
 1 القسم األول. تعلیمات إلى مقدمي العطاءات
 

 

 المقدمة 
 

 االجھزة الطبیة  أعدت ھذه الوثیقة لشراء جمیع أنواع 

لسنة  ) 87وأمر سلطة االئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم ( وتخضع أجراءات ھذه الوثیقة الى القوانین المعتمدة في العراق 

 . تنفیذ العقود الحكومیة النافذة والظوابط الملحقة بھا وتعلیمات  او اي قانون یحل محلھ 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 وثائق مناقصة نموذجیة لقطاعات 
 تخصصیة

 لشراء االجھزة الطبیة 
 

 ]وزارة الصحة /البیئة /الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة (كیمادیا ) [: جهة التعاقد 

 ]  RNA لحفظ الDeep Freezer تجهیز جهاز [ :المناقصة /اسم المشروع

 ] عقود تجهیز االجهزة تنظم على الموازنة الجاریة لوزارة الصحة  [ :المناقصة /تبویب المشروع

 ]5/12/2021[صدر بتاریخ  التاریخ :

 
 
 
 
 
 



 كتاب الدعوة / اإلعالن (دعوة عامة )
الى : السادة 

 ]     RNA لحفظ الDeep Freezerتجھیز جھاز   21/2021/60R [م / رقم المناقصة       

 . )83 ( [ :رقم كتاب الدعوة

) بدعوة مقدمي  وزارة الصحة /البیئة /الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة (كیمادیا ) یسر (
 جھاز واحد لدائرة صحة RNA لحفظ الDeep Freezer جھاز العطاءات المؤھلین و ذوي الخبرة لتقدیم عطاءاتھم لتجھیز ( 

) مع مالحظة ما یأتي: ذي قار / مستشفى سوق الشیوخ 

وزارة الصحة /البیئة    على مقدمي العطاء المؤھلین والراغبین في الحصول على معلومات اضافیة االتصال ( .1
 الطابق –/الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة( كیمادیا ) / قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة 

)  www.kimadia.iq  والموقع االلكتروني لكیمادیا dg@kimadia.iqالخامس مقر وزارة الصحة البرید االلكتروني 
  الدوام الرسمي) وكما موضحة بالتعلیمات لمقدمي العطاءات.ایام 2:30  لغایة 8:30من (

 )المتطلبات القانونیة والفنیة والمالیة وكما مذكور في وثائق المناقصة   متطلبات التاھیل المطلوبة : ( .2
 ورقة بیانات .بامكان مقدمي العطاء المھتمین شراء وثائق العطاء بعد تقدیم طلب تحریري الى العنوان المحدد في 3

یتم بیع المناقصات في الشركة العامة لتسویق األدویة والمستلزمات  العطاء وبعد دفع قیمة البیع للوثائق البالغة ( 
ملیون دوالراً تھا  التي تبلغ قیممناقصةللملیون دینار وبمبلغ / القسم المالي / الطابق السادس ) Kimadiaالطبیة (

  .لتي تبلغ قیمتھا أكثر من ملیون دوالر وبعكس ذلك یتم إھمال العروضملیونان دینار للمناقصة اأو اقل ومبلغ 
  $ ) خمسمائة دوالر . 500اجور الوثائق القیاسیة لألجھزة الطبیة والخدمیة  ( -

 یعاد ثمن شراء وثائق المناقصات الى المناقصین في الحالتین التالیتین : -
 حالة الغاء المناقصة وتغییر اسلوب التنفیذ الى الدعوة المباشرة او العطاء االحتكاري . -أ
 عند الغاء المناقصات للسنة السابقة واالعالن عنھا مجددا" وبتسلسل جدید . -ب

العروض التي تصل من خالل البرید السریع فان المجھز مطالب بتقدیم المبلغ المذكور أعاله ویمكن قبول المبلغ بعد  -
.   العرضتاریخ الغلق بشرط أن تكون قبل البدء بدراسة العروض وبخالفھ سیتم إلغاء

یحق لمقدم العطاء الذي سبق لھ االشتراك في المناقصة  المعاد اعالنھا أن یقدم وصل الشراء السابق لھا مع وثائق  -
العطاء للمناقصةالمعاد اعالنھا وفي حالة تعدیل اسعار شراء ھذه الوثائق فیتحمل مقدم العطاء الفرق بین السعرین في 

 حالة زیادة السعر ویرفق مع عطاءه الوصلین االول و الثاني .
وزارة الصحة / البیئة / الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة (  یتم تسلیم العطاءات الى العنوان األتي ( .3

رقم ھاتف ,   4157667ھـ:   كیمادیا ) /الطابق السادس /  لجنة استالم وفتح العطاءات/ باب المعظم / بغداد /العراق
 بدالة ذات أربعة خطوط) في الموعد المحدد 4158401 , 5 , 7 , 8ھاتف البدالة :  ,   07705419074 النقال:

)). العطاءات المتاخرة سوف ترفض وسیتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثلیھم 3/1/2022(
وزارة الصحة / البیئة / الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة ( الراغبین بالحضور في العنوان األتي(

رقم ھاتف ,   4157667ھـ: كیمادیا ) /الطابق السادس /  لجنة استالم وفتح العطاءات/ باب المعظم / بغداد /العراق
 بدالة ذات أربعة خطوط) في الزمان والتاریخ ( 4158401 , 5 , 7 , 8ھاتف البدالة :  ,   07705419074 النقال:

  ).  صباحا9 الساعة 4/1/2022
 

 ]التوقیع                                                                           [

 ]  علي حسن البلداوي  الصیدالني                                                                                   [

 ]  المدیر العام / رئیس مجلس االدارة                                                                                  [
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http://www.kimadia.iq/


 

المحتویات 

الجزء األول – إجراءات التعاقد 

ویحتوي األقسام األتیة: 

القسم األول: تعلیمات لمقدمي العطاءات 

یقدم ھذا القسم معلومات تساعد مقدمي العطاءات على إعداد عطاءاتھم. كما یقدم معلومات حول كیفیة تسلیم 
العطاءات وفتحھا وتقییمھا وإرساء العقود. یحتوي القسم األول على أحكام  یجب استخدامھا دون تعدیل. 

 

القسم الثاني: ورقة بیانات العطاء 

یحتوي ھذا القسم على احكام تخص عملیات التجھیز وتعتبر مكملة لما جاء في القسم االول 

 

القسم الثالث: معاییر التقییم والتأھیل 

، ومتطلبات التاھیل التي یجب توفرھا في مقدم ◌ً یحدد ھذا القسم المعاییر المستخدمة في تعیین العطاء االقلسعرا
العطاء إلنجاز العقد. 

 

القسم الرابع: نماذج العطاءات 

یتضمن ھذا القسم نماذج صیغة العطاء، جدول األسعار، الذي یجب أن یقدم معھ. 

القسم الخامس: الدول المؤھلة 

یتضمن ھذا القسم معلومات تخص الدول المؤھلة. 

 

 

 التعاقد الجزء الثاني – متطلبات 

 ویحتوي القسم األتي:
  التعاقد متطلباتقائمة القسم السادس: 

یتضمن ھذا القسم الئحة بالسلع والخدمات المتصلة بھا ، جداول مناھج التجھیز و التسلیم ، المواصفات الفنیة 
والمخططات التي تصف السلع والخدمات المتصلة بھا والتي سیتم تجھیزھا. 



العقد   شروط ونماذج الجزء الثالث: 

و یحتوي األقسام األتیة: 

القسم السابع: الشروط العامة للعقد  

 .دیلھاعیتضمن ھذا القسم الفقرات العامة التي تنطبق على كل عقد. نصوص الفقرات المدرجة في ھذا القسم ال یمكن ت

لعقد  لالقسم الثامن: الشروط الخاصة 

یتضمن ھذا الفصل فقرات خاصة بكل عقد تعدل أو تكمل الشروط العامة للعقد المدرجة في القسم السابع. 

 العقد مستنداتالقسم التاسع: 

یحتوي ھذا القسم على نموذج العقد والذي عند استكمالھ، یتضمن التصحیحات والتعدیالت على العطاء الموافق علیھ 
والمسموح بھا حسب التعلیمات لمقدمي العطاءات والشروط العامة والخاصة بالعقد. 
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 العطاءات مقدمي إلى تعلیمات
 عام .أ

 – Bid Data Sheet)بیانات العطاء ورقة تدعو جھة التعاقد المذكورة في 1.1
BDS) الشروط الخاصة للعقدوفي(Special Conditions of Contract – SCC)  لتقدیم ،

 قائمة وفي بیانات العطاءورقة للتعاقد على االجھزة الطبیة  كما تم تحدیده في عطاءاتال
 .التعاقد متطلبات

 یتم تمویل العقد من المبالغ المخصصة في الموازنة المحددة في ورقة بیانات العطاء

 المصطلحات التالیة ستكون لھا المعاني المحددة في وثائق المناقصة ھذه: "الكتابة" 1.2
تعني أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما في ذلك الكتاب/الخطاب الذي یتم استالمھ بالید، أو 

إرسالھ بالتلكس والفاكس؛ "الیوم" یعني یوماً شمسیاً؛ صیغة المفرد تعني أیضاً صیغة 
 الجمع.

 المناقصة نطاق .1

 والمقاولین تشترط سیاسة جھة التعاقد على مقدمي العطاءات والمجھزین والمقاولین 2.1
 والعاملین لدیھم أن یراعوا أعلى معاییر األخالق خالل عملیات التعاقد وتنفیذ الثانویین

 :العقود. في سبیل تحقیق ھذه السیاسة

 وذات النافذة العراقیة القوانین بحسب واالحتیال" "الفساد تعریف التعاقد جھة تعتمد(أ)  

 تم كما المصطلحات بتعریفات أیضاً  التعاقد جھة سترشدتس ه المادة،ھذولغرض  .الصلة
 :أدناه تحدیدھھنا

 الفساد .2
 واالحتیال

 أو استالم أو تقدیم) تعني عرض أو "corrupt practice""ممارسة فاسدة" ( )1(
استدراج أي شيء ذي قیمة، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، وذلك بھدف 

  جھة؛ةالتأثیر بشكل غیرسلیم على أفعال أي

 (ومن غفال) تعني أي فعل أو إ"fraudulent practice""ممارسة احتیالیة" () 2( 
ضمنھا التشویھ أو سوء التمثیل) یؤدي عن درایٍة أو بتھور، إلى خداع أو 

محاولة خداع جھٍة ما، سواء للحصول على منفعة مادیة أو منفعة أخرى أو 
 للتملص من التزام ما؛

 

) تعني أیة خطة أو ترتیب بین "collusive practice""ممارسة تواطؤیة" () 3( 
 التأثیر بشكل غیر سلیم على تضمنةطرفین أو أكثر، وذلك لغایٍة غیر سلیمة، م

 أخرى؛أفعال جھة 

یذاء أو اإلضرر أو لحاق ال) تعني إ"coercive practice""ممارسة قھریة" () 4( 
أي جھة أو بیذاء، بشكل مباشر أو غیر مباشر، اإلضرر أو إلحاق الالتھدید ب

 ؛ممتلكات تلك الجھة،وذلك بھدف التأثیر بشكل غیرسلیم على أفعال جھة ما

 



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

 اإلتالف أو التزویر أو التغییر المتعّمد في الوثائق واألدلة أو حجبھا )5.1(
، وذلك  إلى المحققین عن التحقیق أو اإلدالء بشھادة زوربشكل متعمد

یجریھا المشتري للتحقیق في إدعاءات بشكل واضح إلعاقة أیة إجراءاتٍ 
 القوانین العراقیة وفقأو التواطؤ أو القھر ممارسات الفساد أو اإلحتیال 

؛ و/أو تھدید أو مضایقة أو ترھیب أي جھة، وذلك لمنعھا من كشف النافذة
معرفتھا بأمور تتعلق بالتحقیق أو لمنعھا من متابعة أو مواصلة إجراءات 

 التحقیق، أو

 

حق الممارسة بشكل واضح الممارسات التي تھدف إلى إعاقة أو عرقلة  )5.2(
 من التعلیمات إلى مقدمي  أدناه (د)2.1في المعاینة والتدقیق بموجب المادة

  النافذة.وفقالقوانینالعراقیةالعطاءات الواردة أدناه 

 

 إذا قررت وفق القوانین العراقیة النافذةعطاء ترفض جھة التعاقد أي سوف  (ب)
أن مقدم العطاء المقترح ترسیة العقد علیھ، قد تورط بشكل مباشر أو من 

 في ممارسات فساد أو احتیال أو تواطؤ أو قھر أو إعاقة خالل ،خالل وكیل
عملیة التنافس على العقد المعني؛ 

 وفقاً للقوانین (شركة أو شخص)سوف تعاقب جھة التعاقد أي طرف  (ج)
 لترسیة العقد علیھ، قانونیاً  عدم تأھیلھالعراقیة النافذة، بما في ذلك إعالن

، وذلك اذا  من الوقت أو لمدة محددةمحددسواء كان ذلك إلى أجٍل غیر 
تورط بشكل مباشر أو أن ھذا الطرف قد لسلطات العراقیة المختصة قررتا

 أو إعاقة قھرفي ممارسات فساد أو احتیال أو تواطؤ أو كیل، من خالل و
؛ ه أو خالل تنفیذ ممول من جھة التعاقد ،عقد علىخالل عملیة التنافس

  أخرىمتعلقةسجالت ووثائقالحسابات والقیام بمعاینة الیحق لجھة التعاقد  (د)
 مقدمي العطاءات والمجھزین والمقاولینلبتقدیم العطاء وتنفیذ العقد 

لسلطات عبرالتدقیق ھذه المستندات إلى اة الحوالمقاولین الثانویین،وبإ
المختصة وفق القوانین العراقیة النافذة. 

 

 

 مناقصةال وثائق. ب

 مع أیة ترابطیجب أن تقرأ بالالواردة أدناه و المستندات مناقصةھيوثائق الإن  3.1
 :منالتعلیماتإلىمقدمیالعطاءات 5 وفقالمادةمالحق صادرة 

3.  محتویات 
مناقصةال وثائق  

  (ITB)تعلیمات إلى مقدمي العطاءات القسم األول.

 (BDS)ورقة بیانات العطاء  القسم الثاني.

 التأھیلالتقییم ومعاییر القسم الثالث.

  العطاءمستندات القسم الرابع.

 



 ألدول المؤھلة القسم الخامس.

 قائمة متطلبات التعاقدالقسم السادس        

 (GCC)الشروط العامة للعقد  القسم السابع.

 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  القسم الثامن

 مستندات العقد القسم التاسع

  . لتقدیم العطاءات جزءاً رسمیاً من وثیقة العطاء / أالعالنیشكل كتاب الدعوةال  3.2

أنیتصل  حول وثیقة العطاء، توضیحیحتاج إلى أي قدم عطاء محتمل  ميأل یمكن 4.1
  أو أو بواسطة الكابل (یشمل مصطلح "كابل" البرید االلكترونيتحریریاً جھة التعاقد ب

.  بیانات العطاءورقةمحدد في كما ھو التلكس أو الفاكس) على عنوان جھة التعاقد 
)على سبیل المثال اذا كان فترة فساراستطلب توضیح (ستستجیب جھة التعاقد تحریریاً ألي 

) ایام وحسب مدة االعالن ،سوف 10) یوم فتكون االستفسارات ال تقل عن (15االعالن (
تحدید ھا (بما في ذلك وصف موضوع االستفسار دون اتجابإُترسل جھة التعاقد نسخاً عن 

مصدره) إلى جمیع مقدمي العطاءات المحتملین الذین استلموا وثیقة العطاء منھا. 

الیجوز إعطاء أیة معلومات إلى أیة جھة غیر مختصة عن أسماء وعناوین مقدمي  4.2
 .العطاءات أو وكالئھم وذلك للمحافظة على سریة اإلجراءات خالل فترة االعالن

 اإلستفسارات .4
 وثائق توضیحو

  مناقصةال

 بمدة مناسبة ، أن تعدل في یم العطاءاتسلقبل الموعد النھائي لتیمكن لجھة التعاقد  5.1
 مستندات وثیقة المناقصة عبر إصدار مالحق لھا.

 تعدیل . 5 
مناقصةال وثائق  

 من التعلیمات إلى 3.1یعتبر أي ملحق قد صدر جزءاً من وثائق المناقصة وفقاً للمادة  5.2
مقدمي العطاءات، ویجب تبلیغھ تحریریاً إلى كل من قام بشراء وثائق المناقصة، وبالتالي 
یعتبر ملزماً لھم. على مقدمي العطاءات تأكید استالم أي من ھذه المالحق فور تبلغھم بھا، 

 وستعتبر  المعلومات الواردة فیھا  مأخوذة بالحسبان من قبل مقدم العطاء في عطائھ.

 

 خذ الملحق باالعتبار المناسبالوقت الالمحتملین  مقدمي العطاءات إعطاءمن أجل  5.3
یم سل الموعد النھائي لتتمدیدإلى لتقدیرھا، فقاً ،و جھة التعاقدتقومسعند إعدادھم لعطاءاتھم، 

.وفي ھذه الحالة، على جھة التعاقد أن تبلِّغ جمیع مقدمي العطاءات بتمدید الموعد العطاءات
النھائي لتسلیم العطاءات وذلك عبر الكابل ملحقاً بإشعار تحریري للتأكید على ذلك. كما 

تمدید الموعد النھائي لتسلیم العطاءات بالطریقة ذاتھا التي نشرت فیھا إعالن ستقوم بنشر 
 اإلعالن عن ھذه المناقصة.

