدٌالت على العقد إال لألسباب المحددة أدناه من )أ( إلى )هـ(.  18.1

فً هذه الحاالت، ٌجب أن ٌقتصر التعدٌل على الحد األدنى الممكن، وٌطّبق عندها 

 لألسباب التالٌة:

 )أ( فً حال كان عدم تعدٌل العقد قد ٌؤدي إلى أضرار أساسٌة، اقتصادٌا  وفنٌا ؛

 دون فائدة بعد اكمال التنفٌذ؛ االجهزة الطبٌةلم ٌتم تعدٌل العقد، ستكون  )ب( فً حال

 )ج( فً حال كان التعدٌل سٌؤدي إلى تحقٌق وفٍر فً قٌمة العقد؛

 )د( فً حال لم ٌؤد التعدٌل الى تؽٌٌرات جذرٌة على نطاق التعاقد المحدد سابقا ؛

التنفٌذ من دون أن ٌنتج عنه  ي إلى اإلسراع فً إكمالد)هـ( فً حال كان التعدٌل سٌؤ

 تدّنً فً المواصفات الفنٌة او نطاق التعاقد؛ 

ٌجوز للمشتري وبحسب القوانٌن العراقٌة النافذة، ومن خالل أمر تحرٌري موّجه الى 

من الشروط العامة للعقد، أن ٌدخل تعدٌالت على النطاق  1:المجّهز بموجب المادة 

 التالٌة:  العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور

 أوايش انتؼذٌم .18

اٌّطٍٛ  حمـ٠ّٙا فٟ اٌعمـ  االصٙنة اٌطب١تعٍٝ اٌّٛاطفاث اٌف١ّٕت, عٕـِا حىْٛ  ا أ 

 ِظّٕعت ؽظ١ظا  ٌٍّشخلٞ؛ 
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 عٍٝ ؽل٠مت اٌشغٓ أٚ اٌخٛػ١ب؛  ا   

 أٚ/عٍٝ ِىاْ اٌخٛط١ً؛ ٚ ا س 

 )د( على الخدمات الواجب تقدٌمها من المجّهز. 

إذا أدى أي تعدٌل الى زٌادة أو انقاص فً قٌمة العقد أو فً الوقت الالزم لتنفٌذ  18.2

العقد، أو إلى التأثٌر على أي من التزامات المجّهز التعاقدٌة، فٌجب عندها إدراج 

تسوٌة عادلة على قٌمة العقد أوعلى جدول التنفٌذ أو على االثنٌن معا ، على أن ٌتم 

 س. تعدٌل العقد على هذا األسا

مما سبق، خالل مهلة  تسوٌة/ٌتوجب على المجهز تأكٌد أي اعتراض على أي تعدٌل

 ( ٌوما  من تارٌخ استالم المجّهز ألمر التعدٌل. 15خمسة عشر )

 

( من الشروط العامة للعقد، ال ٌجوز تعدٌل أو تؽٌٌر أي من 18وفقا  للمادة ) 19.1

 الطرفٌن.احكام العقد إال من خالل تعدٌل تحرٌري ٌوقعه 

 تؼذٌم انؼمذ .19

ال ٌحق للمجهز أن ٌتنازل عن اإللتزامات المالٌة للعقد أو جزء منه ألي طرؾ  20.1

 آخر وفق التشرٌعات النافذة .

 انتُبصل .20

والخدمات المتصلة بها  وفق الجدول  االجهزة الطبٌةٌتوجب على المجّهز تقدٌم  21.1

 الزمنً للتنفٌذ الذي حدده المشتري فً قائمة متطلبات التعاقد. 

تأخٍش انًجّهض فً  .21

 انتُفٍز

فً أي وقت خالل تنفٌذ العقد، إذا واجه المجّهز او أي من المتعاقدٌن الثانوٌٌن  21.2

ت المتصلة بها وفق الجدول والخدما االجهزة الطبٌةمعه ظروفا  تعرقل )تعٌق( تقدٌم 

الزمنً، فٌتعٌن على المجّهز وفور وقوع هذه الظروؾ، إشعار المشتري تحرٌرٌا  

بواقع التأخٌر، وبفترة التأخٌر المتوقعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالم المشتري إشعار 

ه المجّهز بالتأخٌر، وبالسرعة المعقولة، ٌتعٌن علٌه إجراء تقٌٌم للوضع، وبناء  علٌ

على أن ٌوافق الطرفان على  -ٌجوز للمشتري، ووفق تقدٌره، أن ٌمدد مدة التنفٌذ

 تمدٌد مدة التنفٌذ هذه بتوقٌعهما على تعدٌل للعقد بهذا الخصوص. 

 

( من الشروط العامة للعقد، فإن تأخٌر المجّهز :0باستثناء ما تنص علٌه المادة ) 21.3

هه، ٌتوجب فرض ؼرامات تأخٌرٌة  الطبٌةاالجهزة فً تنفٌذ التزاماته فً تقدٌم 

( من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم اإلتفاق على تمدٌد مدة 00علٌه بموجب المادة )

من الشروط العامة للعقد من دون تطبٌق أٌة ؼرامات  01.0التنفٌذ عمال  بالفقرة 

 تأخٌرٌة.

 

شروط العامة للعقد، إذا ( من ال00بأستثناء البنود المنصوص علٌها فً المادة ) 22.1

فً المدة )المدد( المحددة فً العقد  االجهزة الطبٌةأخفق المجّهز بتقدٌم أي من أو كل 

لذلك، ٌحق للمشتري، ومن دون االجحاؾ بأٌة حقوق أو تعوٌضات أخرى تترتب له 

بموجب العقد، إستقطاع الؽرامات التأخٌرٌة مساو للنسبة المحددة فً الشروط 

المتأخرة عن كل اسبوع تأخٌر او جزء  لالجهزة الطبٌةلسعر التسلٌم  الخاصة للعقد

منه حتى ٌتم تسلٌمها او تنفٌذها الفعلً وفً حال الوصول إلى الحد االعلى ٌحق 

للمشتري فسخ العقد كما محدد فً الشروط الخاصة و وفق التعلٌمات والضوابط 

 الصادرة من وزارة التخطٌط واي تشرٌعات نافذة .

غشايبد ان .22

 انتأخٍشٌخ
 

ٌستطٌع المشتري، من دون االجحاؾ بأٌة حقوق أو تعوٌضات أخرى تترتب له عند  23.1 يٍ عحت انؼًم   .23

 لجم صبحت انؼًم 
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( خمسة عشر ٌوما  15لمدة )اإلخالل بالعقد، سحب العمل من خالل أنذار تحرٌري 

باإلخالل موجه إلى المجهز، وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة والتً تشمل تحمٌله 

 وفً الحاالت التالٌة: فرق البدلٌن

اٌؾـِاث اٌّخظٍت بٙا ؽالي اٌّـة اٌّغـؿة  االصٙنة اٌطب١تإفا فشً اٌّضّٙن بخمـ٠ُ  ا أ 

ا ِٓ اٌشلٚؽ اٌعاِت 21ٌقٌه فٟ اٌعمـ, أٚ أٞ حّـ٠ـ ٌٙقٖ اٌّـةٚفك اٌّاؿة  

  ٌٍعمـ؛

 

اٌّٛاطفاث اٌف١ّٕت اٌّغـؿة فٟ اٌعمـ أٚأؽفك فٟ  االصٙنة اٌطب١تإفا ٌُ حيخِٛت  ا   

 أىخبـاٌٙا ؽالي رالر١ٓ ٠ِٛا  ِٓ حيٍّٗ أشعاكأ حغل٠ل٠ا  ِٓ اٌّشخلٞ ؛  

 

 باالجهزة الطبٌة)ج(  إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي تسجٌل أو أي شهادة أخرى تتعلق 

 المطلوبة فً المدة المحددة لذلك فً الشروط الخاصة للعقد؛ 

 

ٌّن للمشتري بحسب القوانٌن العراقٌة النافذة، بأن المجّهز قد تورط  )د( إذا تب

بممارسات االحتٌال أو الفساد األداري أو التواطؤ أو القهر أو اإلعاقة وفق 

من الشروط العامة للعقد، وذلك فً تنافسه على العقد أو فً تنفٌذه ؛  1.1المادة 

من أنذار المجّهز سحب العمل من  (  ٌوما  15وعندها ٌجوز للمشتري وبعد )

( كما لو كان سحب 00المجهز على هذا األساس؛ وتطّبق عندها أحكام المادة )

 (. 00.1العمل قد تّم بموجب الفقرة )

 

)هـ( فً حال تم التثبت من اشتراك أي من العاملٌن لدى المجّهز أثناء تقدٌم السلع، 

( 1.1القهر أو اإلعاقة وفق المادة )بممارسة االحتٌال أو الفساد أو التواطؤ أو 

 هذا العامل؛ أو طرد/من الشروط العامة للعقد، فعندها ٌتوجب فصل

 

  )و( إذا أخفق المجّهز بتأدٌة أي من واجباته التعاقدٌة األخرى. 

أذا تنازل المجهز كال أو جزءا  الى مجهز آخر أو  تعاقد من الباطن مع مجهز  ( و)
 آخر . 

 

المواد المجهزة الى مجهز آخر دون موافقة المشتري  أذا أحال أجزاء من ( ن)
 المسبقة ،

 

( من الشروط العامة للعقد، 00.1عندما ٌقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ) 23.2

المشابهة لتلك التً أخفق  االجهزة الطبٌةفٌجوز للمشتري التعاقد على تجهٌز 

المجّهز فً تقدٌمها، وذلك وفقا  لألحكام والوسائل التً ٌراها المشتري مناسبة، 

وعلى أن ٌكون المجّهز ملتزما  أمام المشتري بأٌة  تكالٌؾ إضافٌة التً قد تنتج 

 .االجهزة الطبٌةعن شراء هذه 

 

( 15البى المجهبز. لمبدة )تحرٌري ٌستطٌع المشتري وفً أي وقت وبعد توجٌه أنذار  24.1
 خمسة  عشر ٌوما  أن ٌسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة فً الحاالت التالٌة :

أذا أصبح المجهز مفلسا  او معسرا  أو تعرض لتصفٌة موجوداته أو تقدم بطلب ألشهار  -أ
 أفالسه أو أعساره . 