 

 

 إعدادالعطاءات .ج

إن ھذه المناقصة ھي لجمیع الشركات المؤھلة قانونیاً بحسب القوانین الساریة  6.1
. یمكن منع شركات من 1999 لسنة العلمیة المكاتبفي العراق  ومن ضمنھا تعلیمات 

 المشاركة في تقدیم العطاء في الحاالت التالیة:

 األھلیة .6
 القانونیة



د جمیع مقدمي العطاءات استبعالشركات التي لدیھا تضارب في المصالح. سوف یتم ا
 في تضارب ءھوعطاالیمكن اعتبار أن مقدم . لمصالحلتضارب أنھم في  یتبیّن الذین

 ، اذا:خالل عملیة العطاء ھذهللمصالح مع طرٍف ما أو أكثر 
) یسیطرعلى common controlling partner شریك مشترك (لدیھمكان  )1(

 أعمالھما؛ أو
 ھم؛مباشر أو غیر مباشر من أي منبشكل ) subsidy( أي دعٍم وا أو یتلقونتلقّ  )2(

 أو
 ؛ أوعطاء الاھذكان لدیھم الممثل القانوني نفسھ ألغراض  )3(
 لدیھم عالقة- مباشرة أو عن طریق طرف ثالث- مع بعضھم البعض، تكان )4(

 أو مقدم العطاء اآلخرتمكنھم من الحصول على معلومات حول عطاء 
عملیة  التأثیر على ھذا العطاء أو التأثیر في قرارات جھة التعاقد بشأن 

 المناقصة ھذه.

 سواء كان ذلك ،أكثر من عطاء في ھذه المناقصةبتقدیم مقدم عطاٍء ماام ) ق5(
 مما سیؤدي إلى استبعاد ، أو من ضمن شراكة أوائتالف شركاتمنفرداً 

مشاركة من إمكانیة  یحّد ، ھذا لنوبالرغم من ذلك. جمیع تلك العطاءات
عطاء كمقاول ثانوي في عطاء آخر أو مشاركة شركة ما كمقاول المقدم 

  أو؛ثانوي في أكثر من عطاء
) قد قدم مقدم العطاء المواصفات أو غیرھا من الوثائق التي ستسخدم في التعاقد 6(

على االجھزة الطبیة موضوع وثائق المناقصة ھذه، وذلك بطلب من جھة 
 التعاقد .

 

الیسمح لموظفي الحكومة والقطاع العام أن یشاركوا بشكل مباشر أو غیر مباشر في 6.2
  .المناقصات

 

تعتبر أیة شركة ُیدرج اسمھا على القائمة السوداء أو ُتعلق مشاركتھا في  6.3
المناقصات خالل فترة زمنیة محددة من قبل السلطات المختصة، غیر مؤھلة قانونیاً 
لتقدیم عطاء. إن قائمة الشركات المعاقبة وغیر المؤھلة قانونیاً متوفرة على الموقع 

 . بیانات العطاءورقةفي االلكتروني المحدد 

 

 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات، یتوجب على مقدم العطاء 12بحسب المادة  7.1
أن یقدم كجزٍء من عطائھ وبحسب موافقة جھة التعاقد، الوثائق التي تثبت أھلیة االجھزة 

 الطبیة  التي سیتم تقدیمھا بموجب العقد.

االجھزة  ھي تصریح بدول المنشأ لھذه االجھزة الطبیة ت أھلیة اثبإوثائق إن  7.2
ویتم ذلك في جدول األسعار، ویجري التأكید على ذلك بشھادات منشأ صادرة عن الطبیة

یجب أن ُتصاِدق السلطات الجھات المختصة في ذلك البلد وذلك عند شحن ھذھالبنود؛ 
 وحسب ماتتطلبھ التشریعات النافذة العراقیة المختصة في بلد المنشأ على ھذه الشھادات

 وكما مثبت في ورقة البیانات .

 إثبات وثائق .7
 الطبیة أھلیةاالجھزة
 لوثائق ومطابقتھا

 مناقصة.ال
 

محدد في االجھزة الطبیة والخدمات كما ھوطابقةقد تكون الوثائق اإلثباتیة لم 7.3
شكل على ) Schedule of Requirementsالقسم السادس - قائمة متطلبات التعاقد (

 



 اتوسوف تتألف من:بیانمواصفات تحریریة/نصوص،  و

  وصف مفصل للخصائص األساسیة االجھزة الطبیة   (أ)

كل بند من بنود المتطلبات الفنیة  لمقارنة جدول (ب)

(item-by-item commentary) ، ًُیثبت استجابة االجھزة الطبیة جوھریا
المحددة في المواصفات الفنیة، أو یحدد االنحرافات واالستثناءات لمتطلباتل

 ألحكام ھذه المواصفات الفنیة؛

 

 بیانات أیة مستندات أخرى خاصة بالمناقصة وكما ھي محددة في ورقة (ج)
 العطاء.

 

ما لم تحدد ورقة بیانات العطاء خالف ذلك، یتوجب على مقدم العطاء تسجیل  7.4
االجھزة الطبیة  التي سیتم تقدیمھا لدى السلطات المختصة في العراق؛ على مقدم العطاء 

أن یرفق مع عطائھ نسخة عن شھادة التسجیل إذا كان قد سجلَّ ھذه االجھزة الطبیة  
بحلول موعد تسلیم العطاءات. وإال، یتوجب على مقدم العطاء الفائز أن یقدم إلى جھة 

 التعاقد عند توقیع العقد إما:

 . لالستخدام في العراقاالجھزة الطبیة  شھادة تسجیل عننسخة  (أ)

 أو في حال لم یتم الحصول بعد على شھادة التسجیل ھذه،

مستندات ثبوتیة، بحسب موافقة جھة التعاقد، على أن مقدم العطاء قد التزم  (ب)
 . بیانات العطاءبجمیع متطلبات التسجیل كما ھي محددة في ورقة

 (ج)  جواز اإلستثناء من التسجیل بحسب صالحیات وزیر الصحة.

یجب على جھة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسھیل عملیة التسجیل  7.4.1
د ورقة  إسم الوكالة والشخص المسؤول عن إعطاء أیة  بیانات العطاءفي العراق. تحدِّ

 معلومات إضافیة حول عملیة التسجیل.

إذا لم یتمَّ تسجیل االجھزة الطبیة التي سیقدمھا مقدم العطاء الفائز عند   (أ)7.4.2
 توقیع العقد، فسوف ُیصبح العقد نافذاً اعتباراً من تاریخ استالم شھادة التسجیل.

(ب) یجوز لوزیر الصحة استثناء المناقص الفائز من تقدیم شھادة تسجیل الدواء عند 
 توقیع العقد وفي ھذه الحالة یكون العقد نافذاً .

 

 (ب) من التعلیمات إلى 7.3ألغراض جدول المقارنة الواجب تقدیمھ وفقاً للمادة  7.5
 من قبل جھة التعاقد في المتطلبات الفنیة فإن أیة إشارة الواردة أعاله، العطاءاتمقدمي 

. إلى معاییر وكذلك أسماء/عالمات تجاریة ھي على سبیل الوصف ولیس الحصر
یجوزلمقدم العطاءاستخدام معاییر، أسماء/عالمات تجاریة، و/أو أرقام مودیالت بدیلة في 

ي تال عطائھ ،شرط أن یثبت بحسب موافقة جھة التعاقد أن المواصفات البدیلة
 .الفنیة المواصفات فيحددة الم تلك جوھریاً تعادلھا،سیستخدم

 



 مقدم مؤھالت .8 : للتأكید بحسب موافقة جھة التعاقد بأن تقدیم الوثائق الثبوتیة مقدم العطاءعلى  8.1
 العطاء

أنھ و لتنفیذ العقد، الضروریةالفنیة واإلنتاجیة و لدیھ القدرة المالیة مقدم العطاء (أ)
  معاییر التأھیل والتقییم.–القسم الثالث  المحددة فيلأھيتمعاییر الیستوفي 

 

في حال لن یقوم بنفسھ بتصنیع أو انتاج االجھزة الطبیة  التي یقدمھا والمحددة  (ب)
في ورقة بیانات العطاء، فلدیھ التخویل من الجھة المصنعة أو المنتجة لتقدیم 

  المصنعة–الجھةتصریح من ھذه االجھزة الطبیة  في العراق وفقاً لصیغة ال
 ) المرفق في القسم الرابع.Manufacturer’s Authorization Formالمستند (

 

أو یكون ففي حال لم یكن مقدم العطاء یمارس األعمال التجاریة في العراق ،  (ج)
  في العراق محلي(في حال ترسیة العقد علیھ) ُمَمّثالً بوكیلسوف یصبح 

للخدمات المتصلة ، مؤھل وقادر على القیام بإلتزامات الضمانات لمقدم العطاء 
 ت الفنیة.واصفالعقد و/أو الملي الشروط العامة والخاصة التي تم وصفھا ف

 

 معاییر –القسم الثالث أن مقدم العطاء یستوفي معاییر التأھیل المدرجة في  (د)
(لمراجعة المواد/الفقرات اإلضافیة المتعلقة االجھزة الطبیة في التأھیل والتقییم 

 ).القسم الثالث

 

، وذلككمقدم م عطاء واحد في ھذه المناقصةي تقدكل شركة  على جبتوي 9.1
  (أ) من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات.6.1 للمادة ووفقاً عطاءمنفرد

 لكل عطاءواحد .9
 عطاء مقدم

؛ وفي أي یم عطائھسلیتحمل مقدم العطاء جمیع التكالیف المرتبطة بإعداد وت 10.1
 ھذه التكالیف، بصرف النظر عن سیر أو ملتزمةب تكون جھة التعاقد مسؤولةنلحال، 

 .تھاو نتیجالمناقصة أ

 كلفةالعطاء .10

 المتبادلة بین مقدم العطاء قیجب ان یتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 11.1
وجھة التعاقد  باللغة المشار الیھا في وقة بیانات العطاء . یمكن ان یقدم مقدم العطاء أیا 

من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائھ في لغة اخرى على ان ترفق 
 بترجمة دقیقة لنصوصھا الى لغة العطاء ، وحینھا تعتمد الترجمة لغرض تفسیر العطاء .

 لغةالعطاء .11

 المكونة الوثائق .12 المقدم ما یلي :یجب أن یشمل العطاء  12.1
 للعطاء



 القسم في إلیھا المشار النماذج وفقین األسعاركامل وجدول العطاء تقدیم استمارة (أ)
 ؛الرابع

التعلیمات إلى مقدمي  من 17ضمان العطاء (النسخة األصلیة) وفق المادة  (ب)
 ؛ (ضمان العطاء)العطاءات

  مقدم العطاء؛لِزم على العطاء ليُ توقیع تحریري ونافذ یخول للتفویض (ج)

 تؤكد بحسب العطاءات، مقدمي إلى التعلیمات من 7لمادة ل وفقاً إثباتات موثقة (د)
 مناقصة؛ال قائوث لمتطلبات مطابقة االجھزة الطبیة ھي أن،جھة التعاقدموافقة 

 مؤھالت مقدم – من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات8إثباتات موثقة وفقاً للمادة  (ھـ)
، أن مقدم العطاء مؤھل لتنفیذ العقد في جھة التعاقدالعطاء، تؤكدبحسب موافقة 

 حال تم قبول عطائھ؛

 وصل شراء مقدم العطاء لوثیقة العطاء؛ (و)

 Manufacturer’s Authorization (الشركة المصنعة/الجھةتصریح من (ز) ال
Form (ب) 8.1) وفق النموذج المرفق في القسم الرابع، إن وجد بحسب المادة 

 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات.

 . بیانات العطاء(ح) أیة وثیقة أخرى مطلوبة في ورقة

 

) وجدول Bid Formیتعین على مقدم العطاء تقدیم استمارة تقدیم العطاء ( 13.1
) المناسب وفق النماذج المرفقة في القسم الرابع، محدداً Price Scheduleاألسعار (

االجھزة الطبیة  التي سیقوم بتقدیمھا، مع وصف موجز لھا، ومحدداً دول منشأھا، 
 كمیاتھا، وأسعارھا.

 تقدیم استمارة. 13
 العطاء

یجب أن یتم تسعیر جمیع البنود المحددة في جدول األسعار وفق نموذج جدول  14.1
 بتحدید یقوم أن العطاء مقدم على. القسم الرابعالمرفق في (Price Schedule) األسعار 

.  كماھومطلوب األسعار جدول في الواردة األعمدة جمیع األسعارفي

تحدد أسعار االجھزة الطبیةالتي سیتم تجھیزھا محلیا أو تلك الموجودة في العراق  14.2
. أّما االجھزة )2في القسم الرابع (ولكن من منشأ أجنبي، في جدول األسعار المرفق 

الطبیة  التي سیتم استیرادھا من خارج العراق فیجب أن یتّم تسعیرھا في جدول األسعار 
 ).3القسم الرابع (المرفق في 

  وذلك لمتطلبات المطابقة:األسعار جدول إكمال األمورالتالیةعند إلى التنبھ یجب 14.3

تلك الموجودة في العراق ولكن من  أسعار االجھزة الطبیة المحلیة أو یتم إدراج14.3.1
 من جدول األسعار المرفق في القسم 5  رقمفي العامودمنشأ أجنبي،بشكل منفصل،وذلك 

 :)، على النحو التالي2الرابع (

-ex (أ):  أسعار االجھزة الطبیة  التي یتم تسلیمھا عند المصنع (5العامود رقم 
factory) االجھزة الطبیة  التي یتم تسلیمھا في صالة العرض /(ex-

showroom) االجھزة الطبیة  التي یتم تسلیمھا من المستودع /(ex-
warehouse) االجھزة الطبیة  الجاھزة /(off-the-shelf وذلك بحسب ،(

 العطاء أسعار .14
 والحسومات



الحالة؛ یجب أن تشمل ھذه األسعار جمیع الرسوم والضرائب (مثال الضریبة 
على المبیعات والرسوم الكمركیة والرسوم على مواد االستھالك، الخ...) 

المدفوعة أو التي یتم تسدیدھا على أساس مكونات االجھزة الطبیة  وعلى المواد 
الخام المستخدمة في تصنیع االجھزة الطبیة  أو تجمیعھا والتي تم تحدید أسعارھا 
على أساس تسلیمھا عند المصنع أو في صالة العرض  أو من المستودع، الخ... 
أو الرسوم والضرائب المدفوعة على االجھزة الطبیة  ذات المنشأ األجنبي والتي 
تم استیرادھا مسبقاً، وتم تحدید أسعارھا على أساس تسلیمھا في صالة العرض 

 الخ... . تشمل ھذه األسعار أیضاً تكالیف التوضیب والشحن.

سیقوم  (ب): أیة ضرائب مبیعات وغیرھا من الضرائب والرسوم التي 5العامود رقم 
 في حال ، وذلكاالجھزة الطبیة  في ما یتعلق بفي العراقتسدیدھا مقدم العطاء ب

  (مثالً ضریبة االستھالك والضریبة على المبیعات، الخ...) . العقد علیھیةرست

 (ج): تكالیف النقل الداخلي البّري والتأمین وتحمیل االجھزة الطبیة  5العامود رقم 
) Incidentalالعرضیة () وغیرھا من التكالیف Unloadingوتفریغھا(النفاض-

الضروریة حتى تسلیم االجھزة الطبیة إلى وجھتھا النھائیة كما ھو محدد في 
 قائمة متطلبات التعاقد.

 (د) : اسعار الخدمات الثانویة ما فیھا التركیب وبیان كیفیة التشغیل / 5 العامود رقم 
االستخدام والتدریب في موقع لدى الجھات المستفیدة (المستخدم النھائي ) ان كما 

 محدد في قائمة المتطلبات التعاقد .

 یحب إدراج اسعار االجھزة الطبیة التي سیتم استیرادھا من خارج العراق، 14.3.2
)، على 3 من جدول األسعار المرفق في القسم الرابع (5بشكل منفصل في العامود رقم 

 النحو التالي:

) في میناء/ CIP (أ):  أسعار االجھزة الطبیة التي یتم تسلیمھا على أساس (5العامود رقم 
 مطار ونقطة الوصول.

) (رسوم DDP (ب):  أسعار االجھزة الطبیة التي یتم تسلیمھا على أساس (5العامود رقم 
التسلیم مدفوعة)، عند موقع المستخدم النھائي في العراق كما ھو محدد في قائمة 

 متطلبات التعاقد .

(ج) اسعار الخدمات الثانویة بما فیھا التركیب وبیان كیفیة التشغیل / 5العامود رقم 
االستخدام و التدریب في الموقع لدى الجھات المستفیدة (المستخدم النھائي ) ان 

 وجد وكما محدد في قائمة متطلبات التعاقد .

) Annual Maintenance Contract - AMCیحدد سعر عقد الصیانة السنوي ( 14.3.3
في موقع المستخدم النھائي، وذلك في جدول األسعار بحسب النموذج المرفق في القسم 

)، إن وجد، ویحدد ھذا السعر لعدد السنوات التي تلي إنتھاء فترة ضمان 4الرابع (
العیوب، كما تم تحدیده في قائمة متطلبات التعاقد. یشمل ھذا السعر الضرائب النافذة 

بتاریخ موعد فتح العطاءات. یتوجب على مقدم العطاء تحدید أیة ضرائب إضافیة یتعین 
تسدیدھا. ما لم یحدد خالفاً لذلك في وثائق المناقصة، تعتبر األسعار شاملة لھذه الضرائب 

وال یجوز المطالبة بھا الحقاً . خالل مدة عقد الصیانة السنویة، على المجھز أن یحتفظ 
 على یتوجب. تصلیح/بالكمیة الكافیة من قطع الغیار وأن یستجیب فوراً ألي طلب صیانة



 عاملًة بشكل سلیم وصحیح بقاءالمعداتموضوععقدالصیانةالسنویةیضمن أنمقدم العطاء 
)UPTIME warranty (قائمة متطلبات التعاقدالسادسالقسم كما ھو محدد في و –  ،

 خالل عقد الصیانة )downtimeوذلك إن وجد. وفي حال تخّطت فترات األعطال (
  فیتوجب عندھا تمدید فترة ھذا العقد بمدة تعادل ضعف فترات األعطال.السنویة

، الخ...) EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPسوف یتم اعتماد المصطلحات  ( 14.4
استناداً لألحكام الدولیة لتفسیر المصطلحات التجاریة بحسب ما ھو محدد في آخر إصدار 

 الذي یتم نشره من قبل غرفة التجارة الدولیة ®INCOTERMSمن إصدارات اإلنكوترمز 
 في باریس (كما ھو محدد في ورقة البیانات)

 

 أعاله من 14.3إن تقدیم األسعار وفقاً لتفصیل بنود األسعار بحسب المادة  14.5
التعلیمات إلى مقدمي العطاءات، یھدف فقط إلى تسھیل عملیة مقارنة العطاءات من قبل 

جھة التعاقد، ولن یحد بأي شكل كان من حقھا في التعاقد على أیة مجموعة من البنود 
 المقدمة في العطاء.

 

ثابتة وغیر قابلة للتغییر یجب أن تكون األسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء  14.6
 . السببمھما كانخالل فترة تنفیذ العقد 

 

جدول ) في lotوحدة - / إذا تّم تحدید أكثر من جدول كمیات واحد (أو مجموعة14.7
) lots–فیتم تحدید اكثر من جدول كمیات واحد (او المجموعات/وحدات متطلبات التعاقد 

على ان یتم تسعیر جمیع بنود وكمیات السلع الواردة في ھذا الجدول او المجموعة.  
یتوجب على مقدم العطاء ان یحدد الجداول (المجموعات) بوضوح ویقوم بتسعیر كل 

منھا بشكل منفصل في جداول االسعار المخصصة لكل منھا.  سوف یتم تقییم العطاءات 
 لكل جدول (مجموعة) بشكل منفصل. 

 

إھمال العرض المبني على تخفیض نسبة مئویة أو مبلغ مقطوع من اي العطاءات  14.8
االخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول اي تحفظ واي تخفیض للسعر یقدم بعد موعد 
غلق المناقصة ونؤكد على شرط عدم اجراء التغییرات بعد التبلیغ باالحالة واي رسالة 

 للتخفیض ترد بعد تاریخ الغلق بدون طلب من كیمادیا سیتم اھمالھا وعدم النظر فیھا.

 

 التالیة:العمالت بتقدم األسعار یجب أن  15.1

االجھزة الطبیة التي سیتم تقدیمھا من العراق على مقدم العطاء أن یقدم أسعار  (أ)
 الدینار العراقيب

یجوزلمقدم العطاء أن یقدم أسعار االجھزة الطبیة التي سیتم تقدیمھا من خارج  (ب)
 . بیانات العطاءالعراق بالعملة المحددة في ورقة

 العطاء عمالت .15

 بیانات ورقة على األقل للمدة المحددة في ساریة/نافذةیجب أن تبقى العطاءات  16.1
 20 المحدد من قبل جھة التعاقد وفقاً للمادةویم العطاءات سلتالموعد النھائي لبعد العطاء 

أقل من نفاذه من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات. سیتم رفض العطاء الذي تكون مدة 
  للشروط. غیر مستجیبٍ باعتباره عطاءً المطلوب 

 نفاذ فترة .16
 العطاءات



، یجوز لجھة التعاقد أن  األولیة العطاءإنتھاء فترة نفاذفي حاالت استثنائیة، وقبل  16.2
 یتم عطاءاتھم لمدة إضافیة محددة. یجب أن فترة نفاذتطلب من مقدمي العطاءات تمدید 

عطاء أن یرفض طلب ال مقدمي العطاءات تحریریاً . یجوز لمقدم جوابھذا الطلب و
في حال قبول مقدم العطاء لھذا أما . ذلك دون مصادرة ضمان عطائھوھذا، التمدید 
 ولكن سیطلب منھ في ؛سمح لھ أن یقوم بتعدیل عطائھولن يُ لن ُیطلب منھ ، فعندھا الطلب

 . ضمان عطائھفترة نفاذالمقابل تمدید 

 

على مقدم العطاء أن یقدم، كجزء من عطائھ، ضمان عطاء غیر مشروط وقابل  17.1
 للدفع عند أول طلب من جھة التعاقد، ویكون ضمان العطاء إما بصیغة:

 (أ) خطاب ضمان .

 (ب) صك مصدق.

 (ج) او ایة صیغة اخرى تحددھا جھة التعاقد  في ورقة البیانات .

 بیانات العطاء في القسم یجب أن تكون قیمة ضمان العطاء وفق ما ھو محدد فیورقة
 .قائمة متطلبات التعاقد في القسم السادسوالثاني

 العطاء ضمان .17
 

یجب أن یكون ضمان العطاء موجھاً إلى جھة التعاقد مع ذكر عنوان ورقم  17.2
 یوماً بعد انتھاء 28المناقصة / كتاب الدعوة، كما یجب أن یبقى نافذاً لمدة ال تقل عن 

 من 16.2ا للمادة نفاذ العطاء وفقیدالحق لفترة مدأي ت بعد انتھاء وأفترة نفاذ العطاء 
 التعلیمات إلى مقدمي العطاءات.

 

یجب أن یكون ضمان العطاء، باختیار مقدم العطاء، إما على شكل( خطاب  17.3
صادراً عن أحد المصارف المعتمدة في )Bank Guaranteeضمان مصرفي (ضمان) 

العراق وفقاً لتعلیمات المصرف المركزي العراقي، أو  صدك مصدق او ایة صیغة 
 Bank (الضمانالمصرفيإذا صدر تحددھا جھة التعاقد في ورقة البیانات. و

Guaranteeموقعاً ومصدقاً ) عن مصرف موجود خارج العراق، فیجب أن یكون 
معتمدة في العراق لجعل ھذا الضمان قابالً  الالمصرف لھذا مرادفةالمالیة المؤسسة منال

 .)back-to-back counter guarantee (للتنفیذ

 

ستقوم جھة التعاقد ( بناء على توصیة لجان الدراسة والتحلیل) برفض أي عطاء  17.4
 ال یرفق معھ ضمان عطاء مقبول وذلك باعتباره عطاًء غیر مستجیٍب للشروط .

 

 ضمانات العطاء العائدة تطلقیحق لجھة التعاقد أن، بحسب موافقة جھة التعاقد 17.5
 علیھم، وذلك قبل انتھاء مدة نفاذ لعقد اترسیةالى مقدمي العطاءات الذین ال یحتمل 
 قد صدرت. في ھذه الحالة، یتم االحتفاظ حالةعطاءاتھم وبعد أن تكون التوصیة باإل

 عمالً بضمانات العطاء العائدة لمقدمي العطاءات الذین یحتلون المراتب الثالث األولى
  من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات.38.2بأحكام المادة 

 

ضمان ه  وتقدیم العقد بعد توقیعاتفاقیةمقدم العطاء الفائزلالعطاء یعاد ضمان  17.6
 .المطلوباألداء حسن 

 



 یمكن أن تصادر جھة التعاقد ضمان العطاء إذا: 17.7

نفاذه وبعد غلق المناقصة، سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتھاء مدة  (أ)
 من التعلیمات إلى مقدمي 22.3 و16.2باستثناء ما نصت علیھ الفقرتین 

  أوالعطاءات؛

 

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

 التوقیع على العقد، أو )1(

 تقدیم ضمان حسن األداء المطلوب. )2(

 

 من 36بشكوى أو اعتراض وفقاً للمادة مقدم عطاء غیر ناجح تقدم (ج) إذا  
 ىشكو ھذھال للسلطات المختصةأن عندھا، وتبین العطاءاتالتعلیمات إلى مقدمي

 إن قیمة األضرار الناتجة ؛ة مبررغیر أو خاطئة ألسباب كانعتراض ھذا االأو 
عن ھذا التأخیر في توقیع العقد سوف یتم تعویضھا وفق القوانین العراقیة 

 واإلجراءات النافذة.

 

إذا لم یقدم بعض مقدمي العطاءات ضمان العطاء وذلك بسبب اإلعفاء  17.8
المنصوص علیھ في القوانین العراقیة النافذة، كما ھو الحال مثالً بالنسبة للشركات العامة 

 من التعلیمات إلى 17.1 مادةلل بیانات العطاءورقةأو غیرھا بحسب ما ھو محدد في 
 مقدمي العطاءات، و

استمارة إذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتھاء مدة نفاذه المحددة في  .أ
 16.2، باستثناء ما نصت علیھ المادة  وبعد غلق المناقصة تقدیم العطاء

 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات؛ أو

 من 37إذا أصبح مقدم العطاء الفائز ولكن فشل في توقیع العقد وفقاً للمادة  .ب
التعلیمات إلى مقدمي العطاءات؛ أو في تقدیم ضمان حسن األداء وفقاً 

  من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات؛38للمادة 

 على ذلك-، أن تعلن عدم  بیانات العطاءفعندھا، یمكن لجھة التعاقد- في حال نصت ورقة
أھلیة مقدم العطاء ألرساء العقد علیھ وأن تمضي في تطبیق اإلجراءات اإلداریة 

 . بیانات العطاءالمنصوص عنھا في ورقة

 

ویجوز أن تشمل یجب أن ُیِعّد مقدم العطاء عطاءه ویقدمھ بنسختھ األصلیة  18.1
 بالعرض الفني، أما العرض المالي فیقدم في نسخة )Compact Diskقرصاً مدمجاً (

 أصلیة (ورقیة) واحدة.

 وتوقیع شكل .18
 العطاء

 المادة النسخ كافة الوثائق المحددة فيكل من یجب أن یتضمن العطاء األصلي و 18.2
 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات، على أن تكون كل وثائق العطاء مطبوعًة أو 12.1

  مقدم العطاءمقدم العطاء أو شخصمخوللذلك إللزام بحبر ال یزول، وموقعًة من حررةً م
من قبل ،  بیانات العطاء بحسب ما ھو محدد فیورقة ھذا التفویضیكون.یجب أن بالعقد

 (ج) من التعلیمات إلى مقدمي 12.1المخولین قانونیاً للتوقیع والذي بموجب المادة
لتوقیع على للوخ على مقدم العطاء التأكد من توقیع الم سوف یرفق بالعطاء.العطاءات

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

 



 وذلك من الشخص  المرفقة بعطائھوثائق وعلى كافة ال)Price Schedules (األسعار
یجب أن تكون االضافات والتصحیحات موقعة من قبل مقدم العطاء . الموقع على العطاء

وأن یكون التوقیع علیھا باألسم االول أو باألحرف األولى.على مقدم العطاء أن یحدد 
األسعار بالحروف واألرقام على النحو المطلوب في جداول األسعار. إن أیة شروط 

 . بیانات العطاءأخرى یتم تحدیدھا في ورقة

كتابة بین السطور أو محو أوتعدیالت لوثائق  ةیجب أال یحتوي العطاء على أي 18.3
 رتكبھا مقدم العطاءا تلك الضروریة لتصحیح األخطاء التي المناقصة، باستثناء

ین لوخ أو الملوخالم، یتوجب على . وفي ھذه الحالةأثناء إعداد مستندات العطاء
  ھذه التصحیحات. علىباألحرف األولى على العطاء التوقیع كامالً ولتوقیعل

 

  تسلیم العطاءات–د 

(أ)یتم تسلیم العطاءات بالید أو بالبرید االلكتروني او البرید الخارجي السریع كما 19.1
 محدد في ورقة بیانات العطاء

،  ومختومة منفصلةأغلفة في هنم العطاء وكل نسخة وضععلى مقدم العطاء (ب) 
غلفة المتضمنة األصل و"نسخة". توضع األأ" أصل "األغلفة بـ على وذلك مع التأشیر

 مختومكما محدد في ورقة بیانات العطاء خارجي غالف في والنسخ

 وتأشیر ختم .19
 العطاءات

 : الداخلیة والخارجیة أناألغلفةیتعین على  19.2
تحمل إسم وعنوان مقدم العطاء مع ختمھ على الزوایا األربع من  (أ)

 الغالف؛

 بیانات ورقةفي محدد تكون موجھة إلى جھة التعاقد على العنوان ال (ب)
 ؛العطاء

 ورقة في محدد، كما ھو  / كتاب الدعوة المناقصة ورقمتحمل اسم (ج)
 ؛بیانات العطاء

"، على أن تستكمل ]الوقت والتاریخ[وأن تحمل عبارة "ال یفتح قبل  (د)
 20.1 للفقرة  بیانات العطاء ورقةبالوقت والتاریخ المحددین في

 .التعلیمات إلى مقدمي العطاءاتمن

 

 في مختوماًومؤّشراً علیھ وفق ما ھو محدد الخارجي  الغالفإذا لمیكن 19.3
،  ووفق القوانین العراقیة النافذة من التعلیماتإلى مقدمیالعطاءات المذكورة أعاله19.2المادة

 .فقدانالعطاء أو فتحھقبلموعد فتح العطاءاتلة يمسؤول أیة جھة التعاقدعندھا لن تتحمل ف

 

المادة جھة التعاقد على العنوان المحدد في  إلى م العطاءاتسليیجب أن یتم ت 20.1
في مھلة ال تتجاوز الوقت والتاریخ ،ومن التعلیمات إلى مقدمي العطاءات (ب) 19.2

یتم إصدار وصل من قبل جھة التعاقد إلى كل مقدم .  بیانات العطاءورقة في حددینالم
 . الحق بنسخة لھا كمرجع جھة التعاقدوتحتفظعطاء تم استالم عطائھ، 

 النھائي الموعد .20
 العطاءات یمسللت

 تمدید ، یجوز لجھة التعاقد وفق تقدیرھاقبل الموعد النھائي لتسلیم العطاءات 20.2
 من 5.3للفقرة یم العطاءات من خالل تعدیل وثیقة العطاء وفقاً سلتالموعد النھائي ل

 



 جھة واجبات حقوق وسوف تمتد كافةمقدمي العطاءات، وفي ھذه الحالة  إلى التعلیمات
 الملتزمین بھا قبل التمدیدإلى الموعد النھائي بحسب المھلة التعاقد ومقدمي العطاءات

 .الجدیدة

یم سل جھة التعاقد بعد الموعد النھائي لت یرد الىأي عطاء سیتم رفض 21.1
 .من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات 20 في المادةحدد العطاءات الم

 العطاءات .21
 المتأخرة

ذلك  و إلى جھة التعاقده بعد تقدیمھئأو سحب عطا یجوز لمقدم العطاء تعدیل 22.1
لى أن یقدم لجھة التعاقدإشعاراً عیم العطاءات، سللتالمحدد مسبقاً قبل الموعد النھائي 

 نافذ مع تفویض  بذلكلتوقیعخول ل موقعاً من الم العطاء،أو سحب تعدیلبتحریریاً 
 بالتوقیع

 سحبو تعدیل .22
 العطاءات

 أو إستبدال لعطائھ ووضعھ في تعدیلتوجب على مقدم العطاء إعداد أي ي 22.2
غالف مختوم ویتم التأشیر علیھ وفق األصول، ویرسلھ الى جھة التعاقد قبل الموعد 

 :النھائي لتسلیم العطاءات بحسب ما یلي

 ورقةعلى مقدم العطاء تقدیم نسخة أصلیة مع عدد النسخ المحدد في  (أ)
 ،من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات(ب) 19.1لمادة لبیانات العطاء 

 علیھما بشكل یتم التأشیرغالفین في وذلك عطائھ، على ألي تعدیل 
و "تعدیل العطاء – النسخ"، أو أ "تعدیل العطاء – األصل" بـ:واضح 

 بحسب "استبدال العطاء – األصل" و "استبدال العطاء – النسخ"
مختوم یتم التأشیر علیھ  خارجي غالفضمن غالفین . یوضع الالحالة
  "تعدیل العطاء" أو "إستبدال العطاء". بـ: بشكل واضحبذلك

 یجب أن تتم ،العطاءت تعدیالبالتأشیر على األحكام األخرى المتعلقة  (ب)
  من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات.19.3 و19.2للفقرتین وفقاً 

 

 جھة التعاقد شعارعلى مقدم العطاء الراغب في سحب عطائھ إ یتوجب 22.3
إشعار  یجب أن یتم استالم یم العطاءات.سل لت مسبقاً تحریریاً قبل الموعد النھائي المحدد

 : كما یجب أنیم العطاءاتسلقبل الموعد النھائي المحدد لتسحب العطاء 

 19.2المادة في المحدد یكون موجھاً إلى جھة التعاقد على العنوان  (أ)
 ؛) من التعلیمات إلى مقدمي العطاءاتب(

 19.2 أسم ورقم المناقصة أو كتاب الدعوة والمحدد في المادة یحمل (ب)
أن یتم التأشیر علیھ بـ ، و(ج) من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات

 ؛ و"إشعار بسحب العطاء"

 اً نافذاً یخول للتوقیع على اإلشعار بسحب العطاء.تفویضأن یتضمن  (ج)

 

 من التعلیمات إلى مقدمي 22.3العطاءات المطلوب سحبھا وفقاً للمادة إن  22.4
 العطاءات، سوف تعاد إلى مقدمي العطاءات دون فتحھا.

 

 الموعد التي تلي استبدال أو تعدیل أي عطاء خالل الفترة  أوال یجوز سحب 22.5
 من 16ة نفاذ العطاء المحددة في المادة وحتى انتھاء فتریم العطاءات سلالنھائي لت

 



التعلیمات إلى مقدمي العطاءات. إن سحب العطاء خالل ھذه الفترة قد یؤدي إلى 
  من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات.17.7 للمادةمصادرة ضمان العطاء، وفقاً 

  – فتح وتقییم العطاءاتـه

 جھة التعاقد بفتح جمیع العطاءات بما في ذلك لجنة فتح العطاءات لدى ستقوم 23.1
الراغبین من مقدمي  بحضورعامةفي جلسة  وذلك ،اشعارات اإلنسحابات والتعدیالت

كما ھو  والمكان  والتاریخفي الوقت ( المخولین)،  مقدمي العطاءاتالعطاءات او ممثلي
 على مقدمي العطاءات او  ممثلي مقدمي العطاءات التوقیع . بیانات العطاءورقةمحددفي 

 على سجل الحضور كإثبات على حضورھم.