 فً ٌد أمٌن التفلٌسة.أذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز  -ب
 أذا عقد المجهز صلحا  ٌقٌه األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنه .  -ج
أذا وافق المجهز على تنفٌذ التزامه التعاقدي تحت أشراؾ هٌئة مراقبة مؤلفة من دائنٌه  -د

 . 

م عحت انؼً. 24  

 ثغجت اإلفالط
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من محكمة ذات أختصاص وكان من شأن هذا  أذا وقع الحجز على أموال المجهز -هـ 
 الحجز أن ٌؤدي الى عجز المجهز عن األٌفاء بالتزاماته التعاقدٌة . 

وفً هذه الحالة، ٌتّم سحب العمل من دون أي تعوٌض للمجّهز، ومن دون االجحاؾ  
 بأٌة حقوق أو تعوٌضات تترتب للمشتري بموجب العقد أو ستترتب له الحقا .

ٌّد بأحكام المواد ) 25.1 ( من الشروط العامة للعقد، فإن تأخٌر 00( و)01( و )10مع التق

المجهز فً التنفٌذ أو فشله فً تنفٌذ أي من التزاماته بموجب العقد نتٌجة حدوث 

ظرؾ من الظروؾ القاهرة، لن ٌؤّدي أو ٌكون سببا  فً أٌة مطالبة بؽرامات 

مصادرة ضمان حسن األداء أو فً أنهاء العقد، وذلك بالقدر الذي تأخٌرٌة أو فً 

 ٌتأثر هذا األداء بهذا الظرؾ.

 انظشوف انمبهشح .25

أي حدث خارج عن ارادة ألؼراض هذه المادة، ٌعنً مصطلح "الظروؾ القاهرة"  25.2

الطرفٌن والؽٌر متوقع، تشمل الظروؾ القاهرة على سبٌل المثال ال الحصر ما 

الحروب أو الثورات أو الحرائق أو الفٌضانات أو انتشار األوبئة أو الحظر ٌلً 

 الصحً او الحظر على الشحن.

 

على المجهز ان ٌعلم المشتري خطٌا  فور حدوث القوة القاهرة واسبابها وعلى  25.3

المجهز بعدها ان ٌحاول االٌفاء بألتزامته بحدود ما ٌسمح به الظرؾ الجدٌد ا وان 

ٌبحث عن بدائل اخرى الستكمال العمل اال اذا طلب منه المشتري خطٌا  خالؾ 

 ذلك . 

 

 ا  او جزئٌا ، وفً أي وقت وفً الحاالت التالٌة ، ٌحق للمشتري أنهاء العقد كلٌ 26.1

 تحقٌقا  للمصلحة العامة .  -أ

فً حالة أستحالة تنفٌذ العقد ألي سبب أو أسباب ٌتفق علٌها على أنها خارجة عن  -ب

 أرادة الطرفٌن وأدت الى أستحالة التجهٌز .

 بعد ارسال اشعارا  تحرٌرٌا  الى المجهز بضرورة انهاء العقد .

أَهبء انؼمذ يٍ  .26

لجم صبحت انؼًم 

(for 

convenience) 
 

،  فٌجوز للمشتري أن ٌختار المتبقٌةالمستلزمات واالجهزة المخبرٌة بفً ما ٌتعلّق     26.2

 : 

 مع التسلٌم وفق شروط وأسعار العقد.  منها)أ(  شراء أي جزء 

ٌ ّتفق علٌه لقاء االجهزة  منها)ب( إلؽاء ما تبقى  التً تم  الطبٌةوالدفع للمجّهز مبلؽا  

 تجهٌزها جزئٌا  .

 

إذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق، فإن حقوق وواجبات والتزامات الطرفٌن، بما فٌها    26.3

 (.06المبالػ المستحقة للمجّهز، تخضع جمٌعها لإلجراءات المحددة فً المادة )

 

إذا حصل نزاع أو خالؾ من أي نوع كان بٌن المشتري والمجهز ٌرتبط أو ٌنتج  27.1

بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع  أو إلى عن هذا العقد، سٌسعى الطرفان 

 الخالؾ ودٌا  وذلك عبر التشاور فٌما بٌنهما. 

 تغىٌخ انُضاػبد .27

ٌوما ، فٌمكن  8:خالل  إذا فشل الطرفان فً حل هذا الخالؾ أو النزاع بالتشاور 27.2  
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أليٍ من الطرفٌن أن ٌرسل إشعارا  الى الطرؾ األخر ٌعلمه فٌه برؼبته اللجوء الى 

التحكٌم وفق هذا العقد، وٌحّدد فٌه الخالؾ موضوع التحكٌم، وال ٌمكن اللجوء الى 

 التحكٌم فً هذا الشأن ما لم ٌتم توجٌه اإلشعار وفق ما نصت علٌه هذه المادة. 

أي خالؾ أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنٌة للجوء إلى التحكٌم وفق إجراءات إن  27.2.1

ٌمكن اللجوء . التحكٌم المنّوه عنها فً هذه المادة، سوؾ ٌتم تسوٌته عبر التحكٌم

. وإذا الى التحكٌم قبل أو بعد تقدٌم المستلزمات واالجهزة المخبرٌة موضوع العقد

 م تطبٌق القانون العراقً لفض النزاعات.لم ٌتم اإلتفاق على التحكٌم ٌت

 فً إجراءات التحكٌم.  الشروط الخاصة للعقدت عتمد أحكام اإلجراءات المحددة فً  27.2.2

 

 بصرؾ النظر عن إجراءات التحكٌم المنصوص عنها فً هذه المادة: 27.3

أ. ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على ؼٌر          

 ذلك؛و

 ب. على المشتري ان ٌدفع للمجهز أٌة مستحقات مالٌة له.   

 

أو سوء السلوك المتعّمد، (criminal negligence)الجرمً باستثناء حاالت اإلهمال  28.1

 من الشروط العامة( 8أو فً حال وجود أي خرق بموجب المادة )

)أ( ال ٌعتبر المجّهز ملتزمأ تجاه المشتري، سواء بموجب العقد أو حسب القانون 

أو خالفه، عن أٌة خسارة أو أضرار ؼٌر مباشرة أو ناتجة أو خسارة فً 

فً األرباح أو فً فوائد التكالٌؾ؛  اإلستخدام أو خسارة فً اإلنتاج أو خسارة

بواجبات المجهز تسدٌد الؽرامات التأخٌرٌة الى هذا االستثناء ال عالقة ل

 المشتري وفق العقد؛ و

)ب( ال ٌجوز ان ٌتخطى إجمالً أو سقؾ التزام المجهز )بموجب العقد أو 

  بموجب القانون أو بخالؾ ذلك( تجاه المشتري قٌمة العقد كاملة . 

انحذ يٍ  .28

 -انًغؤونٍخ 
 Limitation 

of Liability 

ٌجب أن تكتب كافة وثائق العقد وجمٌع المراسالت واإلتصاالت المرتبطة بالعقد  29.1

 والمتبادلة بٌن األطراؾ بلؽة العقد. هذا وٌجري تفسٌر العقد استنادا  الى هذه اللؽة. 

 نغخ انؼمذ .29

نٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة وتحت والٌة ٌحتكم هذا العقد وٌفسر وفق القوا 30.1

 النظام القضائً العراقً.

 انمبَىٌ انحبكى .30

إن أي إشعار )تبلٌػ( موّجه من أحد األطراؾ إلى اآلخر فً شأن هذا العقد، ٌجب  31.1

أن ٌكون تحرٌرٌا  أو عبر الكابل )"عبر الكابل " تشمل المراسالت عبر البرٌد 

أو الفاكس، على أن تتبع بتأكٌد تحرٌري( ومرسال  إلى عنوان  االلكترونً، التلكس،

 . المحدد فً شروط العقد الخاصةالطرؾ اآلخر 

اإلشؼبساد  .31

 )يزكشاد انتجهٍغ(

ٌ عتبر اإلشعار أو مذكرة التبلٌػ نافذة من تارٌخ تسلٌمها أو بدءا  من أي تارٌخ الحق  31.2

 تحدده هذه المذكرة. 

 

عندما ٌقوم المجّهز بتقدٌم المستلزمات واالجهزة المخبرٌة من الخارج، فسٌتحمل  32.1  انضشائت وانشعىو .32
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عندها كامل المسؤولٌة عن جمٌع الضرائب والرسوم ورسوم التراخٌص، 

وؼٌرها من الرسوم والجباٌات المطلوب تسدٌدها خارج العراق وحسب 

 التشرٌعات النافذة . 

عندما ٌقوم المجّهز بتقدٌم المستلزمات واالجهزة المخبرٌة من داخل العراق،  32.2

فسٌتحمل عندها كامل المسؤولٌة عن جمٌع الضرائب والرسوم ورسوم 

التراخٌص، وؼٌرها من الرسوم والجباٌات المطلوب تسدٌدها حتى تسلٌم 

 المستلزمات واالجهزة المخبرٌة والخدمات المتصلة بها الى المشتري. 

 

33.1 

ِٓ صّٙٛك٠ت اٌعلاق اٌٝ اٌّضّٙن ٌخيـ٠ـ ِباٌغ ِا١ٌت ٔاحضت  ِطاٌبتأِٚطاٌباثعٕـِا ٠خُ حمـ٠ُ 

عٓ أٚ بّٛصب اٌعمـ, ٠ضٛم ٌٍّشخلٞ الخطاع ٚأ٠ؼاٌ اإلعخفاظ بأٞ ِبٍغ أٚ ِباٌغ ,بشىً 

واًِ أٚ صنئٟ, ِٓ ؽطا  اٌؼّاْ  افا واْ ِٛصٛؿا ا اٌقٞ أٚؿعٗ اٌّضّٙن ٌألالاع 

اٌّبٍغ إٌمـٞ أٚاٌؼّاْ, ٌغ١ٓ حي٠ٛت ٘قٖ اٌّقوٛكة ىابما, وّا ٠ٚغخفع بغمٗ بئِخ١ام إعخضام 

 اٌّطاٌبت. 