 العطاءات فتح .23

 بعدھا ، وال تفتحوقراءة محتویاتھااالنسحابات ـلیھا بعّشر ؤ الماألغلفةیتم أوالً فتح  23.2
سحب یقبل أي أشعار ل. ال  بل تعاد كما ھي إلى مقدم العطاء  العطاءات التي تم سحبھاأغلفة

 علناً خالل جلسة فتح العطاءات. مع التفویض النافذ تم قراءة إشعار اإلنسحاب إال إذا لعطاء ا
وال غلفةالتي جرى التأشیر علیھا بـاإلستبداالت وقراءة محتویاتھا ویتم استبدالھا األیتم فتح 

استبدالھا، بل تعاد كما ھي إلى مقدم العطاء مغلقة.  العطاءات التي تم  بعدھا أغلفةتفتح
دال مع التفویض النافذ بھذا بتتم قراءة إشعار اإلسإشعار الستبدال العطاءإال إذا  أي یقبلال

 مع التفویض تعدیالتبـلیھا عّشر ؤ المغلفة األ.علناً خالل جلسة فتح العطاءاتاالستبدال 
 . والذي تم تعدیلھعلناً مع العطاء العائد لھا المقدم أصالً محتویاتھا یجب أن تفتح وتقرأ النافذ 

 

یتم فتح العطاءات ویقرأ علناً اسم مقدم العطاء وسعر العطاء لكل بند أو جدول (أو  23.3
مجموعة) بما في ذلك أیة تخفیضات، و وجود أو عدم وجود ضمان العطاء في حال كان 

مطلوباً، ووجود أو عدم وجود التفویض بالتوقیع المطلوب، إضافة إلى أیة تفاصیل أخرى 
 جلسة فتح العطاءاتقد تراھا جھة التعاقد مناسبة. ال یرفض أي عطاء خالل 

یتم التأشیرعلى جمیع صفحات كل من العطاءات األصلیة بختم لجنة فتح العطاءات مع 
 توقیع أعضائھا على جمیع صفحات جداول األسعار األصلیة الخاصة بكل عطاء.

 

 من التعلیمات إلى مقدمي 22.2 التي ُترسل وفقاً للفقرة والتعدیالت(العطاءات  إن 23.4
 ال تخضع للتقییم مھما ، یتم فتحھا وقراءتھا خالل جلسة فتح العطاءاتلمالتي العطاءات) و

 كانت الظروف. 

 

ُتِعد جھة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاءات في نھایة الجلسة متضمناً المعلومات  23.5
 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات 23.6 و23.4 و23.2 و23.1المذكورة في الفقرات 

 المذكورة أعاله، باإلضافة إلى ما یلي وبالحد األدنى:

 ؛ھاأو تشمیعھاختمإغالق األغلفة بإحكام و -

 تخفیضات أو أیة ة، بما في ذلك أي إن وجد))lot (لكل وحدة (سعر العطاء -
  على أساس عطاءات أخرى؛ أو أیة تخفیضاتأسعار مشروطة

لمقدم العطاء على وتصحیح أ أو محو تعدیلعالمة واضحة حول كل التأشیرب -
 ؛مع توقیع رئیس وأعضاء لجنة فتح العطاءات،وذلك راول األسعاجد

مع توقیع رئیس ،وذلك  غیر مسعرة(بند)وضع خط أفقي بجانب كل فقرة -

 



 ؛  وأعضاء لجنة فتح العطاءات

األخرى  العطاء مستنداتتوقیع مقدم العطاء على استمارة تقدیم العطاء وعلى  -
 المرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛

 عدد األوراق المكون منھا كل عطاء؛ -

 ؛ من مقدم العطاءالعطاءمدونة في وتحفظات ذات صلة أ مالحظات ةأي -

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

 والمرفقات ویتم توقیع رئیس وأعضاء اللجنة  العطاءمحتویات على جمیع یوضع ختم اللجنة
 على جمیع صفحات جدول الكمیات المسعر لمقدمي العطاء

یطلب من ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرین التوقیع على محضر جلسة فتح  23.7
العطاءات مع الحق بإضافة أیة مالحظة على أداء اللجنة. إن عدم توقیع أي مقدم عطاء على 

بِطل مضمون ونفاذ المحضر. یجب توزیع نسخمنالمحضر إلى كل يُ محضر الجلسة ال 
  یرغبون بالحصول على نسخة منھ.الذینمقدمي العطاءات 

 

سیتم إعالن جمیع أسعار العطاءات والمواصفات الفنیة ومدد التنفیذ رسمیاً على لوحة  23.8
إعالنات جھة التعاقد مع التأكید على أن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة لمزید من 

 التدقیق والتحلیل.

 

   بموافقة رئیس جھة التعاقد. العطاءات سیتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تقییم وتحلیل 23.9

یمكن لجھة التعاقد (لجنة تقییم وتحلیل العطاءات) ، ووفقاً لتقدیرھا، طلب  24.1
توضیحاتمن مقدم العطاء حول عطائھ أثناء عملیة تقییم العطاءات. یجب أن یكون طلب 

التوضیح واإلجابة علیھ تحریریاً؛ ویمنع طلب أو تقدیم أو السماح بتغییر السعر أو مضمون 
 العطاءات خاللعملیةتقییما جھة التعاقد تكتشفھة حسابياء خط أتصحیح لإالإذاكانذلكالعطاء، 

  من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات.27.1وفقاً للفقرة 

إذا لم یقم مقدم العطاء بتقدیم التوضیحات بشأن عطائھ في الموعد والوقت المحددین لذلك 
 في طلب جھة التعاقد، فقد یؤدي ذلك إلى رفض عطائھ.

 توضیح .24
 العطاءات

ال یجوز الكشف عن أیة معلومات تتعلق بفحص، توضیح، وتقییم ومقارنة  25.1
العطاءات والتوصیة بإرساء العقد، إلى مقدمي العطاءات أو أي شخص آخر غیر معني 

 رسمیاً بعملیة العطاء، وذلك إلى أن یتم تبلیغ جمیع مقدمي العطاءات بإشعار إرساء العقد.

 سریة .25
 اإلجراءات

في (لجنة تقییم وتحلیل العطاءات) عطاء التأثیر على جھة التعاقد الإذا حاول مقدم  25.2
 رفض یؤدیإلى فأن ذلكترسیة العقد، ھابقرار في و ومقارنة العطاء،أعطاءھاللعملیة تقییم

 ه.ئعطا

 

إذا رغب أي مقدم عطاء باإلتصال بجھة التعاقد بشأن مسألة تتعلق بعطائھ خالل  25.3
 تحریریاً .ذلك قومبالفترة الممتدة من تاریخ فتح العطاءات إلى تاریخ ترسیة العقد، فعلیھ أن ي

 



ستقوم جھة التعاقد (لجنة تقییم وتحلیل العطاءات) تقییم وتحلیل العطاءات لتتأكد من  26.1
أنھا كاملة ومن عدم وجود أخطاء حسابیة ومن وجود ضمان العطاء المطلوب وأنھ تم 

 التوقیع على الوثائق وفق األصول أن العطاءات صحیحة بشكل عام.

 األولي التدقیق .26
 وتحدید للعطاءات
 استجابتھا

یمكن لجھة التعاقد (لجنة تقییم وتحلیل العطاءات) قبول أیة شكلیات ثانویة أو عدم  26.2
 في العطاء، إذا كان ذلك ال یشكل انحرافاً جوھریاً، على أن ال انحرافاتبسیطةمطابقة أو 

 یجحف ھذا القبول أو یؤثر على ترتیب أي مقدم عطاء في التقییم.

 

 تحدد  من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات،29 وعمالً بالمادة  المفّصل،التحلیلقبل  26.3
  ،مكتمالً،جودة مقبولةبما إذا كان العطاء (لجنة تقییم وتحلیل العطاءات) جھة التعاقد 

. ألغراض ھذا التأكد، فإن العطاء الذي یستجیب وثیقة العطاءمتطلبات لاً جوھریاً تجیبمسو
جوھریاً ھو العطاء المتطابق مع جمیع أحكام وشروط ومواصفات وثائق المناقصة دون أیة 

أو نحراف  الاانحرافات جوھریة أو استثناءات أو اعتراضات أو شروط أو تحفظات. إن 
  الجوھري ھو ذلك:تحفظالشرط أو أو العتراض أو االستثناء اال

 االجھزة الطبیة  والخدمات المتصلة بھااو أو جودةفعالیة على جوھريیؤثر بشكل ) الذي 1(

 أو جھة التعاقد وبما ال یتوافق مع وثیقة العطاء، من حقوق جوھري شكل بأيیحد الذي ) 2(
  او مقدم العطاء الفائز التعاقدیةلواجباتمن ال

 ...)او التغییر(، في حالة قبول جھة التعاقد لھذا التحفظ  بشكل غیر عادلؤثرالذي ي) 3(
الذین قدموا عطاءات اآلخرین مقدمي العطاءات ي ل التنافسالموقفالجوھري، على 
 .مستجیبة جوھریاً 

 

جیب یستسترفض جھة التعاقد (لجنة تقییم و تحلیل العطاءات)  العطاء الذي ال  26.4
مستوفیاً ه ؤ عطاجوھریاً، وال یجوز لمقدم العطاء الحقاً تصحیح عدم المطابقة لیصبح

الشروط. تستند جھة التعاقد في قرارھا ما اذا كان العطاء مستجیباً للشروط أم ال على 
 محتویات العطاء نفسھ.

 

سعر تعارض بین  إذا كان ھناكسیتم تصحیح األخطاء الحسابیة على الشكل التالي:  27.1
، الذي ینتج عن )total price (وبین المجموع (المبلغ) اإلجمالي) unit priceالوحدة (
) والمجموع اإلجمالي subtotal،أو بین المجموع الفرعي (ةبالكميسعر الوحدة ضرب 

)total price( ، ُتعتمد) سعر الوحدة ومن ثم المجموع الفرعيsubtotal ویصحح (
المبالغ ُتعتمد  واألرقام، (األحرف)المجموع اإلجمالي. إذا كان ھناك تعارض بین الكلمات

. إذا رفض مقدم العطاء تصحیح األخطاء الحسابیة، سوف یتم (األحرف) بالكلماتالمذكورة
  عطائھة ومصادرة قیمة ضمان عطائھ.رفض

 األخطاء تصحیح .27
 

 (لجنة تقییم و التعاقد جھة على والمقارنة،یتعین التحلیلبھدف تسھیل إجراءات  28.1
 العراقي، الدینار إلى مختلفة بعمالت المقدمة أسعارالعطاءات جمیع تحویلتحلیل العطاءات) 

المصرف  عنالصادر  المماثلة والبیع عملیاتالمعتمد في وذلك باستخدام سعر الصرف 
 المركزي أو مصرف تجاري في العراق.

 إلى التحویل .28
 واحدة عملة

إن سعر الصرف الذي سیعتمد لتحویل جمیع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى  28.2  



 الدینار العراقي، ھو سعر الصرف الصادر بتاریخ فتح العطاءات.

 ومقارنة العطاءات (لجنة تقییم وتحلیل العطاءات) بتقییمسوف تقوم جھة التعاقد  29.1
 . من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات26 اإلستجابة الجوھریة وفقاً للمادة حققتالتي 

 ومقارنة تقییم .29
 العطاءات

 المرشحین، سوف تتم مقارنة ترتیبتحدید  و بھدف مقارنة وتقییم العطاءات29.2
 - إلى موقع المستخدم DDPالعطاءات المستجیبة على أساس تسلیم االجھزة الطبیة  - 

 قائمة تفي حال نصالنھائي أو على أساس التوصیل المجاني إلى موقع المستخدم النھائي و
 قدیم من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات على ضرورة ت14.3.3 المادةمتطلبات التعاقد و

 العیوب، فسوف یتم أیضاً احتساب سعر عقد الصیانة صیانة للسنوات التي تلي فترة ضمان
تحدید  و) عند مقارنة أسعار العطاءاتAnnual Maintenance Contract - AMCالسنویة (

  المرشحین.. ترتیب

 

  سوف یتم احتساب:، المرشحینترتیبتحدید  وبھدف مقارنة وتقییم العطاءات 29.3

أسعار االجھزة الطبیة  المحلیة أو االجھزة الطبیة  األجنبیة المتوفرة في العراق كما  •
 14.3.1بموجب الفقرة ) 2القسم الرابع (وردت في جدول األسعار المرفق في 
 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات؛

 العراق كما وردت في جدول التي سیتم استیرادھا من خارجأسعار االجھزة الطبیة  •
 من التعلیمات إلى 14.3.2بموجب الفقرة )3القسم الرابع (األسعار المرفق في 

  .مقدمي العطاءات
كما ورد في ، )Annual Maintenance Contract - AMCسعر عقد الصیانة السنویة ( •

 قائمة متطلبات تفي حال نصو) 4 الرابع (القسمجدول األسعار المرفق في 
 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات على ضرورة تأمین 14.3.3 ةفقرالالتعاقد و

 . العیوبصیانة للسنوات التي تلي فترة ضمان

 

 المرشحین، سوف یتم احتساب صافي ترتیبتحدید  و بھدف مقارنة وتقییم العطاءات29.4
 نصفي حال ) AMC) لعقد الصیانة السنویة (Net Present Value - NPVالقیمة الحالیة (

ھذه الصیانة، مع األخذ بعین  على ضرورة تأمین قائمة متطلبات التعاقدالقسم السادس - 
  بیانات العطاء.االعتبار معدل التخفیض كما ھو محدد في ورقة

 

في حال حددت قائمة متطلبات التعاقد في القسم السادسإمكانیة تقدیم عطاءات ألكثر  29.5
من جدول (أو مجموعة)، فعندھا یتوجب على مقدمي العطاءات أن یحددوا أسعار كل جدول 

 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات. سوف یتم تقییم 14.7(أو مجموعة) وفقاً للفقرة 
 العطاءات المقدمة لكل جدول (أو مجموعة) بشكل منفصل.

 

یمكن أن یتم ترسیة العقود لكل جدول (أو مجموعة) بشكل منفصل، وذلك على  29.6
 Lowest Evaluated( قل كلفةً التقییم األمقدم العطاء الذي قدم العطاء المستجیب وذات 

Bid المحلیة األفضلیة من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات، وبعد تطبیق 8) ، بحسب المادة 
 . من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات30 المادةوفق 

 

ما لم ینص على خالف ذلك في ورقة بیانات العطاء, یتم اعتماد ھامش لألفضلیة   30.1
  .للعطاءات المقدمة من مقدمي العطاءات المحلیین 

 المحلیة األفضلیة .30



أو رفض أي عطاء أو في إلغاء عملیة المناقصة تحتفظ جھة التعاقد بحقھا في قبول  31.1
وذلك من ، إصدار كتاب اإلحالة والتبلغ بھ رسمیاً ورفض جمیع العطاءات في أي وقت قبل 

) الذي(ن) تأثر(وا) ات( العطاء)ي( قانونیة تجاه مقدم/التزامات مسؤولیةةتحمل أيأن تدون 
 بذلك. 

ستقوم جھة التعاقد بإعادة جمیع العطاءات التي جرى تقدیمھا وتحدیداً ،  تمَّ اإللغاءفي حال
ھذه  مقدمي مناقصةبحسب ما تم تسدیده منق الائشراء وثمبلغرسمضمان العطاءات مع 

 .العطاءات

 جھة حق .31
 أو قبول في التعاقد

 كل أو عطاء أي رفض
 العطاءات

ستحدد جھة التعاقد ، ما إذا كان مقدم العطاء المستجیب للشروط والذي یحقق األھلیة  32.1
یحقق ، )Lowest Evaluated Bid (قل كلفةً التقییم األ ذي العطاءقدم القانونیة المحددة، والذي 

، وذلك للتأكد من قدرتھ  من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات8.1 المؤھالت المحددة في المادة
 .بشكل مقبول على تنفیذ العقد 

 ھلیةاأل .32
 ومؤھالت القانونیة
 العطاء مقدم

إن ھذا التحدید یعتمد على تقییم قدرات مقدم العطاء المالیة، الفنیة، واالنتاجیة. وسیكون  32.2
 لمؤھالت مقدم العطاء والمقدمة منھ بموجب الفقرة وثقةمالثباتات اإلعلى أساس دراسة وتحلیل 

 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات، باإلضافة إلى أیة معلومات أخرى تراھا جھة التعاقد 8.1
 ضروریة ومناسبة .

 

 المؤھل قانونیاً العقد على مقدم العطاء یةرستلشرطاً أساسیاً  الناجحیعتبر التأھیل  32.3
. أما )Lowest Evaluated Bid (قل كلفةً التقییم األوالذي قدم العطاء (الوحدة/المجموعة) ذي 

 ؛قلكلفةً التقییم األذي إذا كانت نتیجة التأھیل سلبیة، فسیؤدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء 
قل التقییم األذي  ستقوم جھة التعاقد بعملیة تقییم مشابھة لقدرات مقدم العطاء ،وفي ھذه الحالة

 مقبول.بشكل الذي یلي، للتأكد من قدرتھ على تنفیذ العقد  كلفةً 

 

   ترسیة العقد–و 

  من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات، ستقوم32 و30 و29مع مراعاة أحكام المواد  33.1
 المؤھل قانونیاً صاحب العطاء المستجیب مقدم العطاءعلى العقد بترسیة جھة التعاقد 

تنفیذ العقد قدتم التأكد من مؤھالتھ لشرط أن یكون وذلك ، قل كلفةً  التقییم األيذجوھریاًو
قبول. مبشكل 

النماذج  ونفاذالمستندات/من صحةأكد یتوجب على جھة التعاقدالت قبل ترسیة العقد، 33.2
 وذلك عبر السلطات ال سیما ضمان العطاءءات المرشحین المقدمة في عطااألساسیة 
 المختصة.

 الترسیة معاییر .33

  المحددة والخدمات زیادةكمیة البنود، تحتفظ جھة التعاقد بحقھا فيبعد التعاقد  34.1
 أو تخفیض الكمیة بنسبة التزید عن %20  التزید عن بنسبةقائمة متطلبات التعاقد في أصالً 

دون أي تغییر في أسعار % من قیمة العقد، (كما محدد في ورقة البیانات ) وذلك من 15
  .الوحدات أو الشروط واألحكام األخرى

 جھة حق .34
 تعدیل في التعاقد
 إرساء عند الكمیات

 العقد
 

 بقرارإشعار .35 مقدم العطاء الفائز بموجب إشعارعاقد بت نفاذ العطاء، ستقوم جھة الفترةقبل انتھاء  35.1



. أن عطاءه قد قُبِلباب تحریري مسجل، خط على أن ُیتَبع بالكابل تحریري أو عبر إشعار
 عملیة   بنتیجةاتاآلخرین عطاءیال مقدمشعار جمیع على جھة التعاقد إیتعین، نفسھفي الوقت 

 ورقم اسممع تحدید، النافذةلقوانین العراقیة وفقاً لتقوم بنشر النتائج  سكماارساء العطاء، 
 جمیع مقدمي اءسمأ) 1المعلومات التالیة: ( وعدد الوحدات/المجموعات والمناقصة
 جلسة فتح فياإلعالنعنھا) أسعار العطاءات كما تم 2(و،  الذین قدموا عطاءاتالعطاءات

 مقدمي اءسمأ) 4(و، حلیلھكل عطاء تمَّ تالذیتمتقییمھلسعر ال) اسم و3(والعطاءات، 
سعر ال) اسم مقدم العطاء الفائز و5(،والعطاءات الذین رفضت عطاءاتھم وأسباب رفضھا

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

 الترسیة

اً (عقد  نافذاً فور والتبلیغ بھ تأسیساً للعقدالذي یصبحالترسیةقرار اإلشعار بیَُعد  35.2
 غیر عطاء مقدمقد یتقدم بھ أي طعن مع مراعاة قرار التسویة القانونیة المتعلقبأي ،اولي)
 .العطاءات مقدمي إلى التعلیمات من 36 للمادة وفقاً  فائز

 

بعد تقدیم العقد الموقع من قبل مقدم العطاء الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقاً  35.3
 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات، ستقوم جھة التعاقد فوراً بإعادة ضمانات 38للمادة 

 من التعلیمات إلى مقدمي 17العطاءات إلى مقدمي العطاءات غیر الفائزین وفقاً للمادة 
 العطاءات.

 

إلى یتقدم قد یتعین على جھة التعاقد االستجابة فوراً وتحریریاً إلى أي مقدم عطاء  35.4
 .الترسیةبقرار شعار إل عن أسباب عدم اختیار عطائھ بعد استالمھ لاً ستفسرمجھة التعاقد 

 

تعتمد اآللیة المعتمدة بالنظر في الشكاوى الخاصة لمقدمي العطاءات وفقاً لتعلیمات تنفیذ 
 العقود الحكومیة العامة النافذة.

 .الشكاوى36
 والطعون

 
،وبعد انتھاء بعد إشعار مقدم العطاء الفائز بقبول عطائھ من قبل جھة التعاقدفوراً  37.1

 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات 36الطعون وفقاً للمادة  الشكاوى وتسویةفترة انتظار 
مناقصة  الائقوث من القسم التاسعفيالمحددة  العقد اتفاقیة(إن وجدت)، سترسل جھة التعاقد 

یجب أن یتم .، إلى مقدم العطاء الفائزوالتي تشمل كل ما تم اإلتفاق علیھ بین الطرفین
 . بیانات العطاءورقة في كما ھو محددتصدیق العقد 

 العقد توقیع .37

 على مقدم العطاء الفائز التوقیع على إتفاقیة العقد وإعادتھا إلى جھة التعاقد یتوجب 37.2
 ضمن المدة المحددة  . 

، یبقى لجھة التعاقد الحق 36في حال تقدم أحد مقدمي العطاءات بطعن بحسب الفقرة 
أن العقد یستوفي  جھة التعاقد وجدتإذا بمتابعة إجراءات التعاقد مع مقدم العطاء الفائز 

أنھ من المصلحة العامة عدم تأخیر بدء تنفیذ العقد وأن مثل ھذا جمیع الشروط و
 : بعد وذلك سوف یتسبب بأضرار كبیرة،/اإللغاءالتأخیر

  و المحكمة المختصة بقرارھا مع كافة التفاصیل والتبریرات؛شعار(أ) إ

موقع (ب) تأمین الحصول على موافقة المحكمة المختصة عبر تقدیم تعھد 
في وذلك  تنفیذ العقد بسببأیة أضرار قد تنتج في المستقبل التعویض عن ب

 



 ؛قرار جھة التعاقدمخالفاًلحال كان حكم المحكمة المختصة 

 

العامة لشروط  ا وفقاألداءحسن اً لعلى مقدم العطاء الفائز أن یقدم ضمان یتعین 38.1
  عناإلشعاربقرارالترسیةالصادر من تاریخ استالم  واعتباراً )  یوم عمل14خالل (، للعقد

 یوما بضمنھا مدة االشعار الموجھ من جھة التعاقد الى المرشح الفائز 29جھة التعاقد او 
 وحسب ما محدد في ورقة البیانات ،

 حكام إذا كانت األاألداءضمان حسن والقطاع العام من تقدیم  الشركات العامة للدولة تعفى
 .تمنح ھذه أالعفاءات النافذة في جمھوریة العراق تعلیماتوال

 حسن ضمان .38
 األداء

 تقدیم ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو في مقدم العطاء الفائز فيعند فشل  38.2
ستقوم  من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات، 37.2توقیع العقد خالل المدة المحددة في الفقرة 

في غضون األداء  لتوقیع العقد وتقدیم ضمان حسن إلیھ رسمي انذار بإرسال التعاقدجھة 
االنذار؛ وبعد مضي ھذه المدة، یحق لجھة  ھذا تاریخ استالم) یوماً من 15خمسة عشر (

مقدم التعاقد إلغاء الترسیة ومصادرة ضمان العطاء لمقدم العطاء الناكل، وترسیة العقد على 
 یلیھ بعد التأكد من أنھ یستوفي الذي ذي التقییم المستجیب جوھریاً للشروط والعطاء

 ضمان مصادرة إلى إضافةالمؤھالت المطلوبة لتنفیذ العقد. وفي ھذه الحالة، و
ُتتخذ ھذه . العطائین أسعار مابین الفرق دفعناكل أن يال العطاء مقدمیتوجب على عطائھ،

 ءاتھم.نفاذعطا فترة خاللاإلجراءات بحق مقدمي العطاءات الناكلّین 
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 ء   بیانات العطا : ورقة الثانيالقسم

ل أو إن المعلومات الخاصة التالیة المتعلقة  باالجھزة الطبیة التي سیتم  التعاقد علیھا سوف  ل األحكام تضیف أو ُتكمِّ ُتعدِّ
 بیانات العطاء بدل تلك ورقة، ُتعتمد األحكام الواردة في عند وجود أیتناقضمقدمي العطاءاتالى ة في التعلیمات محددال

 الواردة في التعلیمات إلى مقدمي العطاءات.

 عام .أ

وزارة الصحة /البیئة /الشركة العامة لتسویق االدویة : [جھةالتعاقداسم 

  .]والمستلزمات الطبیة (كیمادیا )

] RNA لحفظ الDeep Freezer  جھاز [المناقصة موضوع االجھزة نوع 

 ]RNA لحفظ الDeep Freezer تجھیز جھاز : [المشروع / المناقصة 

] 21/2021/60R المناقصة: [رقم

 ]83رقم كتاب الدعوة : [

جدول رقم [ :  في قائمة متطلبات التعاقد ھوحددةمالالجداول (المجموعات ) وأسماء  عدد إن
 ] )4جدول رقم ([ ) و 2جدول رقم ([ ) و 1(

وزارة الصحة /البیئة /الشركة  [ـحساب] ل          2022ة    زنة االتحاديوالما سنة[

 ] العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة (كیمادیا ) 

 ] وزارة المالیة[د) ھو: ولعقا ھذه (ھذاالعقدمصدر تمویل 

1.1 

 مناقصةال وثائق .ب

 ، البرید اإللكترونيكیمادیا – وزارة الصحة – باب المعظم –بغداد عنوان جھة التعاقد /: [
  :dg@kimadia.iq  , dg1@kimadia.iq , dg2@kimadia.iq , 

gen.relat@kimadia.iq        

 07705419074 رقم ھاتف النقال:, 4157667ھـ: 

 .]     . بدالة ذات أربعة خطوط4158401 , 5 , 7 , 8ھاتف البدالة : 

عن طریق البرید " تقبلسوف  و["بالبریدالسریع وترسل بالیدأ االستفسارات تسلم
. بواسطةالكابل"] االلكتروني 

4.1 
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} 

 باالضافة الى ما ورد في تعلیمات الى مقدمي العطاءات :

 یكون تاریخ انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركین في المناقصة -  
  2021 /12 /  28یوم  الثالثاء  

- یتم اعتماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنواناً للمراسالت والتبلیغات وعلى المناقص 
) ایام سبعة ایام من تاریخ 7اشعار جھة التعاقد بكل تغییر یطرأ على ھذا العنوان خالل مدة  (

 حصولھ  .

 إعدادالعطاءات،ج

متوفرة على الموقع اإللكتروني وال،قائمة بأسماء مقدمي العطاءات غیر المؤھلین قانونیاً 
   ). HTTP://WWW.mop.gov.iqلوزارة التخطیط (  

 

6.3 

 ) من تعلیمات تنفیذ العقود 13یكون التصدیق لشھادات المنشأ حسب  الضوابط رقم (  [   
          ] .2014) لسنة 2الحكومیة رقم (

7.2 

 المستندات الثبوتیة ألھلیة االجھزة الطبیة 

 (أ) 7.3 و 7.2یجب أن یتضمن العطاء، إضافة إلى المستندات المذكورة في الفقرات 
 و(ب)، المستندات التالیة:

  

تضمین العروض نسخة من كافة التخاویل االصلیة والمصدقة من الشركات المنتجة الى  .1
 االعالم الدوائيالشركات المسوقة اضافة الى تقدیمھ نسخ اصلیة ومصدقة الى قسم 

) من تعلیمات 3متضمنة كافة التصدیقات اعاله و كما أشارت المادة (العالقات العامة و
 خاصھ  لرسائل التخویل .

 العالقات العامة االعالم الدوائي و  یجب تسلیم وارسال التخاویل االصلیة الى :- مالحظة
  قبل تاریخ الغلق .

 الفنیة) وحسب المواصفات الفنیة المواصفاتمع احدث (  تقدیم العروض یجب  -1
عالیة  ونوعیة WHO)مطلوبة والموصى بھا من قبل منظمة الصحة العالمیة (ال

   .للمواد و األجھزة المعروضة
. المنشأ التي سیتم تقدیمھا بموجب ھذا العقد مرخصة في بلد السلعیجب أن تكون  -2

  أو بصیغة في شكل ثبوتیةیتوجب على مقدم العطاء أن یقدم مع عطائھ وثائق
 . بلد الشركة المصنعةمنمصدقة عن الترخیص نسخة 

 - تقدم شھادة المنشأ للمواد المستوردة لصالح جھة التعاقد الصادرة من البلد المصنع 3
او المنتج او البلد الذي یتم فیھ التجمیع االخیر او بلد الشحن (بلد التصدیر) مع االشارة 

الى منشأ المواد االستیرادیة والتي یجب ان تكون دقیقة من حیث المواصفات الفنیة 

  (ج)7.3

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


الخاصة بالمواد او المعدات المراد تصدیرھا الى العراق شرط وجود تعھد مصدق 
اصولیا" من الشركة الشاحنة و المجھزة للمواد االستیرادیة یتضمن تحملھا كافة 

المسؤولیات المالیة والقانونیة المتعلقة بمدى صحة المعلومات المذكورة في شھادات 
المنشأ االصلیة المرسلة من الجھات المصنعة او المنتجة الى المجھز في دولة الشحن 

 االخیر .

 الموافقات على الحصول على مقدم العطاء  یتوجب،اإلشعاعیة /األجھزةلمعداتل- 4
المودیالت المقدمة في عطائھ   لتصنیع المنشأ بلد في المختصة السلطات من الالزمة

 ھذه  الستیرادالمختصة العراقیة السلطات الالزمة من الموافقات على الحصولو
 ].عطائھ في الموافقات ھذه ُترفق. المعدات

 الى ةاد فیھا ثابتو المرن اسعاوتكو ةات االحتیاطيو باالدرة مسعةمئ قاتضمین العروض- 6
  الضمان  رةما بعد فت

  . تسجیل االجھزة الطبیة  في العراق."]ال یطلب[  

 7.4.1و (ب) 7.4 إحذفالفقرتیناالجھزة الطبیة: إذا كان العراق ال یطلب تسجیل مالحظة{
 :الواردةأدناھوأدخاللجملةالتالیة

 من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات. ال تفرض القوانین النافذة في 7.4ال تنطبق المادة "
 }".العراق تسجیل االجھزة الطبیة التي سیتم التعاقد علیھا بموجب ھذا العقد

لن تتم مصادرة ضمان العطاء أو ضمان حسن األداء في حال فشل مقدم العطاء في مالحظة:
 تسجیل االجھزة الطبیة .

7.4 

یتوجب على مقدم العطاء الفائز، وفي مھلة أقصاھا موعد توقیع العقد، تقدیم الوثائق المطلوبة 
وثائق حدد: التالیة من اجل تسجیل االجھزة الطبیة التي سیتم تقدیمھا بموجب ھذا العقد: [

 .]التسجیل المطلوبة أو أي شروط خاصة أخرى وفق القوانین العراقیة النافذة وذات الصلة

 في االجھزة الطبیة تسجیل وإجراءات شروط االستفسارعن العطاءات مقدمي علىمالحظة:{
 مختلف قبل من التسجیل ینتج خالل عملیة قد لتفادي أي تأخیر وذلك ،  ممكنوقت أسرع

  } المختصة.الحكومیةجھات ال

  (ب)7.4

بإمكان مقدمي العطاءات  اإلتصال لحصول على معلومات إضافیة حول متطلبات التسجیل، ل
أرقام في وزارة الصحة، االجھزة الطبیة  دائرة تسجیل  إسم الشخص المسؤول في: [حددبــ

 .] اإللكترونيعنوان البرید الفاكس /الھاتف/

7.4.1 

 المشاركین في الدعوة یجب ان یتم تسجیلھم في وزارة الصحة .- 

على البائع تسجیل شركتھ خالل شھر من تاریخ األحالة ، على ان ال تتجاوز فترة - 
التسجیل ستة اشھر و بعكسھ سوف یتم ایقاف التعامل مع البائع . 

 ةد الضمان الصیانواق مثل عقراً في العریاً مستمرس نشاطاً تجاركات التي تمارم الشز- تلت
تسجیلھا واق رع لھا في العر بفتح فةالصیانوام الضمان ز التي تتضمن التزد التجھيو عقوا

   2017 ة) لسن2قم (ر ةكات االجنبيرع الشروكات استنادا الى نظام فرلدى مسجل الش

8.  



"]. "اإلنجلیزیةو - أ   و"العربیة ھي: [ العطاءلغة 

- في حال وردت وثائق المناقصة والعقد باللغتین العربیة واالنكلیزیة عند االختالف في 
 التفسیر یكون اعتماد ما ورد باللغة العربیة بوصفھا اللغة الرسمیة للدولة

 

11.1 

و  من (أ) إلى (12.1 فقرة الالمستنداتالمحددةفيتضمن العطاء باإلضافة إلى يیجب أن 
 :[: التالیةالمستندات)،

والمواصفات الكاملة والتفصیلیة للمادة مع الملحقات  , والخدمةلتشغیل دلیل االكتالوكات, 
 .  عن األدوات االحتیاطیةمفصلة القیاسیة واالختیاریة وقائمة كاملة مسعرة 

 -  یجب ان یتضمن العرض التجاري المعلومات التالیة :- 2
 اسم الشركة المصنعة .......................................................... -  
عنوان الشركة المصنعة ....................................................... - 

  مع مراعاة عدم ذكر مصطلح األتحاد األوربي .- منشأ البضاعة ......
  واضح طریق الشحن بشكل - 
 منفذ الدخول ( یتم تحدید اكثر من منفذ ) ..................................- 
جدولة الشحن وتكون اعتباراً من تاریخ التبلیغ - 

 األعتماد...............................................
 مدة التجھیز ...............- 
 مدة االعتماد .- 
 
 اسم المستفید وعنوانھ الكامل كاألتي :- -

 اسم المنطقة ........................الشارع ...................رقم البنایة .....................
 رقم الھاتف ................

 رقم الفاكس ................................االیمیل االلكتروني .....................................
 ویجب ان اسم صاحب الحساب (على ان یكون الحساب باسم الشركة ولیس باسم شخص

 ) ..........یكون صاحب اسم الحساب مطابق مع اسم الشركة الموقعة
 

 ...........................Swift code رقم الحساب ....................................
اسم البنك المراسل .............. 

  عنوان البنك المراسل ...............
 

 Account holder ویتضمن اسم صاحب الحساب (, سم البنك المراسل وعنوانھ الكامل -- ا
Name . على ان یكون مطابقاً مع اسم المجھز (  

.اسم ممثل الشركة في العراق مع ارفاق تخویل مصدق اصولیاً   -
.................................... 

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

  اسم الشخص المخول بالتوقیع ومنصبھ األداري
 
 تقدیم شھادة التأسیس الخاصة بالشركة على ان تكون اصلیة و مصدقة . - 3

  - تقدیم كتاب عدم ممانعة صادر من الھیئة العامة للضرائب .4

 االجھزة الطبیة ُمنتجاً رئیسیاً /لیس ُمصّنعاً (جھة مصنعة) العطاء الذي مقدم على جبیتو

12.1 



 لمعاییرالجودة مطابقةقدمھا سي التي االجھزة الطبیةأن تثبت التي الوثائق یقدم أن،المطلوبة
 الكمیات تقدیم، وأن لدیھ القدرة على االجھزة الطبیة الرئیسي لھذه الُمصنِّع قبل من المعتمدة

فالمطلوبة.  ع الرئیسي" ُیعرَّ االجھزة تصنیع وإنتاج كافة مراحل  تقوم بتيشركة البال "المصنِّ
 وصیاغة)blending/خلط (ومزج) processing معالجة (منالطبیة مع ما یشمل ذلك 

)formulating(وتعبئة)filling(و) توضیبpacking(وسم) وlabeling( ة لجودا واختبار
)quality testing( .المختصة الرقابة سلطة من شھادة یقدم أن العطاء مقدم على یتوجب 
)competent Regulatory Authority – RA ( تثبت أن الشركة المصنعة لدیھا الترخیص

 طبیة.لتصنیع االجھزة ال

 اسعار العطاء والحسومات :-

 الیقبل اي تخفیض على االسعار من قبل المشارك بعد موعد الغلق . .1
عدم قبول اي تحفظ مھما كان نوعھ وعدم قبول اي تخفیض للسعر یقدم بعد الموعد  .2

 المحدد لغلق المناقصة دون طلبھ من جھة التعاقد ویعتبر كانما لم یكن .