أِا فٟ عاي واْ اٌؼّاْ اٌّظلفٟ ا١ل واٍت ٌخغط١ت اٌّبٍغ اٚ اٌّباٌغ اٌّطاٌب بٙا, أٚ فٟ 

عاي عـَ ٚصٛؿ ؽطا  ػّاْ ِمـَ ِٓ اٌّضّٙن, فعٕـ٘ا ٠ضٛم ٌٍّشخلٞ إلخطاع ٚاإلعخفاظ 

اٌّقوٛكة اعالٖا, ٚبمـك ل١ّت ٘قٖ اٌّباٌغ    وّا ٠خّخع باالِخ١ام العخضام اٌّبٍغ اٚ اٌّباٌغ

اٌّطاٌب بٙا, أٞ ِبٍغ أٚ ِباٌغ ِيخغمت أٚ ىخيخغك ٌٍّضّٙن فٟ أٞ ٚلج العك بّٛصب ٘قا  

اٌعمـ أٚ ٚفك أٞ عمـ آؽل  إْ ٚصـ, ٚفٟ عاي  عـَ ٚصٛؿٖ احؾاف اإلصلاءاث اٌما١ٔٛٔت 

ٙٛك٠ت اٌعلاق, ٚفٌه اٌٝ ع١ٓ بظـؿٖا ف١ّا ب١ٓ اٌّضٙن ٚاٌّشخلٞ أٚ ف١ّا ب١ٓ اٌّضّٙن ٚصّ

حي٠ٛت ٘ىقا ِطاٌبت ِٚٓ ؿْٚ أٞ عك ٌٍّضٙن باٌّطاٌبت بأ٠ت فٛائـ أٚ أػلاك ٔاحضت عّا 

ىبك ِّٚٙا وأج ؽب١عخٙا ٚعٍٝ ٘قا األىاه أٚ أٞ أىاه آؽل ِخعٍك بأٞ ِضّٛع ِبٍغ 

 اىب. ِيخمطع أٚ ِغخضن بّٛصب ٘قٖ اٌّاؿة, عٍٝ أْ ٠خُ إشعاك اٌّضّٙن بقٌه باٌشىً إٌّ

 

33 
االعتمطبػبد و 

االيتٍبصاد 

انًشتجطخثًجبنغ 

 انًطبنت ثهب 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثامن : الشروط الخاصة للعقد 

ل الشروط العامة للعقد.  أوالتالٌة ت كمل  للعقد الخاصة الشروط إن تسود  بٌن اإلثنٌن، تضاربكان هناك فً حال ت عدِّ

األحكام الواردة فً الشروط الخاصة. تعتمد مواد الشروط الخاصة نفس أرقام مواد الشروط العامة لضمان الوضوح 

 وتظهر بٌن قوسٌن.

ٚفٌىباٌؾؾ اٌّائً ٚاٌؾٍف١ت بغيب اٌغاصت عٛي و١ف١ت اىخىّاي اٌشلٚؽ اٌؾاطت ٌٍعمـ حُ حمـ٠ُ ِالع احئٌٝ صٙت اٌخعالـ{

ٌغلع حٛػ١ظ األعىاَ اٌخٟ ٠خٛصب عٍٝ اٌّشخلٞ إعـاؿ٘ا بشىً ؽاص  ع١ٕ١تألعىاِاٌاٌلِاؿ٠ت. حُ حمـ٠ُ ٘قٖ ا

 }. ٌىً ِٕالظت
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وزارة الصحة /البٌئة/ الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات  ] ]إسم المشتري:

 [.الطبٌة ) كٌمادٌا (

 )ح( 1.1ش.ع.ع. 

 )م( 1.1ش.ع.ع.  . [المجّهز إسم:  أدخل]:إسم المجّهز

اسم المصنع والمنشأ والمواصفات المدونة فً العرض األصلً ال ٌمكن تؽٌٌرها كذلك فً  -

 . العقد

 شهادة منشا مطلوبة وٌجب ان تؤٌد البضاعة جمٌعها منتجة او مصنعة فً بلد المنشأ . -

تعلٌمات تنفٌذ ( من  :1حسب  الضوابط رقم )التصدٌق لشهادات المنشأ االصدار وٌكون 

          0814( لسنة 0الحكومٌة رقم )العقود 

 :ش.ع.ع.

 اضافة الى ماورد فً الشروط العامة للعقد  ٌتم اضافة ماٌلً : -

تزوٌد الطرؾ الثانً بالكتب الرسمٌة التً لها عالقة بتنفٌذ العقد دون ان ٌكون الطرؾ  -

 االول مسؤول عن نتٌجة تلك المخاطبات 

والموقعة من الطرفٌن والمحفوظة لدى المشتري  ٌتم اعتماد النسخة االصلٌة للعقد -

  كونها النسخة المعمول بها فً حال االختالؾ واالخالل

فً العراق حتى بعد انتهاء تخوٌلة من الشركات االجنبٌة استمرار مسؤولٌة المكتب العلمً  -

ثارها التً خولته مالم ٌكن التخوٌل الالحق قد عالج التزامات الشركة االجنبٌة السابقة وا

 .ٌكون المكتب العلمً الممثل للشركات هو المحل المختار للتبلٌؽات القضائٌة 

تقدٌم القوائم التجارٌة االصلٌة الى القسم االستٌرادي قبل شحن االرسالٌة لكل شحنة    -
وبخالفة سوؾ ٌقوم المشتري بفرض ؼرامة بحق البائع وحسب نص المادة المذكورة فً 

  .19الفقرة ش.ع.ع 

 

 5ش.ع.ع.

 العقد توقٌع تارٌخ:أدخل]:تارٌخ نفاذ العقد

 أٚ, مـبخاك٠ؼ حٛل١ع اٌعاالصٙنة اٌطب١ت حُ حيض١ً إفا ا1 

 ا١ل ِطٍٛ  بغيب اٌمٛا١ٔٓ إٌافقة.االصٙنة اٌطب١ت إفا واْ حيض١ً  ا2 

 [."الٌنطبق" :ٌجبإدراج فٌحالعدماالنطباق

 6.0ش.ع.ع. 

 8ش.ع.ع. . للطرؾ االول والمواصفاتالنص على عائدٌة ملكٌة التصامٌم والخرائط 

 : كفالة حسن األداء

 ِٓ طاؿكة  عٍٝ شىً ؽطا  ػّاْ  األؿاء ا١ل ِشلٚؽت عيٓ وفاٌت اٌبائع ٠مـَ  -

ٔافقة ؽ١ٍت ِـة اٌعمـ ٌغ١ٓ أخٙاء  ٌٍعمـ اٌى١ٍت اٌم١ّت ا ِٓ %5بٕيبت  (عظل٠ا اٌّيخف١ـ

 حاك٠ؼ ِٓ ٔافقة ٚحىْٛ ِعخّـ علالٟ بٕه ِٓ طاؿكة حىْٛ اْ عٍٝ ِخطٍباث اٌعمـ

ٚ حىْٛ طاؿكة باٌٍغت اٌعلب١ت ٚ ,  اٌخعالـ٠ت االٌخناِاث وافت اوخّاي ٌغ١ٓ إطـاك٘ا

 ٚحطٍك وفاٌت عيٓ األؿاء بعـ إوّاي وافت ِخطٍباث اٌعمـ . االٔى١ٍن٠ت

 7ش.ع.ع.
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 باالضافة الى ما تم االشارة الٌه انفا  ٌتم اضافة ما ٌلً:  

نافذة طٌلة مدة ٌبقى كتاب االحالة وقبل  توقٌع العقد  وبعد اصدار الضمان المصرفً قدم ٌ -أ

 اال باشعار من قبل كٌمادٌا وٌتم تقدٌم تعهد مع العرض بهذا الخصوص .  ضمانلؽى الٌالعقد، وال

من قبل مصرؾ عراقً حكومً او   المصرفًلضمان صدراٌحسن االداء ٌجب ان  ضمان-ب

مصرؾ عراقً اهلً ، وال ٌجوز لتلك المصارؾ الحكومٌه والمعتمدة  اصدار كفالة مصرفٌة 

( ذي Back to Backلشركة اجنبٌة االبعد تقدٌم كفالة مقابلة صادرة من مصرؾ اجنبً) 

  Moody's standard and poor)تصنٌؾ صادر من احدى مؤسسات التصنٌؾ الدولٌة )

ودون توسط المصرؾ العراقً للتجارة  ضمانؼٌرها او لقاء تأمٌنات نقدٌة بما الٌقل عن مبلػ  الو

 باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة وتكون اللؽة العربٌة هً المعول علٌها . ضمانكون الٌوان 

 ضمانصدر بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصولٌا الصدار الٌحسن االداء  ضمان- ج

او كتاب مرفق  ضمانومصدق ٌقدم الى المصرؾ وٌدرج على متن ال-وجب تخوٌل رسمً وبم

 ٌصدر من المصرؾ المصدر لها .

بكتاب صحة صدور )سري وشخصً ( ٌرسل الى كٌمادٌا من قبل  ضمانٌقترن تقدٌم ال -د

  ولصالح كٌمادٌا ولكٌمادٌا حق تمدٌده  ؼٌر مشروط ضمانكون الٌو ضمانالمصرؾ المصدر لل

حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلٌن او المجهزٌن ومع اول مطالبه خطٌه   او مصادرته

 لها .

 حسن االداء: ضمانعلى الشركات والمكاتب العلمٌة مراعاة التالً عند اصدار  -ه

 . تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد -1

 التأكد من وجود رقم العقد فً سند خطاب الضمان. -0

ضرورة  ذكر الفقرة التالٌة فً سند خطاب الضمان )تخضع وتفسر هذه الكفالة فً كافة االمور  -:

 وفقا لقوانٌن جمهورٌة العراق(.

 ان ٌكون خطاب الضمان مؽطى مالٌا من قبل المصرؾ. -4

(ii)  اي خطاب ضمان مالم ٌكن مصحوبا بكتاب رسمً صادر من  ال ٌتم استالم

 ٌر المفوض للمصرؾ اومن ٌنوب عنه.وبتوقٌع المد لضمانالمصرؾ المصدر ل

 . طٌلة مدة العقد ولحٌن انتهاء كافة متطلبات العقد  ان ٌكون نافذ من تارٌخ االصدار -6

 ان الٌكون مشروطا اومباشرا. -8

)فً حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعدٌالت او التمدٌدات على خطابات الضمان  -7

 .وأٌداعه فً حساب شركتنا( لضماناو نكول المجهز ٌتم مصادرة مبلػ ا

العراقً وادخالها  من البنك المركزيكافة اال بعد قبولها خطابات الضمان قبول الٌتم  -18
 .المنصةااللكترونٌة وتاٌٌد البنك بذلك

 ٌجب ان ٌكون خطاب الضمان بعملة العقد . - 18

تكون الشركات المجهزة والمصنعة المتخصصة حصرا  لها الحق فً تقدٌم اخر   .2

منتجاتها وحسب المواصفات المعتمدة والمعروضة فً مفاتحتنا لشهادة منظمة التوحٌد 

 1.1ش.ع.ع. 
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( واي شهادات عالمٌة معتمدة باألضافة الى كتاب تعرٌفً ٌبٌن  ISOوالمقاٌٌس ) 

 مشارٌع الشركات وٌجب تقدٌمها مع العرض.

ؾ الثانً بتقدٌم شهادة فحص للمواد المجهزة من شركة فاحصة رصٌنة تزم الطرٌل .0

تقوم بفحص اي نوع من البضاعة  ةوهذه الشركومعتمدة عالمٌا  تتناسب مع مواد العقد 

فً مكان التصنٌع قبل  التصدٌر وفً حالة رداءة نوعٌة البضاعة وعدم مطابقتها 

عة وردائتها وبذلك التصدر شهادة فحص تقرٌر بعدم مطابقة البضا ترفعللمواصفات 

والٌتم دفع اي مبلػ عن البضاعة. كما ٌتم خضوع  جمٌع المواد الموردة من قبل اي 

 دولة او شركة اجنبٌة  الى اجراءات الفحص فً بلد المنشا.

 

 

 

"0.2.1   

اٌّيخٍنِاث اؽخباك اٌّشخلٞ. فٟ عاي واْ  ٌظاٌظاٌّغـؿة ٟ٘  ؽخباكاث أا إْ اٌّعا٠ٕت ٚاال

اٌّيخٍنِاث ٚاالصٙنة ِٚعا٠ٕخٙا ِطٍٛبا  لبً اكىاٌٙا, فال ٠ضٛم شغٓ ٚاالصٙنة اٌّؾبل٠ت 

اٌضٛؿة اٌّخعٍك بٙقٖ ِلالبتإال إفا صلث ِعا٠ٕخٙا بشىً ِمبٛي ٚحُ إطـاك حمل٠ل اٌّؾبل٠ت 

 .اٌّيخٍنِاث ٚاالصٙنة اٌّؾبل٠ت 

 1.0ش.ع.ع. 

 

ٌّنة من المستلزمات واالجهزة المخبرٌة ب( ٌجوز للمجّهز أن ٌقوم باخت) بار مجموعة مع

 جاهزة للشحن، على أن ٌتحمل المجهز تكالٌؾ هذه االختبارات.  

 

إلى نقطة الوصول النهائً، على ممثل المستلزمات واالجهزة المخبرٌة )ج( عند وصول 

كد من مطابقتها و قسم منها للتأالمستلزمات واالجهزة المخبرٌة المشتري أن ٌقوم بمعاٌنة أ 

بحالة جٌدة. سوؾ ٌصدر المشتري  لشروط العقد، وإلعالم المشتري بأن السلع قد وصلت

إلى المجّهز شهادة )استالم( متعلقة بالسلع )أو بقسم منها(. ٌجب إصدار شهادة االستالم خالل 

الى نقطة أي قسم منها المستلزمات واالجهزة المخبرٌة من تارٌخ تسلٌم  ["ٌوماً المدة  أدخل]

 الوصول النهائً.

 

إذا إعترض المجهز على صالحٌة قرار المشتري بفشل أي اختبار )كما هو مطلوب  1.0.0

نقطة الوصول  فًالمستلزمات واالجهزة المخبرٌة شحن أعاله( تّم قبل  1.1وفق المادة 

النهائً، سواء كان االختبار ٌطال المنتج ذاته أو مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً(، فعندها 

ٌّنة من  ٌّنة بالتوافق بٌن المجّهز والمشتري أو من ٌمثلهما، وتصدق الع سوؾ ٌتم أخذ ع

ارٌخ خالل مهلة أربعة أسابٌع من ت (umpire analysis) التحكٌمً للتحلٌلالطرفٌن، وترسل 

اعتراض المجّهز على نتٌجة االختبار إلى وكالة مستقلة ٌتوافق علٌها طرفا العقد. سوؾ ٌتم 

فورا  وتكون هذه النتٌجة نهائٌة وملزمة للطرفٌن. أما كلفة التحلٌل ا هذ التحلٌل بنتائجاألخذ 

 {فسوؾ ٌتحملها الطرؾ الخاسر."

 الٌنطبق 

   : التوضٌب التعبئة و

ممتازة وداخل علب آمنة لحماٌة المواد من الضرر والتلؾ والكسر أن تكون التعبئة  -1

 والنقص.

ادة التعبئة )والتً هً من أصل نباتً ( ٌجب أن تكون نظٌفة وخالٌة من الحشرات شه

  واآلفات .

على ( فً الوسط M.O.Hعلٌها عبارة )مطبوعة على البائع وضع شرائط زرقاء ؼامقة  -0

العالمة التجارٌة ت المطلوبة من قبل المشتري وتدوٌن العلبة الخارجٌة الخاصة بالشحنا

 18.0ش.ع.ع. 
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 للبائع .

على الؽالؾ )الصالحٌة( ٌجب أن ٌتم طباعة اسم المصنع ودولة المنشأ وتارٌخ النفاذ    -:

 .لكل عبوة  الداخلً والخارجً

لكل علبة مثبت علٌه )) عبارة  ٌجب أن تكون الطباعة جٌدة على الؽالؾ الخارجً  -4

( ، ورقم الطلب ، ورقم االعتماد ، واسم المستفٌد ، وعدد القطع O.H.Mوزارة الصحة )

وكل علبة  تحتوي على نسخة من قائمة التعبئة وجمٌع المستندات  فً داخل العلبة (( .

 والوثائق التجارٌة الالزمة . 

 على كل علبة . أن تكون اللؽة المستخدمة على الملصقات اللؽة االنكلٌزٌة  -5

ق )حاوٌات ( مع أربطة تؽلٌؾ الكارتونات ٌالطلب فً صنادة تعبئتنظم أن ٌجب   -6

وملصقات واضحة عن محتوٌات كل كارتونه حسب مواصفات المنظمة الدولٌة لتوحٌد 

تسهٌل عملٌة من اجل  التالٌةوالحاوٌات ٌجب أن تكون باألبعاد  (ISOالمقاٌٌس )

ضمنه ارتفاع قاعدة )بملم. 1888ملم، االرتفاع  1888ملم، العرض  1088نقلها.الطول 

 كؽم . 788ة( والتزن كل حاوٌة  أكثر من حاوٌال

على  الفقرات الطبٌة ٌجب أن تشحن بهٌئة طرود مؽلقة ومؽلفة بناٌلون وموضوعة  -8

 خشبٌة .قواعد 

 على البائع أن ٌثبت رقم التسلسل لكل جهاز على شرٌط وعلى كل كارتون من الخارج . -7

  ت ٌجب أن تعبأ بصورة منفصلة عن األجهزة .جمٌع األدوات االحتٌاطٌة والملحقا -1

 . ةالمصنع ةي على المادرار( طبع ح   MOH)  رةطبع عبا ةالمصنع ةكرعلى الش -18

 

ومثبت فٌها بان  شحنةشهادة المنشأ مع كل تقدٌم فاتورة البٌع ووثٌقة التامٌن و -1

البضاعة منتجة بالكامل فً بلد المنشأ وال ٌتضمن أي جزء أو المواد األولٌة أو 

 : التصنٌع منشأ إسرائٌلً وٌجب أن تحمل الشهادة التالٌة

المصنع أو المنتج لٌس فرع أو شركة  مدرجة فً القائمة السوداء للمقاطعة مع اسرائٌل 

السفارة العراقٌة وؼرفة التجارة والخارجٌة او كاتب و ٌجب أن تكون مصدقة من قبل ) 

العدل فً بلد المنشأ ( إضافة الى تصدٌقها من قبل وزارة الخارجٌة العراقٌة و تنص ) 

 على أن البائع سوؾ ٌجهز المواد إلى العراق (.

 ٚلج اٌخي١ٍُ ٠ىْٛ بأىلع ٚلج ِّىٓ ٚػّٓ فخلة طالع١ت االعخّاؿ .  -2

خناَ باٌشلٚؽ اٌّزبخت فٟ اٌعمـ ٚحمـ٠ُ ِيخٕـاث اٌشغٓ  عٍٝ ص١ّع اٌّضٙن٠ٓ  االٌ -3

عٕـ ٚطٛي اٌبؼاعت ٚحمع ِيؤ١ٌٚت أ٠ت ٔمٛطاث ح ٙل أٚ أٞ  حأؽ١لبيبب عـَ 

 .حمـ٠ُ ِيخٕـاث اٌشغٓ عٍٝ عاحك اٌبائع 

ٚرالرت ٔيؼ  االط١ٍت وً شغٕت ٠ضب أْ حخؼّٓ رالرت ى١خاث ِٓ ِيخٕـاث اٌشغٓ  -4

ٌّضّٛعت االٌٚٝ / اٌبٕه اٌّلاىً , اٌّضّٛعت اٌزا١ٔت   اأٚ ى١خاث واٍِت ِعٕٛٔت إٌٝ 

, اٌّضّٛعت اٌزاٌزت / حلفك ِع اكىا١ٌت االصٙنة اٌطب١ت ٚاٌؾـ١ِت ليُ اىخ١لاؿ  /

 . اٌشغٓ ا

عٍٝ اٌبائع إ٠ظاي اٌبؼاعت إٌٝ ِؾامْ و١ّاؿ٠ا   اٌّشخلٞ ا ٚٔمٍٙا ٚاٌخا١ِٓ ع١ٍٙاا    -5

CIPُِغؼل ٔفاع أطٌٟٛ فٟ ِىاْ  ا ٚال ٠خغًٍ ِٓ ٘قا االٌخناَ ٌغ١ٓ حٕ ١

 اٌخي١ٍُ اٌّخفك ع١ٍٗ . 