الیجوز لمقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات المناقصة او اجراء اي  -3
تعدیل فیھا مھما كان نوعھا 

14.  

 14.4 یعتمد االصدار االخیر العمول بھ لالنكوتیرم (حدد سنة االصدار لالنكوتیرم المعمول بھ)

الدوالر االمریكي بالمداد او بشكل مطبوع رقماً وكتابة وبصورة العمالت األجنبیة: [ب) 
] واضحة من دون مسح اوشطب  

15.1 

 یم العطاءات،تسلبعد الموعد النھائي ل] یوماً  )365(  [  نفاذ العطاء فترةیجب أن تكون 
 لذلك، فإن كل مقدمي العطاءات المذكورة أدناه.إلى  من التعلیمات 20 المادة وذلك وفق

 )      4/1/2023  لغایة [نافذاً عطاء یجب أن یكون 

إن   ) یوماً بعد انتھاء فترة نفاذ العطاء. لذلك، ف28یجب أن یبقى ضمان العطاء نافذاً لمدة (  
سیتم رفضھ على أنھ ]    1/2/2023  قبل [نفاذیتھالعطاء الذي ُیقدم مع ضمان عطاء تنتھي 

 للشروط. مستجیبغیر 

  . حسب طلبنا نفاذ العطاء ویمكن تمدید- 

16.1 

مالحظة: {

 أو 2004) لسنة 87مر سلطة األئتالف المؤقتة (المنحلة) رقم ("- وفًقا أل،اللزوم عندأدخل 
 الشركات ، ال تعفى )ُتعفى (،تنفیذ العقود الحكومیة النافذة  وتعلیمات أي قانون یحل محلھ

 .}من تقدیم ضمانات العطاء" للدولة والقطاع العام العامة

 وحسب تعلیمات تنفیذ من تقدیم ضمانات العطاء للدولة والقطاع العام  العامةالشركات  تعفى
  .2014) لعام 2العقود الحكومیة رقم (
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 ) تسعون دوالر 90 (: مبلغیجب أن تكون قیمة ضمان العطاء

  :التأمینات القانونیة

على مقدمي العطاءات تقدیم تأمینات اولیھ لضمان جدیة المشاركة في المناقصات  -1
% واحد بالمائھ) من الكلفة التخمینیة وعلى ان 1لجمیع انواع العقود والتجھیز بنسبة (

تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق وبموجب نشرة یصدرھا البنك المركزي 
العراقي عن الكفاءة المالیة للمصرف و وفق شروطھ ضمانا لحقوق الجھة المستوردة 

 والتزاما بشروط مقدم العطاء .
التقبل التأمینات االولیھ  اال اذا كانت على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او  -2

 سفتجة .
تصادر التأمینات االولیھ عند نكول مقدم العطاء عن توقیع العقد بعد التبلیغ بأمر  -3

 االحالھ وتتخذ بحقھ كافة االجراءات القانونیھ االخرى .
غ الكلفة التخمینیة ال تعتبر جزاً من التأمینات ل%) من مب1ان التامینات االولیة البالغة ( -4

%) من مبلغ العقد كامل عند 5النھائیة , حیث یفترض تقدیم التأمینات النھائیة البالغة (
 توقیع العقد . 

ان نفاذیة التأمینات االولیة یفترض ان تكون ساریة المفعول الى ما بعد انتھاء مدة  -5
) یوم . أما نفاذیة التأمینات النھائیة یفترض ان 28نفاذیة العطاء وبمدة التقل عن (

 تكون ساریة المفعول الى مابعد انتھاء فترة الصیانة و تصفیة الحسابات النھائیة .
تصدر الكفالة بامر الشركة المتعاقد معھا او من تخولھ اصولیا" ألصدار الكفالة  -6

 وبموجب تخویل رسمي مصدق .
تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور (سري وشخصي) یرسل الى الشركة العامة  -7

 لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة (كیمادیا) من قبل المصرف المصدر للكفالة .
 ان تكون غیر مشروطة ولصالح الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة . -8
 ان تكون صادرة باللغة العربیة واالنكلیزیة . -9

تقدم التأمینات االولیة من قبل مقدم العطاءات او ( اي من المساھمین في الشركة او 
الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة ) لمصلحة جھھ التعاقد ویتضمن االشارة السم 

 ورقم المناقصة .

، ستقوم جھة التعاقد ) من ھذه المادة2) و (1أخلَّ مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتین (إذا 
 بأیة تدابیر أخرى، سیتم إبالغ وزارة التخطیط إلتخاذ اإلجحاف ومن دون تبارھناكالً،بإع

 أو إدراج إسمھ على تقدیم العطاءات (بما في ذلك تعلیق مشاركتھ في  بحقھالتدابیر الالزمة
. النافذةلقوانین العراقیة بحسب االقائمة السوداء) 

 شروط  قانونیة الخاصة باالخالل : -
 : إذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد تبلیغھ باإلحالة تتبع بحقھ اإلجراءات التالیة •

i. 1 - تنفیذ العمل على حسابھ دون الحاجة الى توجیھ انذار او اتخاذ أي اجراء قانوني
 اخر 

 مصادرة التأمینات االولیة الخاصة بالمناقص الناكل .- 2

 احالة المناقصة على المرشح الثاني ویتحمل المناقص الناكل فرق البدلین الناجم  -2
  عن تنفیذ العقد .

17.8 



في حالة نكول المرشح االول و الثاني فالجھھ التعاقد احالة المناقصة على المناقص  -3
الثالث ویتحمل كل من الناكلین االول والثاني فرق البدلین وحسب فرق المبالغ 
 الخاصة بالترشیح لھما ومصادرة التأمینات االولیة للمرشحین االول و الثاني .

في حال نكول المرشح الثالث یتم مصادرة التأمینات االولیة لھ ویتم اعادة االعالن  -4
عن المناقصة ویتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلین وكل بحسب سعره 

 المقدم مع مصادرة التأمینات االولیة للمناقصین الثالث االوائل .

تطبق على المناقصین الناكلین االجراءات المنصوص علیھا اعاله عند حدوث النكول اثناء 
 فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة .

 في بنسختین أصلیتین موقعة ومختومة واحد مسعر واألخر غیر مسعرتقدیم العرض یجب 
ثالث نسخ متطابقة كل نسخة تتضمن االسم الكامل والعنوان الكامل للشركة مقدمة العطاء 

 في ظرف مغلق . یجب ان یكون العرض CDوبنسخة واحدة على دسك مرن أو قرص 
المسعر موقع ومختوم ختم وتوقیع حي وعلى جمیع صفحاتھ وكذلك استمارة مقدم العطاء 

 واال سیتم  وان یكون موقع من قبل الشركة مقدمة العطاء او من قبل المخول بالتوقیع الحي
اھمال العرض. 

18.1  

 فویض قانوني ت بصیغة إمااً، مقدم العطاء تحریريعنلتوقیع تأكید التخویل لیجب أن یكون 
 شھادة تسجیل الشركة  بصیغة أو،) أشھر3 عن ثالثة (عمرهصادر عن مقدم العطاء ال یزید 

 .) عنھالتوقیعالتخویل ل تظھر ،(شھادة تأسیس الشركة

خاصة لرسائل التخاویل:- تعلیمات 

 -  یجب تقدیم العروض مباشرة من قبل الشركة المصنعة من خالل مایلي :1

  (المفوض )المدیر العام -أ
  أو معاون المدیر العام نائب المدیر العام -ب
 مدیر المبیعات (التسویق) -ت
 المدیر التجاري -ث
ویمكن قبول تخویل اي منتسب للشركة غیر المدرجة   أصولیامخولألعلمي الالمكتب  -ج

صفاتھم اعاله على ان یستوفي تخویلھ الشكلیة القانونیة المطلوبة والتصدیقات 
 المطلوبة.  

لغرض تنظیم عملیة التعاقد بما یضمن تقدیم العطاء یتم تحدید المراسالت و الصالحیات -  2
المتعلقة بالعطاءات من حیث تقدیمھا وختمھا وتوقیعھا وفتحھا وتقدیم االسعار دون 

ل الشركات المنتجة او باالكتفاء باصدار تخاویل مطلق یخول كل تلك الصالحیات من ق
 ویجب ان یتضمن التخویل الصادر من الشركة من یخولھا وبعلم الشركة المنتجة 

المنتجة الى الشركة المسوقة في حال الضرورة للتعاقد مع الشركات  المسوقة ان تثبت 
 فیھ بوضوح صالحیات الشركة المسوقة فیما یتعلق باالتي :-

 توقیع العقد وتنفیذ كافة التزاماتھ. •
 التفاوض الفني والسعري. •
بیان الجھة المستفیدة بوضوح وتفصیل من االعتماد المستندي والمستفید من الحساب  •

 البنكي مع كافة التفاصیل البنكیة االخرى .

18.2 



تحدید المراسالت والصالحیات المتعلقة بالعطاءات من حیث تقدیمھا وختمھا وفتحھا  •
 وتقدیم االسعار دون االكتفاء باصدار تخویل مطلق یخول كل تلك الصالحیات .

التاكید على استمرار تنفیذ كافة االلتزامات التعاقدیة وتتحمل الشركة المسوقة  •
المسؤولیة القانونیة عن طیلة فترة تنفیذ العقد  

      حتى وان انتھت فترة التخویل.مع االشارة الى ضرورة استكمال كل االجراءات من 
ضمنھا تسجیل الشركة ومنتجاتھا   

      والعناوین الكاملة والتفصیلیة للشركات المنتجة والمسوقة واكمال االختام 
 والتصدیقات وكما ھو معمول بھ حالیا.

على الشركات المتعاقدة تقدیم التأمینات القانونیة المطلوبة وفقاً لشروط المفاتحة وخالل  •
المدة المنصوص علیھا في   التعلیمات. 

- أن یتم تصدیق التخویل وبشكل رسمي من قبل الجھات التالیة :- 3

غرفة التجارة العائدة لبلد المنشأ .  .أ
  أو كاتب العدل .بلد المنشأ في وزارة الخارجیة .ب
 ما یمثلھا ھناك .السفارة العراقیة الموجودة في بلد المنشأ أو  .ت
 وتصدیق على موافقة ختمیجب أن تقوم بفي بغداد الشؤون الخارجیة العراقیة وزارة  .ث

 وتوقیع السفارة العراقیة في بلد المنشأ.
 العراقیة ختم جمیع ھذه الوثائق المبینة أعاله إما لعدم  السفارةفیما لو لم تستطیع  .ج

وجود سفارة عراقیة أو لعدم معرفة معلومات مضبوطة عن ھویة الشخص الذي 
یمثل الشركة لذا فان سفارة بلد المنشأ في العراق یجب أن تصدق وتختم على كتاب 

 ومتفق علیھالتخویل الرسمي كي یصبح قانونیا" ومقبوال" 
یتم عندھا یجب أن في حالة عدم وجود تمثیل دبلوماسي بین بلد المنشأ  والعراق  .ح

من قبل سفارة بلد المنشأ الموجودة بصفة قانونیة تصدیق التخویل في بلد ثالث ال
والرسمیة لتمثیلھا بتقدیم الشرعیة للموافقة  كذلك أختام السفارة العراقیة في بلد الثالث 

وأخیرا وزارة الشؤون الخارجیة العراقیة یجب أن تصدق وتوقع على ختم وتوقیع 
 .سفارتنا في البلد الثالث 

 - على الشركة بیان كونھا مصنعة أو مجھزة (شركة مسوقة) في التخویل.4

        في حالة كون الشركة مجھزة فیتوجب إیضاح التالي :-

 یجب ان تكون لدیھا تخویل مصدق من  المصنعةات الشركواختصاص أسماء  .أ
المنتجة یجب ان تشیر كونكم المجھز  الشركات المصنعة كما مذكور اعاله شركتكم

 . الوحید (الحصري) لكافة المواد في القطر العراقي
 تخاویل مصدق یجب حصول الشركة المسوقة في حال كونھا مقدم العطاء على كتاب  .ب

 ) اعاله.2من قبل الشركات المصنعة وكما مبین في الفقرة (
معلومات  ( ات الشركة ختصاص وتصنف اذكرت ا. یجب أن  مصنعكفي حالة كون .ت

 .خاصة لنظام معین )
كذلك یجب ان تذكر یجب أن تذكر ممثل وحید وحصري للتعامل معھ لجمیع منتجاتھا  .ث

 الشركة اسم مصانعھا وفروعھا كذلك یجب ان تبین ان شركتكم منتجة.
 ) اعاله.3یجب تصدیق رسالة التخویل وكما مبین في الفقرة ( .ج



 إلى الشركة العامة لتسویق األدویة ة ً معنون یجب أن تكون  التخویل         ح. رسالة 
العالقات العامة في الطابق االعالم الدوائي و) قسم Kimadiaوالمستلزمات الطبیة  (

  العالقات.  شعبة الخامس – 

 ومنھا الى المكتب العلمي تخویل أصلي من المصنع وإلى المجھزیجب إرسال كتاب -  5   
وكذلك شھادة التأسیس اصلیة ومصدقة للشركة المنتجة والشركة المسوقة , وكذلك تقدیم 

 الحسابات الختامیة التي تظھر ارباح (آلخر سنتین )الحسابات الختامیة للشركة المنتجة 
 وتحدید متوسط معدالتھا وعلى ان تقدم الحسابات )السنوات الخمس االخیرة(خالل 

الختامیة باللغة العربیة و االنكلیزیة حصراً , ویكون مؤشر حساباتھا الختامیة االصولیة 
 ایجابي وضمن تاریخ الغلق تبین اسم وكیلھم الوحید واال )للسنوات الخمسة االخیرة(

. سیتم اھمال العرض 

على الشركات تقدیم نموذج توقیع الشخص المخول بالتوقیع على العقود وعلى  -6
العالقات العامة لغرض مطابقتھ مع التوقیع االعالم الدوائي والعطاءات الى قسم 

الوارد في العطاء او الذي یرد بعد ذلك على العقود , وبخالفة یستبعد العطاء 
 االعالم الدوائي والعالقات العامة  للشركة التي الیوجد لھا نماذج تواقیع في قسم 

على مقدمي العطاءات بیان اسماء و المنصب االداري وعناوین المخولین لتوقیع  -7
العقد ووثائق التفویض المعتمدة حسب السیاقات المعمول بھا على ان تكون نافذة 

 عند التعاقد وصادرة قبل توقیع العقد بما الیزید عن ثالثة اشھر .
على مقدمي العطاءات بیان الموقع االلكتروني في وثائق عطاءاتھم والبرید  -8

االلكتروني واسم وعنوان الشخص المسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص 
 العطاء .

استمرار مسؤولیة المكتب العلمي حتى بعد انتھاء تخویلھ من الشركات االجنبیة التي - 9
 خولتھ مالم یكن التخویل الالحق قد عالج  التزامات الشركة االجنبیة السابقة واثارھا .

 اضافة الى ماورد في ھذة الفقرة من التعلیمات  الى مقدمي العطاءات اضافة مایلي 

 - الیحق للمشارك االعتراض على اي شرط من شروط المناقصة

18.9 

 العطاءات یمسلت .د

 

 (أ) 19.1   ["ال یحق" ] للمتقدمین تسلیم عطاءاتھم عبر البرید االلكتروني

ثالث نسخ متطابقة مع :( [:  ھو باإلضافة إلى العطاء األصليالعطاءالمطلوبة عددنسخ
 .]))العطاء االصلي 

 (ب) 19.1

: العطاءات یمسللت المخصص العنوان  (ب) 19.2



  إن عنوان جھة التعاقد ھو:

]  باب المعظم- بغداد- مقر وزارة الصحة / البیئةعنوان الشارع: [

وزارة الصحة/ البیئة / الشركة العامة لتسویق االدویة غرفة: [ال رقمالطابق / و المبنى
] والمستلزمات الطبیة (كیمادیا) /الطابق السادس / لجنة استالم وفتح العطاءات 

] بغداد مدینة [ال

:  البرید صندوق

] العراق البلد: [

باالضافة الى ما ورد في هذا البند بخصوص العطاءات التي تقدم عن طریق البرید 

السریع یجب ان تتضمن كافة التخاویل والمستندات (االصلیة والمصدقة) في ظرف 

منفصل كي تدقق ویجب ان تصل الى كیمادیا قبل تاریخ الغلق وبخالفه سوف یهمل 

العرض على ان یثبت على الظرف الخارجي اضافة الى ما تم ذكره عنوان الشركة داخل 

 وخارج العراق وكذلك 

  المرفقات االضافیة ترسل مع العرض–

 -رقم الصفحات لكل عرض

 

 RNA لحفظ Deep Freezerأسم المناقصة :تجھیر جھاز 

 : 21/2021/60R  رقم المناقصة 

  83رقم كتاب الدعوة :

  (ج)19.2

 

 (3/1/2022)  ھوالعطاءاتیم سلالموعد النھائي لت

 واذا صادف یوم الغلق عطلة رسمیة یكون تاریخ الغلق في اول یوم عمل رسمي تالي للعطلة

قبل جمیع العروض بضمنھا العروض التي ترسل بالبرید الدولي یجب أن یتم تقدیمھا  -
 . للمفاتحة وإال سیتم إھمالھا تاریخ الغلق

 الیمكن قبول اي تحفظ او تعدیل یرد بعد تاریخ الغلق من قبل مقدم العطاء .  