ٌتم استالم المواد المتفق على تجهٌزها من خالل محضر نفاض اصولً فً مكان  -6

 التسلٌم المتفق علٌه .

التسلٌم باسرع وقت ممكن وضمن فترة صالحٌة االعتماد وجدولة الشحن تكون   -8

سٌكون احد عناصر حسب احتٌاج طلب كٌمادٌا علما بان فرق مدة  التجهٌز 

 11.1ش.ع.ع. 

 :.11و 
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 .المفاضلة 

( ٌوم من تارٌخ وصول المواد  15الفترة الزمنٌة الصدار شهادة االستالم )  -7

المجهزة الى مكان التجهٌز المحدد من قبل الطرؾ االول واالستالم النهائً خالل 

 ( ٌوم .15)

ال ٠عخبل اىخالَ اٌّٛاؿ اللاكا بّطابمخٙا ٌٍّٛاطفاث ٚ بشلٚؽ اٌف١ٕت ٚ ٠عٛي عٍٝ  -0

 ٔخائش اٌفغٛطاث اٌظاؿكة عٓ اٌضٙاث اٌّؾخظت .  

مع كل ارسالٌة انؾ الذكر ٌجب ارسال ثالثة مجموعات من مستندات الشحن  -18

) المجموعة االولى / البنك المراسل ،  اضافة الى ثالثة مجموعات اخرى الى

، المجموعة الثالثة / االجهزة الطبٌة والخدمٌة قسم استٌراد  المجموعة الثانٌة /

 متضمنة: ترفق مع ارسالٌة الشحن ( 

  القوائم التجارٌة للبائع فً نسخة واحدة اصلٌة وستة نسخ توضح الشحن الى المٌناء

 المقصود .

 ٌة الشاحنة / ثالثة نسخ اصلٌة من وصل تاٌٌد المادة سٌت كامل من اشعار ارسال

CMR . 

 . شهادة تحلٌل النوعٌة ونوعٌة التعبئة 

 . ٌجب تقدٌم مستندات الى المشتري فورا قبل شحن البضاعة 

 ٌجب تثبٌت رقم الطلب على كافة المستندات والقوائم والمراسالت الخاصة بالعقد . 

 

(  MOH. Kimشل ؼٌر صالح لألستعمال ) تكالٌؾ وضع عالمة فاٌتحمل المجهز  -10

 على الكمٌة الفاشلة او ؼٌر المطابقة للمواصفات فً مخازن كٌمادٌا .

 ٍٝ اٌبائ ع ح ن٠ٚ ـ اٌّش خ لٞ بش ٙاؿة ح ز ب ج باْ اٌّاؿة األٌٚ ١ ت اٌّيخؾـِ ت ع -13 

 .PVC  (poly viny chloride)فٟ اٌ ّ ٛاؿ اٌب الى خ ١ ى ١ ت ؽاٌ ١ ت ِ ٓ ِاؿة 
 

ٌجب ان ٌكون التأمٌن مؽطٌا لجمٌع المخاطر فٌتم اجراء التأمٌن الشامل على السلعة المجهزة 

وٌكون التأمٌن ضد الضٌاع او التلؾ الناتج عن التصنٌع او الشراء او النقل او التخزٌن او 

 . التسلٌم او الحروب او كافة المخاطر االخرى

 10ش.ع.ع.

شحن البضاعة على متن سفن حدٌثة تحتوي على رافعات شوكٌة ذات على البائع  -1

 إمكانٌة تحمٌل وتفرٌػ خصوصا  للحاوٌات .

 فً حالة الشحن البري ، ٌتم ذكر منفذان حدودٌان على االقل . -0

ٌجب ان ٌكون شحن و تفرٌػ البضائع ومعداتها القادمة من الخارج عبر الموانئ  -:

العراقٌة ، مع مراعاة الشروط الفنٌة واالقتصادٌة فً هذا المجال واعتماد عقود النقل 

 البحري التً تضمن وصول البضائع الى الموانئ العراقٌة وتجنب الموانئ المجاورة . 

بأعالم )قسم االخراج الكمركً وقسم االعتمادات وقسم  ٌلتزم الطرؾ الثانً )المجهز ( -4

منفذ الدخول ( وبما -المبلػ-النوع-االستٌراد ( بتفاصٌل كل شحنة متضمنة ) الكمٌة

الٌقل عن ثالثٌن ٌوم من وصولها الى المنفذ لٌتسنى لالقسام المذكورة اعداد تسهٌل 

عن التأخٌر الحاصل فً مهمة الكمركٌة والضرٌبٌة وال تتحمل كٌمادٌا اي مسؤولٌة 

ادخال الشحنة فً المنفذ الحدودي وٌتحمل المجهز كافة مصارٌؾ النقل والتفرٌػ عن 

 طرٌق مخوله فً بؽداد .

 

 :1ش.ع.ع.
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 وؼٌر ،جدٌدة العقد بموجب المقدمة السلع بأن وٌتعهد ٌكفل أن المجّهز على ٌتوجب 15.1" 

 التصمٌم فً( الحالٌة اوالتطورات)التطورات أحدث وتتضمن طراز أحدث من مستخدمةو

 السلع بأن أٌضا   وٌتعهد ٌكفل أن المجّهز على وٌتوجب. ذلك خالؾ العقد ٌحدد ،مالم والمواد

 اإلعتٌادي االستعمال أثناء حدث/تظهر أن ٌمكن) عٌوبا   تتضمن لن ، العقد بموجب المقدمة

 المستعملة المواد عن ناتجة أوعٌوبا   التصمٌم ناتجةعن( العراق فً السائدة الظروؾ فً للسلع

 فٌا مطلوبة المواد أو التصامٌم المشتري فٌها ٌحدد التً الحاالت باستثناء)  المصنعٌة عن أو

 .منه إهمال أي المجهزأو به ٌقوم فعل أي بسبب عٌوبا   أو( الفنٌة لمواصفات

 : العمر الزمنً للمادة

 مادة مستهلكة و لكل مادة لها عمر زمنً .( لكل shelf lifeٌجب تثبٌت صالحٌة النفاذ ) -

ولم ٌمضً على ا" حدٌثمصنعة  أن تكون البضاعة المجهزة بعد اإلحالة من وجبات -

وصولها إلى مخازن الشركة العامة لتسوٌق األدوٌة عند تصنٌعها ) ستة أشهر( 

مضى  .وان ال ٌكونثالثة سنوات أو أكثر هاوالمستلزمات الطبٌة بالنسبة للمواد التً عمر

 أشهر عند وصولها إلى مخازن كٌمادٌا بالنسبة للمادة التً عمرها  :علٌها أكثر من 

سنتان وٌجب أن تكون ؼٌر مستعملة ومطابقة بشكل كامل للمواصفات المذكورة فً 

 . اإلحالة

  

 تارٌخ شهرا من[  رقم أدخل( ] 1: )إثنتٌن من األقل للمدة  نافذا   الضمان هذا ٌكون 15.0

 فً المحدد النهائً الموقع الحالة،فً وفق جزءمنها وأي ونصبها وتشؽٌلها السلعأ استالم

 المباشرة تارٌخ من شهرا  ([ x + 6)  رقم أدخل(  ]0) المشتري،أو قبل من وقبولها العقد

 . بلدالمنشأ فً التحمٌل مكان من بالشحن

على’  x‘ القٌمة تحدد أن ٌجب: مالحظة  10 تكون عام وبشكل. للسوق دراسة باألشهربناء 

 .{شهرا  

 الضمان هذا بنتٌجة تنشأ قد مطالبة بأٌة تحرٌرٌا   إشعارا   ٌرسل أن المشتري على :.15

 .الممكنة بالسرعة وذلك

 أن المفضل ،من عدداألٌام أدخل]  خالل المجّهزإشعارالمشتري،علٌه استالم لدى 15.4

 أو المعٌوبة السلع أوٌستبدل العٌوب ٌصلح المعقولة،أن وبالسرعة[ ٌوما   15 تكون

 الحالة،التكالٌؾ المشتري،باستثناء،ووفق على إضافٌة كلفة أٌة دون من أجزاءها،وذلك

 تم التً أوالقطع النهائً،للسلع الوصول نقطة والى العراق داخل التوصٌل كلفة: التالٌة

-ex) العرض صالة أوفً( ex-factory) المصنع أواستبدالها،من اصالحها

showroom )ًالمشؽل أوف (ex-works .) 

 ٌقٌه اٌّغـؿة اٌٍّٙت ؽالي اٌع١ٛ  ,بّعاٌضت حغل٠ل٠ا   اشعاكٖ بعـ اٌّضّٙن أؽفك إفا 15.5

 اٌّٛػٛع ٌّعاٌضت اٌالمِت اٌخـاب١ل احؾاف ٌٍّشخلٞ ٠غك ,فعٕـ٘ا ٌٍعمـ اٌؾاطت اٌشلٚؽ فٟ

 أٚحع٠ٛؼاث عمٛق بأ٠ت االصغات ؿْٚ ِٚٓ اٌّضّٙن ٚٔفمت ِيؤ١ٌٚت عٍٝ ,ٚفٌه اٌغاصت ٚفك

 . اٌعمـ بّٛصب ٌٍّشخلٞ حخلحب أؽلٜ
 

 

 15ش.ع.ع.
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( UPTIME warranty] ) %17 أو% 15 مثال   أدخل [ سنوٌا  %  x:" التالً أدخل: 15.6

 .العٌوب ضمان فترة خالل

 نسبته السنوٌة،ما الصٌانة عقد خالل( downtime) األعطال فترات تخّطت حال وفً

(188-x%)األعطال فترات ضعؾ قٌمته ما العقد فترةهذا تمدٌد عندها ،فٌتوجب ]." 

  -التعوٌضات :

البائع مسؤول عن تعوٌض المشتري عن المواد المتضررة التً تظهر بعد  -1

 التوزٌع بسبب عٌب فً التصنٌع .

على البائع أن ٌعوض المشتري عن المواد المتضررة ) الفاشلة بالتحلٌل و المواد  -0
للمواصفات و المفقودة (  خالل نفس مدة التجهٌز المثبتة فً الناقصة والمخالفة 

العقد الرسمً على ان ٌبدأ احتسابها من تارٌخ تبلٌؽه بذلك اما الشحنات االخرى 
ٌجب ان تشحن خالل نفس جدولة الشحن من تارٌخ شحن الكمٌة التعوٌضٌة 

علٌها فً وبخالفه ٌحق لكٌمادٌا فرض الؽرامة التأخٌرٌة بنفس النسبة المنصوص 
بند الؽرامات ) الفقرة  أ ( وشراء المادة من مجهز اخر على حساب البائع ) 
الطرؾ الثانً ( اضافة الى فرض المصارٌؾ االدارٌة وتحمٌله فرق السعر 

 ومصادرة كافة التأمٌنات وتقدٌم البائع الى المحاكم المختصة لتحصٌل حقوقها .

 كٌمادٌا  ن مخازنموالتً ٌثبت فشلها  أن ٌرفع البضاعة الؽٌر مقبولةعلى المجهز  -:

حق فً إتالؾ ٌوم من تارٌخ إعالم المجهز بذلك وإال فان لكٌمادٌا ال 45 خالل

  البائعط حق اسقو اللمواصفات وعلى حساب المجهز  الفاشلة والمخالفة المواد 

 .وٌعتبر متنازال عن كافة حقوقه المتعلقة بتلك المواد  بأسترجاع هذه المواد

بعد تارٌخ نفاذها تكون  لبضائع الؽٌر مصروفة فً مخازن وزارة الصحةان ا  -4

 % (  .188خاضعة لتعوٌض من قبل البائع ) 

على البائع تعوٌض المواد الفاشلة والمنتهٌة المفعول وألسباب فنٌة تعود الى المجهز  -5

% مصارٌؾ ادارٌة من كامل الكمٌة الفاشلة والمنتهٌة المفعول 08% مع 188بنسبة 

ً حال عدم شحن الكمٌة التعوٌضٌة بنفس النسبة والمدة المتفق علٌها فً العقد وف

ٌصار الى فرض الؽرامات التأخٌرٌة وبنفس النسبة المنصوص علٌها فً بند الؽرامات 

وشراء المادة من مجهز آخر على حساب البائع اضافة الى فرض المصارٌؾ االدارٌة 

التامٌنات وتقدٌم البائع الى المحاكم المختصة  وٌتحمل البائع فرق السعر ومصادرة كافة

 لتحصٌل حقوقها .

أن البائع علٌه مسؤولٌة تعوٌض المشتري للمواد ذات العٌوب المصنعٌة التً   -6

 تظهر بسبب العٌوب المصنعة .

عٍٝ اٌطلت اٌزأٟ ػّاْ اٌع١ٛ  اٌؾف١ت اٌخٟ ح ٙل فٟ اٌّب١ع ٚاٞ فشً ٠ ٙل  -4

اٌّاؿة بإٌيبت ٌٍّٛاؿ اٌؾاػعت ٌٍعّل ٌٍّٚٛاؿ اٌخٟ ١ٌو فٟ اٌّاؿة بّـة حٛامٞ عّل 

ف١ٙا عّل مِٕٟ حؼّٓ حٍه اٌع١ٛ  ٌّـة ؽّو ىٕٛاث عٍٝ اْ ٠بـأ اعخيا  حٍه 

 اٌّـؿ ِٓ حاك٠ؼ ظٙٛك ٔخائش اٌفغٛطاث ٌٙا .

 

  : شرط الدفع

 :بااللٌه التالٌه  ؼٌر مثبت  اعتماد طرٌقه الدفع بواسطة خطاب االعتماد الؽٌر قابل للنقض

 المطابقة لشروط االعتماد.  عند تقدٌم مستندات الشحن 05%

 :.16ش.ع.ع. 
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 -من قٌمة االجهزة تدفع كاالتً : 75%

عند اكمال نصب االجهزة وتشؽٌلها واكمال التدرٌب الداخلً والخارجً وسٌتم  55%

اطالقها عند اصدار رسالة تأكٌد من جانبنا  الى البنك المراسل ٌذكر فٌها ان المجهز 

 قد اكمل النصب والتشؽٌل بنجاح .

 .عند اكمال المجهز كافة متطلبات العقد من ضمان وصٌانة وكل المتعلقات االخرى  25%

% من قٌمة العقد الخاصة بضمان المواصفة للمواد المجهزة تطلق بعد تنفٌذ الطرؾ 5 -

 الثانً التزامة التعاقدي وانتهاء مدة الضمان والصٌانة .

أما فٌما ٌتعلق بفاعلٌة األعتماد فٌتم إعتبارا  من تارخ تبلٌؽه للمجهز، وٌكون المجهز مسؤوال  

التبلٌػ .. إال إذا لم ٌبلػ المجهز ألسباب خارجة عن  عن األلتزام بمدة التجهٌز من تأرٌخ

إرادته وإرادة البنك المراسل للمجهز.. ففً هذه الحالة ٌكون تارٌخ تبلٌؽه باألعتماد أو 

التعدٌالت التً تطرأ على برقٌة فتح األعتماد بموجب الكتاب الصادر من شركتنا الى 

  ض الشحن.المصرؾ الفاتح لألعتماد هو التارٌخ المعتمد لؽر

 داخل وخارج االعتماد  (او تمدٌد او تعدٌل فتح)المفروضة عند  كافة المصارٌؾ البنكٌة

سواء كان سبب هذا التمدٌد او التعدٌل عائدا   )البائع (العراق تكون على حساب المجهز

 . الى البائع او المشتري

 Account holderوٌتضمن اسم صاحب الحساب ) ، اسم البنك المراسل وعنوانه الكامل 

Name  . على ان ٌكون مطابقا  مع اسم المجهز ) 

 باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد :

على المجهز تجهٌز كٌمادٌا بكمٌة إضافٌة أو إنقاصها بناء" على طلب كٌمادٌا وبنسبة من  - 

 المشتري ذلك خالل فترة تنفٌذ العقد .المواد المتفق علٌها وبنفس األسعار والشروط إذا طلب 

 17.0ش.ع.ع.

 الٌجوز شطب اي بند من بنود مستندات العقد او اجراء اي تعدٌل مهما كان نوعة .

عدم اجراء أي تؽٌٌر من قبل الطرؾ الثانً فً العقد اال بموافقة الطرفٌن و بخالفه  -

ادٌا اتخاذ األجراءات القانونٌة ٌعتبر الطرؾ الثانً مخال بالتزاماته التعاقدٌة و ٌحق لكٌم

% للكمٌة المشحونة للمادة  5%( و ال تزٌد عن 1او فرض ؼرامة بنسبة ال تقل عن) 

 الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدٌة.

% من كمٌة المادة 5% والتزٌد عن 1ٌحق لكٌمادٌا فرض ؼرامة بنسبة التقل عن  -

 المشحونة فً حال اجراء :

 .اي تؽٌر فً العقد من قبل المجهزة بدون موافقة الطرؾ االول  -1

 فً حال وجود اي نقص بالمستندات والوثائق المطلوبة تقدٌمها من قبل المجهز -0

 ( الخاصة بعمر المادة  15.1فً حال مخالفة ماورد فً الفقرة ) -:

 ا  17.ع  فٟ عاٌت ِؾاٌفت ِاٚكؿ فٟ اٌفملة اٌؾاطت باٌخعبشت ٚاٌخٛػ١ب   ً.ع -5

 11ش.ع.ع.
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فٟ عاي اكحىا  اٞ ِؾاٌفت ِٓ لبً اٌّضٙن  اٌطلت اٌزأٟ ا حيخٛصب فلع اٌغلاِت ِٓ  -6

 لبً اٌّشخلٞ  اٌطلت االٚي ا 

 

 08.1ش.ع.ع.  النزول عن العقد أو تحوٌله إلى شخص آخر مهما كانت االسباب . ال ٌحق للبائع

 

  -باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد فً هذه الفقرة :

على المتعاقد تنفٌذ بنود العقد خالل المدة المتعاقد علٌها على ان تحتسب تلك المدة  -اوالً :

من تارٌخ المباشرة او من تارٌخ توقٌع العقد او اي تارٌخ اخر ٌنص علٌه فً شروط 

 تٌة عند تمدٌد العقود :التعاقد وعلى ان تراعى االسباب اال

اذا طرات اٌة زٌادة او تؽٌٌر فً االعمال بالنسبة للمقاوالت المختلفة او الكمٌات  - أ

المطلوب تجهٌزها كما ونوعا وكان من شان ذلك ان ٌؤثر فً تنفٌذ المنهاج المتفق 

 علٌه بحٌث الٌمكن اكمالها ضمن المدة المتفق علٌها بموجب العقد .

العقد ٌعود السباب او اجراءات تعود للجهة المتعاقدة او اي جهة  اذا كان تاخٌر تنفٌذ - ب

مخولة قانونا او الي سبب ٌعود لمتعاقدٌن اخرٌن تستخدمهم جهة التعاقد ) صاحب 

 العمل(

اذا استجدت بعد التعاقد ظروؾ استثنائٌة الٌد للمتعاقدٌن فٌها ولم ٌكن بالوسع توقعها  - ت

تاخٌر فً اكمال االعمال او تجهٌز المواد  او تفادٌها عند التعاقد وترتب علٌها

 المطلوبة بموجب العقد .