20.1 

 العطاءات تقییمو فتح .ـه



 فتح العطاءات ھو:  مكان

 ]باب المعظم عنوان الشارع: [

وزارة الصحة/ البیئة / الشركة العامة لتسویق االدویة : [الغرفة رقمالطابق /و المبنى
] والمستلزمات الطبیة (كیمادیا) /الطابق السادس / لجنة استالم وفتح العطاءات 

] بغداد المدینة: [

] العراق [: البلد

]        4/1/2022تاریخ: ال

]  بدایة الدوام الرسمي : [التوقیت

  والمستلزمات االدویة لتسویق العامة الشركة مقر في علنیة بصورة سیتم العطاءات فتح ان -

   .  الغلق موعد یلي الذي الیوم في اتءالعطا فتح لجنة / الطبیة

23.1 

عند حصول اختالفات جوھریة بین العرض الورقي والعرض االلي لشركتنا  -1
  .الحق باھمال العرض االلي واالعتماد على  العرض الورقي

اسم العروض على الشروط التجاریة والتي تتضمن {  یجب أن تحتوي  -2
عن المصنع (الشركة المصنعة) , منشأ البضاعة,  طریقة الشحن , تفاصیل 

 رقم  البنك المراسل , وعنوان  اسممیناء الشحن , الدخول ,, نقطة  التعبئة
} ویجب ان یتم والعنوان الكامل للمستفید  ,  االسم الكامل ,الحساب المصرفي 

 . تثبیتھا جمیعا في العرض
بدون أي مسح أو حك ویكون سعر كل وحدة واحدة األسعار تكون واضحة و -3

  ھو السعر المعتمد و یجب أن تكون ھذه األسعار نھائیة و غیر قابلة للتفاوض.
 قدم المرفقات اإلضافیة مع العرض .ت -4

ثبیت عدد صفحات كل عرض .  -5

26 

 باالضافة الى ما ورد في تعلیمات الى مقدمي العطاءات یتم اضافة ما یلي:

- اذا وردت فقرة اوفقرات لم یدون سعر ازائھا في العطاء المقدم ففي ھذه الحالة تعد 
كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكمیات المدونة ازئھا مشمولة بالسعر االجمالي 

 للعطاء .

إذا وردت فقرة أو فقرات لم یدون سعر إزائھا في العطاء المقدم ففي ھذه الحالة تعتبر - 1
كلفة تلك الفقرة أو الفقرات بجدول الكمیات المدونة إزائھا مشمولة بأسعار الفقرات 

األخرى لمقدم العطاء. 

27 

  یوم من تاریخ التبلیغ وبعكسھ یتم اھمال العرض .15- النماذج عند الطلب وخالل 

على الشركات المشاركة في ھذه المناقصة و التي لم تتم األحالة علیھا سحب النماذج التي قامت 
 بتقدیمھا خالل شھر من تاریخ األحالة ، و بعكسھ فان كیمادیا لھا الحق بالتعامل مع ھذه النماذج.

29  



 )ال ینطبق( ینطبق / : أدخل 

 كان العطاء المستجیب الذي جرى تقییمھ على أنھ األقل كلفة ویستوفي شروط األھلیة إذا
 من التعلیمات إلى مقدمي 29 لمادةاأجنبیةوفقالمطلوبة، یتضمن االجھزة الطبیة  

 والمقدم من للشروطجیب سیتم إعطاء ھامش أفضلیة إلى العطاء المستفعندھا العطاءات، 
 المحلیة  سعراالجھزة الطبیة  شرط أن ال یتجاوز سعر المصانع الوطنیة العراقیة، وذلك

 "]. بأكثر من(   %) األجنبیةاالجھزة الطبیة
 " ألغراض أخرى غیر األدویةال ینطبق: "حدد

 أو

لتجھیز  داخل العراق مصنعة تكون االولیة للمواد االولیة الیتعھد الطرف الثاني بان -
  المشاریع ومن ومن خالل شركات وزارة الصناعة والمعادن   .لتنفیذمواد العقد او 

 "سوف یعتمد ھامش األفضلیة المحلیة كعامل في تحلیل العطاءات ، اذا كان یعتمد - 
   حدد المنھجیة

30.1 

 وغیر ملزمة باحالة كامل الكمیة ,وطاء األسعار كیمادیا غیر ملزمة بقبول ا .1
 على شركة واحدة ویتم اختیار األفضل استنادا إلى المواصفات الفنیة .

غیر ملزمة بطلب كامل الكمیة المثبتة في المناقصة كیمادیا   .2
. 

 آت ) .لعطاء أفضل العروض (اكیمادیا الحق في اختیارل .3
ال یجوز النظر في العطاءات المقدمة إلى جھات التعاقد عن طریق االنترنیت (  .4

البرید االلكتروني ) إال إذا كانت ھذه العطاءات موثقة ومرسلة عن طریق 
البرید المسجل حسب السیاقات المعتمدة  مع احتوائھا على كافة المستمسكات 

 المطلوبة لالشتراك بالمناقصة وبخالف ذلك یتم استبعاد ھذه العطاءات .
 الیمكن قبول اي تحفظ او تعدیل یرد بعد تاریخ الغلق من قبل مقدم العطاء . .5

استبعاد العطاءات المستندة الى تخفیض نسبھ مئویة , ام مبلغ مقطوع من اي  .6
من العطاءات االخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول اي تخفیض مھما 
كان نوعة , وكذلك اي تخفیض بسعر یقدم بعد موعد الغلق , ونؤكد عدم 

اجراء التغییرات بعد التبلیغ باالحالة او اي رسالة للتخفیض ترد بعد تاریخ 
 الغلق .

 استبعاد مقدم العطاء غیر الكفوء من خالل تجربة الدولة معھ  .7
استبعاد العطاء الغیر مستوفي للمواصفات المطلوبة حتى لوكان اوطاء - .8

العطاءات . 
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  .باالضافة الى ما ورد ذكره في ھذه الفقرة من تعلیمات الى مقدمي 32.2   
 العطاءات یتم مراعاة الشرط التالي :

%) فأكثر من الكلفة التخمینیة 20- استبعاد العطاء الذي یقل مبلغھ او یزید بنسبة (
المخصصة لغرض االحالة وفي حالة ورود عطاء مستجیب واالنسب سعرا مع وجود 

% 20نسبة انحراف بالتحلیل السعري ببعض الفقرات (غیر المتوازنة) بنسبة تتجاوز 
% من 10زیادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتي یشكل مجموعھا بنسبة ال تتجاوز 

32 



مجموع الفقرات الكلیة فباالمكان قبول االحالة وبخالف ذلك یتم استبعاد العطاء مع 
 في 15773مراعاة االستثناء الوارد من قبل مكتب رئیس الوزراء المرقم 

%) من الكلفة 20 بخصوص قبول العطاء الذي تقل قیمتھ عن (10/11/2015
 التخمینیة .

 تعدل ھذه الفقرة  من  تعلیمات الى مقدمي العطاءات لتكون :

 یمكن زیادة او تقلیل الكمیات المعروضة في الدعوة قبل التعاقد . .1
یجوز لجھة التعاقد تجزئة احالة تجھیز السلع والمواد او الخدمات المطلوب  .2

 تجھیزھا .

یجوز لجھھ التعاقد زیادة كمیة السلع والمواد بماالیزید عن نسبة مبلغ االحتیاطي - 3
المنصوص علیھ في تعلیمات تنفیذ الموازنة السنویة على ان یدور التخصیص المالي 

 وبنفس شروط التعاقد .

34.1 

م بھا  یجب أن ُیحرر العقد الذي سیوَقع مع مقدم العطاء الفائز باللغة التي قُدِّ
العطاء، وھي اللغة التي ستعتمد في العالقات التعاقدیة بین جھة التعاقد ومقدم 

العطاء الفائز 

  .واضافة الى ذلك تحرر نسخة عقد اصلیة باللغة العربیة

 یتوجب تصدیق العقد وفق االجراءات المعتمدة في العراق.

37.1 

في حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفاً لقرار جھة التعاقد التي استمرت باجراءات 
التعاقد فلمقدم العطاء الذي طعن مراجعة المحاكم المختصة لطلب التعویض اذا كان 

 طعنھ ألسباب صحیحة .

اما في حال توقف اجراءات التعاقد بامر من المحكمة المختصة وصدور حكم 
من ذات المحكمة تلزم جھة التعاقد باستكمال اجراءات التعاقد مع مقدم العطاء 

المعترض فلجھة التعاقد تحریك دعوى متقابلھ تطلب فیھا الزام المعترض 
 بالتعویض عن اي اضرار تنتج في المستقبل  بسبب تنفیذ العقد .

  (ب)37.2

یتم تقدیم ضمان حسن التنفیذ خالل (أدخل عدد االیام) من تأریخ صدور 
 كتاب القبول والتبلغ بھ رسمیاً 

 یجب أن یقدم المجھز تعھدا" مع العرض بتقدیم كفالة حسن األداء عند تبلیغھ -
 باإلحالة .

 باالضافة الى ما تم االشارة الیھ في تعلیمات الى مقدمي العطاءات یتم اضافة ما یلي:  

نافذة طیلة مدة یبقى بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقیع العقد  والضمان المصرفي قدم يأ- 

 اال باشعار من قبل كیمادیا ویتم تقدیم تعھد مع العرض بھذا ضمانلغى اليالعقد, وال

الخصوص .  

 من قبل مصرف عراقي  المصرفيلضمان صدراي حسن االداء یجب ان ضمانب-

38.1 



حكومي او مصرف عراقي اھلي ، وال یجوز لتلك المصارف الحكومیھ والمعتمدة  

اصدار كفالة مصرفیة لشركة اجنبیة االبعد تقدیم كفالة مقابلة صادرة من مصرف اجنبي( 

Back to Back) ذي تصنیف صادر من احدى مؤسسات التصنیف الدولیة ( 

(Moody's standard and poor  وغیرھا او لقاء تأمینات نقدیة بما الیقل عن مبلغ 

 باللغتین العربیة ضمانكون الي ودون توسط المصرف العراقي للتجارة وان ضمانال

واالنكلیزیة وتكون اللغة العربیة ھي المعول علیھا . 

صدر بامر الشركة المتعاقد معھا او من تخولھ اصولیا الصدار ي حسن االداء ضمانج -

 ضمان وبموجب تخویل رسمي -ومصدق یقدم الى المصرف ویدرج على متن الضمانال

او كتاب مرفق یصدر من المصرف المصدر لھا . 

 بكتاب صحة صدور (سري وشخصي ) یرسل الى كیمادیا من ضمان یقترن تقدیم الد-

 ولصالح كیمادیا ولكیمادیا   غیر مشروطضمانكون الي وضمانقبل المصرف المصدر لل

 حال مطالبتھا بذلك دون اعتراض المراسلین او المجھزین ومع   او مصادرتھ حق تمدیده

 اول مطالبھ خطیھ لھا .

 حسن االداء: ضمان على الشركات والمكاتب العلمیة مراعاة التالي عند اصدار -ه

تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد حصرا.  -1

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

ضرورة  ذكر الفقرة التالیة في سند خطاب الضمان (تخضع وتفسر ھذه الكفالة  -3

في كافة االمور وفقا لقوانین جمھوریة العراق). 

ان یكون خطاب الضمان مغطى مالیا من قبل المصرف.  -4

ال یتم استالم اي خطاب ضمان مالم یكن مصحوبا بكتاب رسمي صادر من  -5

 وبتوقیع المدیر المفوض للمصرف اومن ینوب عنھ. لضمانالمصرف المصدر ل

 طیلة مدة العقد ولحین انتھاء كافة متطلبات ان یكون نافذ من تاریخ االصدار -6

 . العقد 

ان الیكون مشروطا اومباشرا.  -7

(في حالة عدم موافقة المجھز على اجراء التعدیالت او التمدیدات على خطابات الضمان -8

 . وأیداعھ في حساب شركتنا)لضماناو نكول المجھز یتم مصادرة مبلغ ا

كافة اال بعد قبولھا من البنك المركزي العراقي وادخالھا خطابات الضمان قبول الیتم  -9
 .المنصةااللكترونیة وتایید البنك بذلك

  - یجب ان یكون خطاب الضمان بعملة العقد .10
 

 

 

 



 والتأھیل الثالث: معاییر التقییم القسم

 معاییر التقییم .1
 

لقد تم تحدید معاییر التقییم في التعلیمات إلى مقدمي العطاءات في القسم األول، 
وفي ورقة بیانات العطاء في القسم الثاني. إن المعلومات الخاصة بورقة بیانات 

العطاء لالجھزة الطبیة المطلوبة تقدیمھا تكّمل أو تضیف أو تعّدل األحكام المحددة 
األحكام الواردة ُتعتمد ، تناقضفي التعلیمات إلى مقدمي العطاءات. في حال وجود 

 في ورقة بیانات العطاء بدل تلك الواردة في التعلیمات إلى مقدمي العطاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 معاییر التأھیل .2
 متطلبات تأھیل مقدمي العطاءات ھي:

-القدرة المالیة /على مقدم العطاء تقدیم وثائق تثبت تلبیھ للمتطلبات المالیة التالیة (حدد 
 المتطلبات ) 

-الخبرة والقدرة الفنیة / على مقدم العطاء تقدیم وثائق تثبت تلبیھ لمتطلبات الخبرة والقدرة 
 الفنیة التالیة (حدد المتطلبات )  

a. الدقیقة التي تتضمن تحدید الخصائص الفنیة للسلع والخدمات المتصلة بھا التي تطلبھا جھة المواصفات الفنیة 
التعاقد ( وھي الخصائص التقنیة ومقیاس السلع النوعیة التي تطلبھا جھة التعاقد ومدى مطابقتھا للمواصفات 

والتي تسھل عملیة تقییم العطاء وتحتوي على مؤشرات تبین غایة السلع من استخدامھا وتتضمن تفاصیل ظروف 
 .بیئة العمل لتلك السلع ( حرارة , رطوبة , ظروف الخزن .... وغیرھا ) ومتطلبات الرزم والتعبئة والتغلیف  

 خدمات مابعد البیع (النصب , الضمان , الصیانة , التدریب ) . .1
 االعمال المماثلة الصادرة والمؤیدة من قبل الجھات المختصة . .2
 الخبرة التخصصیة (االعمال المماثلة ) :  .3
 ) .3-1عدد االعمال المطلوب في وثائق المناقصة تتراوح بین ( -
 ) سنوات ویكون حسابھا كالتالي :- 10-5عدد السنوات الواجب طلبھا لالعمال الممثالة تتراوح بین ( -
   )% من الكلفة التخمینیة .80-60مبلغ العمل المماثل الواحد ( العقود الكبیرة والمتوسطة ) یغطي (  -
   )% من قیمة العقد المطلوب  .70-30مبلغ العمل المماثل الواحد ( للعقود الصغیرة  ) یغطي (  -

 االعمال المنجزة ضمن نفس االختصاص . .4
 مدة تنفیذ العقد . .5
 مكان االستالم للمواد المجھزة . .6
 المنشا . .7

 كافة مواد التشغیل والمواد االحتیاطیة للعمل التشغیلي للسلع . .8
 القدرة على االلتزام بمعاییر االنجاز و التسلیم . .9

  .توفیر المھارات والقدرات الفنیة لتنفیذ العقد على ذلك .10
  . الفنیة (كوادر ھندسیھ فنیھ ومعدات تخصصیھ) مؤھالتال .11

على مقدمي العطاءات ارفاق االعمال المماثلة مع عطاءاتھم ان وجدت على ان تكون مؤیدة من قبل  .12
جھة التعاقد المعنیة والطلب منھم بیان مؤھالت الجھاز الفني واالختصاصیین المتفرغین وغیر العاملین 

 لدیھا عند تنفیذ مشاریع المقاوالت بمختلف انواعھا او العقود االستشاریة .
 طلب تقدیم منھاج العمل المطلوب . .13

 

 كما مثبت [-على مقدم العطاء تقدیم وثائق تثبت ان السلع المقدمة تلبي متطلبات االستخدام التالیة  )1
 ]في المواصفات الفنیة    

  باالضافة الى ماورد في اعاله فأن معاییر التأھیل :–ب 



 - المواصفات الفنیة الدقیقة...1
( وھي الخصائص التقنیة ومقیاس (االجھزة الطبیة  ) التي تطلبھا جھة التعاقد والخدمات المتصلة بھا 

ومدى مطابقتھا للمواصفات والتي تسھل عملیة تقییم العطاء وتحتوي على مؤشرات واضحة وتتضمن 
تفاصیل ضروف بیئة العمل لتلك (االجھزة الطبیة ) مثل (الحرارة ، الرطوبة ، ظروف الخزن ....، 

 وغیرھا ) ومتطلبات الرزم و التعبئة و التغلیف
 -  الحسابات الختامیة  2

  ( تقدیم المیزانیة العامة المدققة من قبل المدققین القانونیین تعرض الوضع المالي للسنوات (  ) السابقة 
 موضحة الكفاءة المالیة و توقعات االرباح المستقبلیة لمقدم العطاء ومصادق علیھا من قبل مراقب الحسابات)    

 
 - السیولة النقدیة 3

      على مقدم العطاء توفیر الموارد المالیة بقیمة عطاءه المقدم (   ) حسب عملة العطاء المطلوب .   
 

 االیراد السنوي- 4
   الحد االدنى لمعدل االیراد السنوي ایرادات مقدم العطاء تبلغ (   )عن االعمال المنفذة للعقود المنجزة او تلك 

 المستمرة خالل السنوات (   )
 
 
 - االعمال المماثلة (الخبرة التخصصیة ) 5

 وتعني الخبرة السابقة في مجال التعاقدات كمجھز للعقود (حدد عدد العقود ) للسنوات بمبلغ (حدد المبلغ ) .                                      
 
 - (اخل اي معاییر اخرى ..........) .   6
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لعدد من الوثائق  قیاسیة ذجا نمقدم تالتخصصیةھذه للقطاعات النموذجیةمناقصةال وثائقفي الموجودة  العطاء ستنداتإن م
المناقصة. عملیة مقدمي العطاءات خالل مع تبادلھا جھة التعاقد تاألساسیة التي 

 

._______________  یمأل مقدم العطاء الجزء الخاص بھ في النموذج حیث ُحّدد بین قوسین أو 

 یتوجب على مقدمي العطاءات إكمال ھذه المستندات بحسب ما ھو مطلوب وتقدیمھا الى جھة التعاقد من ضمن عطاءاتھم.