بان ٌتقدم المتعاقد بطلب تحرٌري الى  ) أ ،ب،ت (  ٌشترط تطبٌق احكام هذه المادة  -ثانٌا :

( ٌوم لعقود التجهٌز تبدا من تارٌخ نشوء السبب 15جهة التعاقد او من تخوله خالل مدة )

الذي من اجله ٌطالب بالتمدٌد مبٌنا فٌه التفاصٌل الكاملة والدقٌقة عن اي طلب  لتمدٌد 

ولً المذكورة فً شروط المدة ، والتقبل اٌة طلبات تقدم بعد صدور شهادة االستالم اال

 العقد .

 بامكان المجهز طلب تثبٌت االعتماد وعلى نفقته على ان ٌكون ذلك ضمن عطاءه .  -:ثالثا 

ٌوم من  15على البائع ان ٌقدم طلبا خطٌا بتمدٌد األعتماد الى المشتري خالل  -رابعاً :

  تارٌخ نشوء السبب الذي ٌطلب التمدٌد بسببه موضحا كافة التفاصٌل لكل تمدٌد مطلوب .

 .01ش.ع.ع. 

 انغشايبد انتبخٍشٌخ : -1

والشحن  وبخالفه فً فقرة التسلٌم و التسلٌم  المذكورة تسلٌم المواد وفق جدولة الشحن  - أ

 تفرض ؼرامة تأخٌرٌة عن كل ٌوم تأخٌر ودون اشعار مسبق و وفق المعادلة التالٌة :

مدة العقد الكلٌـة ) مدة العقد  \اي تعدٌل فً المبلـغ (  +مبلغ العقد ) مبلغ العقد االصلً  ))

  % = الغرامة للٌوم الواحد  ((x 22  اي تغٌٌر فً المــدة ( +االصلٌة 

% من مبلػ العقد وبعد بلوغ الؽرامة التاخٌرٌة حدها االعلى 18ان ال تتجاوز  وعلى   

( من تعلٌمات تنفٌذ :( و )18ٌصار الى اتخاذ االجراءات القانونٌة وحسب نص المادة )

 . 0814( سنة 0العقود الحكومٌة رقم )

 00.1ش.ع.ع 
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مٌا  ومن ٌحق للطرؾ االول اتخاذ االجرءات القانونٌة بحق الطرؾ الثانً بعد انذاره رس - ب

( ٌوم من تارٌخ 51وخالل مدة ) خالل البرٌد االلكترونً المعتمد والمثبت فً العقد

 االنذار وقبل بلوغ الؽرامة التأخٌرٌة حدها االعلى .

ٌتم تخفٌض الؽرامات التاخٌرٌة حسب نسب االنجاز لأللتزامات تخفٌض الغرامات:   - ت

ت فٌها شهادة تسلم اولً للعمل المنجز التعاقدٌة المحددة فً منهاج تنفٌذ العقد والتً صدر

او السلعة المجهزة او الخدمة المطلوبة مطابقة ومهٌئة لألستخدام حسب شروط التعاقد 

 وتطبٌق المعادلة كاالتً :

 (% = غرامة الٌوم الواحد .22) xمدة العقد الكلٌة (  \) قٌمة االلتزامات غٌر المنفذة 

تعهداته المنصوص علٌها فً العقد مع الطرؾ االول اذا لم ٌلتزم الطرؾ الثانً بتنفٌذ  -0

  فان الطرؾ االول له الحق فً فرض التحمٌالت االدارٌة.

التزام الطرؾ الثانً بملكٌة مواد العقد التً ٌتم تسلٌمها الى الطرؾ االول باعتبارها ؼٌر  -:

ٌة وؼٌر محجوزة او مكفولة او مرهونة للؽٌر وبخالفه ٌتحمل التبعات القانون مدٌنة

 والقضائٌة.

بتنفٌذ العقد وحسب الشروط المتفق علٌها سٌتم تطبٌق  الطرؾ الثانً فً حالة عدم التزام  -4

 اجراءات المقاطعة علٌه واٌقاؾ كافة التعاقدات المستقبلٌة .

عند اخفاء الشركة التً ٌتم التعاقد معها معلومات ضرورٌة ٌتم ٌتم كشفها فٌما بعد سٌتم اتخاذ 

 . ر الٌها فً الؽراماتاالجراءات المشا

عند اخالل الطرؾ الثانً بالتزاماته التعاقدٌة المفروضه علٌه بموجب هذا العقد  -

ومن خالل البرٌد االلكترونً المعتمد والمثبت فً ٌتم توجٌه انذار بازالة المخالفة 

ٌوم من تارٌخ صدوره وفً حالة عدم االستجابة ٌتم اتخاذ  51خالل مدة  العقد

( من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة 18االجراءات القانونٌة وحسب نص المادة )

بالتأمٌنات القانونٌة على ان  ظفٌما ٌخص مصادرة او االحتفا 0814لسنة  0رقم 

من التعلٌمات انفا  وفق اسالٌب  :ٌتم تنفٌذ العقد على حسابه استنادا  لنص المادة 

 التنفٌذ .

 :0ش.ع.ع.

 04ش.ع.ع. شروط عامة . 04الشركة ٌتم اعتماد الفقرات الواردة فً الفقرة ش.ع.ع فً حال افالس 

 إن آلٌة وإجراءات تسوٌة النزاعات هً كما ٌلً:

المحاكم العراقٌة فً بؽداد هً الجهة التً تنظر فً اي نزاع قد ٌنشأ بٌن البائع  .1

حصول خالؾ بشان والمشتري والقوانٌن العراقٌة هً القوانٌن الواجبة التطبٌق عند 

 تطبٌق احكام العقد .

اي مبلػ ٌترتب بذمة الطرؾ الثانً ناجم عن االخالل باي التزام تعاقدي فللطرؾ االول  .0

 الحق بالمطالبة بذلك امام المحكمة المختصة وكذلك الفسخ اذا تحقق مقتضاه .

فً حالة اخالل المجهز للسلع والخدمات او االستشاري بالتزاماته التعاقدٌة   .:

فعلى جهة التعاقد انذاره رسمٌا  وعند عدم استجابته فٌتم مصادرة التأمٌنات 

النهائٌة وتنفٌذ االلتزامات المخل بها على حسابه وذلك وفقا  الحد االسالٌب 

 0814لسنة  0( من تعلٌمات تنفٌذ العقود رقم :المنصوص علٌها فً المادة )

مخل دفع التعوٌض عن عند توفر الشروط الخاصة بها وٌتحمل المتعاقد ال

االضرار التً لحقت بجهة التعاقد بسبب هذا االخالل وحسب القوانٌن العراقٌة 

 . ومصادرة التامٌنات القانونٌة

 08.0.0ش.ع.ع. 
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٠فلع اٌطلت االٚي حغ١ّالث اؿاك٠ت عٕـ ل١اِٗ بخٕف١ق اٌخناَ  : انتحًٍالد اإلداسٌخ

اٌىٍفت  %ا 27ِٓاٌطلت اٌزأٟ باٌخعالـ اٚ ِٓ ؽالي شؾض اؽل الحن٠ـ عٓ  

اٌفع١ٍت ٌخٕف١ق ٘قا االٌخناَ ,   فٟ عاي وْٛ اٌعمـ ٠خؼّٓ اعّاي ِـ١ٔت ٠ٚـؽً ػّٓ 

 ِفَٙٛ اٌّماٌٚت ا.

 07ش.ع.ع. الٌنطبق 

 المعول هً العربٌة اللؽة وتكون واالنكلٌزٌة العربٌة باللؽتٌن العقد تنظٌم ٌتم -
 التً الفنٌة المصطلحات بعض باستثناء الطرفٌن بٌن خالؾ حصول عند علٌها
 العربٌة. الى ترجمتها ٌتعذر

 01ش.ع.ع.

 اٌمأْٛ اٌعلالٟ ٘ٛ اٌمأْٛ اٌٛاصب اٌخطب١ك عٕـ عظٛي ؽالت بشاْ حطب١ك اعىاَ اٌعمـ  -

والضوابط الملحقة بها جزء ال  0814( لسنة 0تعتبر تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم )  -

  ٌتجزا من العقد .

 8:ش.ع.ع.

وزارة الصحة /البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستمزمات الطبية  ]
بواسطة الكابل على أن ٌتبع ذلك كتاب مقبوال  وما إذا كان  التبلٌػ ألؼراضي[)كيماديا (

 [تحرٌري 

  .وٌعتبر التبلٌػ عن طرٌق االٌمٌل هو احدى الطرق المعتمدة فً توجٌه االنذار

بواسطة الكابل على أن ٌتبع ذلك وما إذا كان مقبوال   التبلٌػ الؼراضالمجّهز  عنوان]أدخل: 

 [كتاب تحرٌري

تعد قرارات االحاله نافذة من تارٌخ تبلٌػ من ترسو علٌه المناقصة بتوقٌع العقد خالل مدة  -

 ( ٌوم من تارٌخ تبلٌػ االحاله .14ال تتجاوز )

  المحل المختار للتبلٌؽات القضائٌةٌكون المكتب العلمً الممثل للشركات هو  -

 

 1.1:ش.ع.ع. 
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بّٛص ب لأْٛ حغظ١ ً اٌـ٠ْٛ  اٞ ٠غك ٠ٕشأ ٌٍطلت االٚي  ىخغظاي٠خُ اإل .1

 .1044ا ٌيٕت 56اٌغى١ِٛت كل ُ  

 ؿاؽً ٚؽاكس اٌعلاقفخظ االعخّاؿ   اٌّفلٚػت عٕـ  افت اٌّظاك٠  اٌبٕى١تو .2

عخٝ ٚطٛي   اٌبائع احىْٛ عٍٝ عيا  اٌّضٙن ,اطـاك  ,اصٛك اٌخعـ٠ً ... اٌؼ ا 

 . اٌّٛاؿ اٌٝ ِؾامْ اٌشلوت 

 وافت اٌلىَٛ اٌىّلو١ت . اٌطلت اٌزأٟ  اٌّضٙن اخغًّ ٠ .3

 113كلُ ؽؼٛع اٌعمـ اٌٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌعلال١ت بّا ف١ٙا اٌمٛا١ٔٓ اٌّخعٍمت باٌؼل٠بت  .4

ٌخعالـ اٌعلال١ت ٚحع١ٍّاث اٌخغاىب اٌؼل٠بٟ ٌٍعمٛؿ اٌّبلِت ب١ٓ صٙاث ا 1082ٌيٕت 

ٚاصٛك االعالْ   2712ٌيٕت  41كلُ  ٚ كىُ اٌطابع 2778ٌيٕت  2ٚاالصٕب١ت كلُ 

 ٚاٌلىَٛ اٌعـ١ٌت .  ٚاعاؿة االعالْ 

ا عٓ وً  ِائخاْ ٚؽّيْٛ اٌ  ؿ٠ٕاك علالٟا    ؿ٠ٕاك ٠.257,777خُ اىخ١فاء ِبٍغ   5

 ؽٍب اعخلاع ٠مـَ ِٓ لبً اٌّىخب اٌعٍّٟ اٚ اٌشلوت عٓ اٞ اعاٌت اىخ١لاؿ٠ت .

ا ِمابً ؽٍب ِائت اٌ  ؿ٠ٕاك علالٟا   ؿ٠ٕاك ٠.177,777خُ اىخ١فاء ِبٍغ لـكة   6

 اىخبـاي ِٕفق عـٚؿٞ .

ا عٓ وً  ؽّيت ٚعشلْٚ اٌ  ؿ٠ٕاك علالٟا    ؿ٠ٕاك ٠.25,777خُ اىخ١فاء ِبٍغ   4

 فاع ٚحفل٠غ ٚحغ١ًّ ٌىً شاعٕت حظً اٌٝ اٌّؾنْ اٌّعٕٟ .ِغؼل ٔ

ا عٓ وً ٠َٛ عٓ  عشلة االت ؿ٠ٕاك علالٟا    ؿ٠ٕاك ٠.17,777خُ اىخ١فاء ِبٍغ   8

 ٚلٛت ٚ ِب١ج اٌشاعٕاث اٌؾاطت بٕمً االؿ٠ٚت ٚاٌّيخٍنِاث اٌطب١ت فٟ ِؾامْ شلوخٕا .

ا  MOH. Kimخعّاي   حىا١ٌ  ٚػع عالِت فاشً ا١ل طاٌظ ٌألى٠خغًّ اٌّضٙن . 0

 عٍٝ اٌى١ّت اٌفاشٍت اٚ ا١ل اٌّطابمت ٌٍّٛاطفاث فٟ ِؾامْ و١ّاؿ٠ا .

 

 0:ش.ع.ع. 
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 اٌعمـ ِيخٕـاث. اٌخاىعاٌميُ 

 اتفبلٍخانؼمذ ًَىرجا1 

 

 اٌعمـ٘قٖ احفال١ت أُبلِج

 [ىٕت  اؿؽً] ىٕت ,[شٙل  اؿؽً] ِٓ ]اٌللُ  اؿؽً]  ٠َٛ

 ب١ٓ

 حابعت .....إؿاكة اٌّزاي, ىب١ً عٍٝ ,انمبَىٍَخ انجهخ نُىع وصف  اؿؽً] ٟٚ٘ ,[انًشتشي اعى :اؿؽً] ا1

 فٟ اٌلئ١يٟ عٍّٙا ْاٚعٕٛ اٌعلاق لٛا١ٔٓ حغج ِٕـكصت تشلوتعاِ اٚ , اٌعلال١ت اٌغىِٛت ٛماكة...فٌٟ

 ٚ ٠ٍٟا, ِا فٟ "اٌّشخلٞ" ٠ـعٝ  اٌقٞ [انًشتشي ػُىاٌ  اؿؽً]

 عٍّٙا ٚعٕٛاْ[اٌّضٙن بٍـ  اؿؽً] لٛا١ٔٓ حغج ِٕـكصت شلوت ٟٚ٘ ,[ًجهضان اعى :اؿؽً] ا2

 اف١ّا٠ٍٟ "اٌّضٙن" ٠ـعٝ [ اٌقٞاٌّضٙن ْ عٕٛا  اؿؽً]اٌلئ١يٟ

ا ّّ  نهغهغ يىجض وصف  اؿؽً] أٞ, /اٌعلػ١ت,ٕزل٠تاٌ ٚاٌؾـِاث اٌيٍع بعغ بؾظٛص ٌّٕالظت ؿعا لـ اٌّشخلٞ واْ ٌ

 ثبنكهًبد انؼمذ لًٍخ :اؿؽً] بم١ّت ٚاٌؾـِاث اٌيٍع ٘قٖ ٌخمـ٠ُ اٌّضٙن لبً ِٓ اٌّمـَ اٌعطاء عٍٝ ٚافك ٚلـ [وانخذيبد

  ٠ٍٟا ِا فٟ اٌعمـ ل١ّت ٠ـعٝ  اٌقٞ [واألسلبو

 ٠ٍٟ  ِا عٍٝ احفما اٌطلفاْ أْ اإلحفال١ت ٘قٖ ٚحؤوـ

العامبة  شبروطالوردت ازاءهبا فبً  التبً المعبانً نفبس لهبا االتفاقٌة هذه فً الواردة والعبارات الكلمات معانًإن  .1
 لعقد.ل
ًٌ لفيّ ٠ُ  ٚ ملأ٠ُ  ٚاٌّضٙن؛ اٌّشخلٞ ب١ٓ اٌعمـ حشىً أؿٔاٖ اٌّـكصت اٌٛرائك إْ .2   اٌعمـ  ٘قا ِٓ ٠خضنأ وضنءالِٕٙا و

 ٘قٖ اٌعمـ احفال١ت ا أ 

 ٌٍعمـ اٌؾاطت اٌشلٚؽ ا   

 للعقد العامة الشروط)ج( 

 )بما فً ذلك المواصفات الفنٌة( الفنٌة)د( المتطلبات 

 ساسٌةوجداول األسعار األ هزجالم( عطاء ـ)ه

 قائمة متطلبات التعاقد)و( 

 ي المشتر من القبول خطاب)س( 

 [أخرى وثائق ةأٌ: هنا ٌضاؾ)ح( ]
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 شبروطبموجبب ومعالجة اي خلل فٌها من النواحً كافة بتقدٌم السلع والخدمات جهزٌتعهدالم. باإلتفاق مع المشتري، :

 .محددفٌاتفاقٌةالعقدهو كما  المبالػ التً ستدفع له من قبل المشتريمقابل وذلك العقد 

 

تقدٌمبه مقاببل لمجهزالبى ا ،بموجب احكام العقبدأو سٌستحق  او اي مبلػ اخر مستحق قٌمة العقد بدفع المشتريٌتعهد. 4

 .والطرق المحددة فً العقدت فً االوقاوذلك ومعالجته اي خلل فٌها، السلع والخدمات 

 

 

 ٌظاٌظ ٚبا١ٌٕابت عٓ اٌّشخلٞ

 اٌخٛل١ع  _____________________________________________________

 [اؿؽً  ِٕظب اٚ أٞ حعل٠  اؽل]

 

 بغؼٛك _____________________________________________________

 

 ٌظاٌظ ٚبا١ٌٕابت عٓ اٌّضٙن

  اٌخٛل١ع _______________________________________________________

 [اؿؽً  ِٕظب اٚ أٞ حعل٠  اؽل]

 

 بغؼٛك _____________________________________________________
 

 

 اتفاقٌة العقد

 [ىٕت  اؿؽً] ىٕت ,[شٙل  اؿؽً] ِٓ ]اٌللُ  اؿؽً] ٠َٛ فٟ بخاك٠ؼ

 بٌن

 "المشتري"، [اسم المشتري ادخل:]

 و

 "المجهز" ،[المجهزاسم  ادخل:]
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 (ًَىرج إشؼبس ثبإلحبنخ 2)

 } ٌكتت ػهى وسق يتىج ثشؼبس صبحت انؼًم { 

 ]ادخم انؼذد  [

 ] ادخم انتأسٌخ [

 انى :) أعى انًجهض و ػُىاَه (

 ]أدخم سلى وتؼشٌف انؼمذ وػُىاَه  [و / أحبنخ تجهٍض 

اىتُ اٌعمتـ ٚكلّتٗ وّتا ِغتـؿ فتٟ [ٌخٕف١تق حض١ٙتن  ]اؿؽتً اٌختأك٠ؼ  [ٔٛؿ اْ ٔعٍّىُ بغظٛي اٌّٛافمت عٍٝ عطائىُ اٌّتؤكػ     

وّتا حتُ حظتغ١غٗ ٚحعـ٠ٍتٗ  ]اؿؽتً اٌعٍّتت  []اؿؽً اٌّبٍغ باأاكلاَ ٚاٌىٍّتاث  [ٚبم١ّت اٌعمـ اٌّمبٌٛت اٌباٌغٗ  ]اٌشلٚؽ اٌؾاطت

 لـ حُ لبٌٛٗ .بغيب اٌخع١ٍّاث ٌّمـِٟ اٌعطاء ٚ

٠ِٛتا  ِتٓ حتأك٠ؼ طتـٚك اشتعاك االعاٌتت اعتالٖ ٚاٌخبٍتغ بتٗ  ٠14لصٝ اٌخفؼً باالؽالع ٚحن٠ٚـٔا بؼتّاْ عيتٓ االؿاء ؽتالي 

 ٚبّٛصب اٌشلٚؽ اٌعاِت ٚاٌؾاطت ٌٍعمـ ٚٔلفك ٌىُ ؽ١ا  ٔيؾت ِٓ احفال١ت اٌعمـ ِع شلٚؽٗ اٌعاِت ٚاٌؾاطت .

 ... ِع اٌخمـ٠ل .                                             

 اٌّلافماث 

 اىخّاكة احفال١ت اٌعمـ

 اٌشلٚؽ اٌعاِت ٌٍعمـ 

 اٌشلٚؽ اٌؾاطت ٌٍعمـ 

 

 ....................................تىلٍغ انًخىل:                                      

 ................................ اعى وصفخ انًىلغ:                                     

 ...................................اعى صبحت انؼًم                                     

 

 