 استمارة تقدیم العطاء . -1

 ) المحلیة او السلع ذات منشأ االجنبي الموجودة في العراق .االجھزة الطبیة جدول االسعار (  -2

 جدول االسعار ( االجھزة الطبیة ) التي سیتم استیرادھا من خارج العراق . -3

 جدول االسعار لعقود الصیانة السنویة بعد فترة ضمان العیوب . -4

 تصریح من بلد المنشأ . -5

 تصریح من الجھة (الشركة المصنعة ). -6

 نموذج شھادة حسن اداء. -7
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 استمارة تقدیم العطاء .1

 

]  العطاءتاریخ: ادخل[التاریخ: 

} "]21/2021/60R[: مناقصة رقم: 

  }"]83[ رقم: كتاب الدعوة

 

  ]بغداد- باب المعظم– وزارة الصحة /البیئة /الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة (كیمادیا ) [الى: 

 

 حضرة السید/السیدة:

، التي نقّر باستالمنا ایاھا، نحن، الموقعون ] األرقامادخل[بعد ان قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما فیھا التعدیالت رقم 
أدناه، نتقدم بعطائنا ھذا لتقدیم وتسلیم االجھزة الطبیة  المطلوبة بموجب العقد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بوثائق 

 المناقصة، وذلك بمبلغ: 

  [  القیمة بالدینار العراقي بالكلماتادخل: ] ([  القیمة بالدینار العراقي باألرقامادخل: ])

 زائد [  القیمة بالدوالر االمیركي بالكلماتادخل: ] ([  القیمة بالدوالر االمیركي باألرقامادخل: ])

 زائد [  القیمة بالیورو بالكلماتادخل: ] ([  القیمة بالیورو باألرقامادخل: ])

 

(یسّمى في ما یلي "السعر االجمالي للعطاء") او تلك المبالغ األخرى التي یجري تحدیدھا استناداً الى أحكام وشروط 
 العقد. المبالغ أعاله ھي وفقاً لجداول األسعار المرفقة وھي جزء من ھذا العطاء.

 

ادخل "جدول [في حال قبول عطائنا، نتعھد بتوصیل وتسلیم االجھزة الطبیة وفقاً لجدول التنفیذ المحدد في  .2
 (یمكن لمقدم العطاء ]المتطلبات في القسم السادس" او "بحسب ما ورد في جدول األسعار في القسم الرابع"

 اختیار العبارة المناسبة).
 

نوافق على جمیع الشروط العامة للعقد في القسم السابع والتي اطلعنا علیھا بالترابط مع الشروط الخاصة للعقد في  .3
 القسم الثامن.

 
األداءبالشكل والقیمة وضمن المدد حسن  الدفعة المقدمةوضمان نتعھد بتقدیم ضمانفي حال قبول عطائنا،  .4

 مناقصة. وثائق الالمحددة في
 

) من ورقة بیانات العطاء في القسم 16.1نوافق على االلتزام بھذا العطاء، لمدة نفاذ العطاء المحددة في الفقرة ( .5
 الثاني؛ وسیبقى ھذا العطاء ملزماً لنا خالل ھذه الفترة والتي یمكن أن تقبلوه في أي وقت قبل انتھاء ھذه الفترة .
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لحین إعداد الصیغة النھائیة للعقد الرسمي وابرامھ بیننا، سیكون ھذا العطاء، مع قبولكم التحریري لھ واشعاركم  .6
 بترسیة العقد، بمثابة العقد الُملزم بیننا.

 
 .خر تستلمونھآ أو أي عطاء وطأبعد التقییماألالعطاء ندرك بأنكم غیر ملزمین بقبول  .7

 
 نوافق على معاییر األھلیة القانونیة التالیة: .8

 
  من التعلیمات الى مقدمي العطاءات القسم األول.6.1فقرة الجنسیاتدولمؤھلةوفقإننا نحمل(جنسیة)  )أ(

 
  (أ) من التعلیمات إلى مقدمي العطاءات القسم األول.6.1 لیس لدینا أي تضارب في المصالح وفق المادة  )ب(

جھة مملوكة للدولة في جمھوریة العراق ونلبي  إننا /(ج) إننا لسنا جھة مملوكة للدولة في جمھوریة العراق 
  القسم األول.مقدمي العطاءاتإلى التعلیمات  (ب) من 6.1مادة الالمتطلبات بحسب 

من قانونیاً (د) لم یتم إعالننا أو أيٍ من مقاولینا الثانویین أو المصّنعین ألي قسم من ھذا العقد، غیر مؤھلین 
قبل جھة التعاقد بموجب القوانین العراقیة النافذة أو التعلیمات الرسمیة ذات الصلة أو التزاماً بقرار صادر عن 

مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛  

او بتعلیق اعمالنا من قبل وزارة التخطیط  أو بإعالننا القائمة السوداء بوضعناعلى صدر أي قرار (ھـ) لم ي
 من التعلیمات إلى مقدمي 6.3غیر مؤھلین قانونیاً للمشاركة في العطاءات خالل المدة المحددة في المادة 

 العطاءات، القسم األول.

العنوان أدخل: [ھو البریدي عنواننا،و]االلكتروني الموقع عنوانأدخل: [ االلكتروني ھو ناوقعم بأن عنوان نفید .9
عنوان أدخل: [والبریدااللكتروني]المنصبأدخل: [ ذات المسمى الوظیفي ]االسمأدخل: [/السیدةلسیدانإ.]البریدي

 . توضیحات قد تطلبونھا خالل المناقصةبأي األمورالمتعلقة كل تتابعس/سیتابع]البرید االلكتروني
 

] :السنةادخل[، سنة ]:الشھرادخل[ من شھر ] الرقمادخل:[بتاریخ الیوم 

 التوقیع:___________________________

 التاریخ:__________________________

] منصباوأیتعریفاخر: ادخل[:  بمنصب

 

 ]اسممقدمالعطاء: ادخل[ عن وبالنیابةلصالحتوقیع ھذا العطاء لمخولوذلك كشخص 
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 جدول األسعار ( لالجھزة الطبیة ) المحلیة أو ذات المنشأ األجنبي الموجودة في العراق .2
1 2 3 4 5 6 

جدول رقم 

 

 

 (أ)

بند رقم 

 

 

 

 (ب)

الكمیة  ## (االجھزة الطبیة )وصف موجز
المقدمة 
والوحدة 

بلد 
المنشأ 

( السعر اإلجمالي  رقما وكتابة العراقیةبالدینارسعر الوحدة 
رقما 

/التوDDPوكتابة)
صیل المجاني الى 

 مدخمكان المست
النھائي (بالدینار 

العراقي) 

 (ھـ)5*3

 جالمنت

 

 

 

 (أ)

 الفعالیة

 

 

 (ب)

الجرعة 

 

 

 

 (ج)

مقاییس 
دستور 
 األدویة

 

 

 (د)

حجم 
 وحدة 

 التعبئة

 

 (ھـ)

تسلیم 
المصنع/تسلیم 

المستودع/تسلیم 
صالة 

شراء العرض/
مباشر من صالة 

 (تكالیف العرض
التغلیف والنقل 

ضمناً ) 

 (أ)

المبیعات 
والضرائب 

 رسوموال
المستحقة  في 

حال ترسیة 
العقد 

 

 (ب)

النقل الداخلي، 
تأمین 

التحمیل/التفریغ 
والتكالیف 

الطارئة حتى 
بلوغ مكان 

 خدمالمست
النھائي 

 (ج)

الخدمات 
الطارئة كما 

حددت في 
جدول 

 المتطلبات

 

 

 

 

 (د)

السعر 
DDP التوصیل/

المجاني الى مكان 
 النھائي تخدمالمس

 

 

 

(ھـ)=(أ)+(ب)+(
 ج) +(د) 

             

         [ادخل] [ادخل] [ادخل] [ادخل] [ادخل] [ادخل][ادخل] 

         [ادخل] [ادخل] [ادخل] [ادخل] [ادخل] [ادخل]

         [ادخل] [ادخل] [ادخل] [ادخل] [ادخل] [ادخل] [ادخل]

 المجموع اإلجمالي للعطاء بالدینار العراقي: ____________________________________(باألرقام) (

 __________________________________(باألحرف/الكلمات)  

 .]ادخل االنكوترمز[الطبعة الحالیة_______– وفقاً للمصطلحات التجاریة الدولیة (انكوترمز)]یمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلیم المحددة[مدة التسلیم: _____________

 اإلسم والمنصب __________________________

 ختم مقدم العطاء ________________________  التاریخ:_________

 
 

 :یمكن تحدید وصف موجز لالجھزة الطبیة الجھزة الطبیة ادخال{##
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 ق - جدول األسعار (لالجھزة الطبیة) التي سیتم استیرادھا من خارج العرا3

1 2 3 4 5 6 

الرمز 
 الوطني

رمز رقم 
 اسم المادة البائع

وصف موجز 
للمستلزمات 
واالجھزة 

 ##المختبریة 
الكمیة 
المقدمة 
والوحدة 

بلد المنشأ 

 ]یمكن إدراج العملة المسموح بھا[سعر الوحدة 
السعر اإلجمالي 

DDP الى مكان 
المستخدم النھائي 

 الثانویةالخدماتمع

 (د)5*3
المنتج 

حجم 
وحدة 
 التعبئة

 CIPالسعر 
/یمكن إدراج 
 نقطة الوصول

DDP الى 
مكان 
 مدخالمست

النھائي 

 كما الثانویةالخدمات 
ُحددت في جدول 

المتطلبات 

DDP الى مكان 
 النھائي مدخالمست

 الثانویةمعالخدمات

 ](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]

______________________________________(باالحرف)  المجموع االجمالي للعطاء {یمكن لمدمي العطاءات ادراج العملة المسموح بھا}: _________(باالرقام)

 .]ادخل االنكوترمز[الطبعة الحالیة_______ – وفقاً للمصطلحات التجاریة الدولیة (انكوترمز)] یمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلیم المحددة[: ___________ مدة التسلیم

 ___________________________________________________ ]  یمكن لمقدم العطاء إدراجھ، إن وجد[اسم وعنوان الوكیل: 
___________________________ ]  یمكن لمقدم العطاء إدراجھ، إن وجد[عمولة الوكالة: 

 

 المكان :_______________________________

 التاریخ:______________________________

 توقیع مقدم العطاء: ___________________________ 

 اإلســـم والمنصب: ____________________________

 عنوان العمــــــــل: ____________________________

 ختـــم مقدم العطاء: ___________________________

 الجھزة الطبیة ادخال{##
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 ب  ضمان العیوفترةجدول األسعار لعقود الصیانة السنویة بعد -  4
1 2 3 4 5 6 7 8 

جدول 
 رقم

 (أ)

 

بند 
 رقم

 (ب)

 

 

 

وصف 
موجز 
 للسلع

الكمیة 
 المقدمة

 قیمة عقد الصیانة السنوي بعد اكمال

"عدد ك ك" سنوات من فترة ضمان 
 العیوب ##

كلفة العقد االجمالیة ل"عدد" 
سنوات= 

] (ك ك)4(ب)+.....4(أ)+4[

مجموع عقد الصیانة  الضرائب
ادخل عدد [السنوي لمدة 

مع الضرائب ]السنوات
]5+6 [

المجموع االجمالي لعقد 
ادخل [الصیانة لمدة  
 مع ]عدد السنوات

] 7*3[الضرائب 

السنة 
 االولى

السنة 
 الثانیة

السنة  .......
 األخیرة 

 )(ك ك  (ب) (أ)

          [ادخل] [ادخل] [ادخل]

          [ادخل] [ادخل]

          [ادخل] [ادخل] [ادخل]

 : ____________________________________(باألرقام)]یمكن لمقدمي العطاءات إدراج العملة المسموح بھا[المجموع اإلجمالي للعطاء 

 __________________________________(باألحرف  

 :____________________توقیع مقدم العطاء

_____________________                                                                                          المكان: _______________                                 االسم والمنصب:
 عنوان العمل:_______________________ التاریخ:________________

 ختم مقدم العطاء _______________________

شغیل (األولي) لتإختبارات ما قبل ا(ھذھالمناقصةنطاق  لموظفي القطاع العام العراقي ضمن عندالحاجةالىخدماتتدریب{ضمانالعیوبوفقاًلجدواللمتطلباتإنقضاء فترة  بعد عقدالصیانةالسنويسنوات عدد ادخل {ك ك##:مالحظة
 نطاقب ومكانالتدري ومدةالتدریب و. كما یجب تحدید عدد الموظفین المعنیینالالزمة بذلكالتبریرات او خارج العراق معداخلسیتم  ما اذا كان التدریب تحدیدالفیجدوالالسعاروإدراج ھذا البند ...)، یجب الخوالتشغیل المستمر الخ... 

جب ي.  الذي یتلقونھالتدریبوفقعلیھم ان یلتزموا بالعمل وكفاءة، الخبرة والذوي من . یجب ان یكون الموظفون المعنیون بھذا التدریب السفرذاتالصلةالبند جمیعتكالیف  یتضمن نأیجبف. اذا كان التدریب خارج العراق، والبرنامجالتدریب
 علىالعقدانیعكسذلكایضاً 
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 بلدالمنشأ عن تصریح-  5

 البند الوصف الرمز البلد

    

    

    

    

    

 المستوردة عند الشحنالطبیةالجھزة یجباصدارشھادةمنشأمصّدقةلكال
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 المصنّعة الشركة/الجھة من تصریح -6

 كتاب إعداد یتم أن یجب ھنا. الیھا المشار التعلیمات وفق النموذج ھذا ملء المصنعة الشركة من الطلب العطاء مقدم على[
 مناسب بشكل مخول شخص قبل من یُوقّع أن الُمصنّعة؛ویجب للشركة العائدة الرسمیة الرسالة نموذج ھذاعلى التصریح

 مقدمي الى التعلیمات في كماھومحدد عطائھ الى الكتاب العطاءھذا مقدم یضم أن یجب .لجھةالمصنعةل الملزمة الوثائق لتوقیع
] .العطاءات

] السنة) الشھر، (الیوم، العطاء تقدیم تاریخ :ادخل[ التاریخ:
 ]الرقم ادخل[ رقم: الدعوة كتاب

 

 

 ]ادخل: االسم الكامل لجھة التعاقد[لى: ا
 

، ]: نوع االجھزة الطبیة المصنّعةادخل[، المصنّعون الرسمیون لـ ]االسم الكامل للشركة المصنّعةادخل: [نحن نا حیث ان
 بتقدیم عطاء ] االسم الكامل لمقدم العطاءادخل:[، نرّخص ھنا لـ ]العنوان الكامل لمصانع الشركةادخل: [ومصانعنا في 

االسم ادخل: [لكم ومن ثم التفاوض على عقد وتوقیعھ معكم، وذلك بھدف تقدیم االجھزة الطبیة التالیة والمصنّعة من قبلنا 
 .]و/أو وصف موجز االجھزة الطبیة 

 
 من الشروط العامة للعقد في ما یتعلق باالجھزة الطبیة المقدمة من 15نقدم لكم ھنا كفالة كاملة وضمان شامل وفقاً للمادة 

 الشركة اعاله . 
 

] توقیع (تواقیع) ممثل (ممثلي) الشركة المصنعة المخّول (المخولین) للتوقیعادخل: [التوقیع: 
 

] اسم (اسماء) ممثل (ممثلي) الشركة المصنعة المخّول (المخولین) للتوقیعادخل [االسم: 
 

]  الصفةادخل:[المنصب: 
 

] االسم الكامل لمقدم العطاءادخل: [المفوض الرسمي بتوقیع ھذا التصریح لصالح وبالنیابة عن: 
 

 __________  ،____________ ______________من شھر   ]تاریخ التوقیعادخل: [بتاریخ الیوم 
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 أداء حسن شھادة نموذج -7

 الجھة
 المتعاقدة

 رقم
 وتاریخ

 الشراءامر

 تاریخ
 الشراءامر

 وصف
 االجھزة

 الطبیة

 تاریخ الكمیة
 تنفیذالعقد

 اسباب
 التأخیر،ان

 وجدت

 االجھزة ھل
 مقبولة؟الطبیةالمقدمة

 بحسب     
 العقد

فعل
 اً ي

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 القسم  الخامس : الدول المؤھلة
 

 التاھیل لتوفیر االجھزة الطبیة , تنفیذ االشغال , والخدمات في العقود الممولة من المشتري:

 

للمشتري الحق في السماح للمؤسسات واالشخاص من الدول كافة  لتجھیز السلع او تنفیذ االشغال او تقدیم الخدمات  .1
للمشاریع الممولة من قبل الحكومة العراقیة . وكاستثناء تمنع المؤسسات في الدول او السلع المصنعة في الدول من 

 المشاركة في المناقصات وفي الحاالت األتیة:
 (أ) أذا كانت التشریعات او التعلیمات الرسمیة الساریة تحظردولة مقدم العطاء من اقامة العالقات التجاریة مع دولة 

المشتري شریطة ان یكون المشتري مقتنعاً بان مثل ھذا الحظر لن یحول دون تحقیق التنافس المثمر لتجھیز السلع او 
 تنفیذ االشغال.

 

نتیجة االستجابة لقرار صادر من االمم المتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور االمم المتحدة               (ب)  
 تحظر بموجبھ على دولة المشتري استیراد ایة سلع او دفع ایة مبالغ لدولة مقدم العطاء.

 

ولغرض اطالع مقدمي العطاءات على ذلك, ندرج السلع والخدمات والمؤسسات المحظورة من االشتراك في ھذه  .2
 المناقصة بموجب االرشادات انفا.

 

 -(أ) أعاله.1أ- فیما یتعلق بالفقرة

                           ــــــــــــــــــــــــ

                           ــــــــــــــــــــــــ

 .-(ب) أعاله1فیما یتعلق بالفقرة  -ب
                            ــــــــــــــــــــــــ

                       ــــــــــــــــــــــــ         
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                         الجزء الثاني

قائمة متطلبات التعاقد



 

  القسم السادس : قائمة متطلبات التعاقد 
 

 الكلفة التخمینیة للجھاز الواحد  عدد االجھزة  اسم الجھاز 

 RNA 1 9000.00$ لحفظ Deep Freezerجھاز 

 

 وجدول التنفیذ وشروط التسلیم ) لالجھزة الطبیة 1جدول رقم (
 

1 2 3 4 5 6 

جدول 
 رقم

 

 

 

 

 

 (أ)

بند 
 رقم

 

 

 

 

 

 (ب)

 

 وصف موجز لالجھزة الطبیة 

 ]RNA لحفظ Deep Freezerجھاز [

 

 

 الكمیة/

1 

 

قیمة ضمان 
 العطاء

   90$[ 

 جھة التسلیم

مالحظة: [
أدخل عنوان 
المستخدم 

 ]النھائي

مدة التسلیم 
المطلوبة 

أدخل [وفق 
اإلصدار 

الحالي من 
  (ھـ) ]االنكوترمز

 

 یطلب من مقدمي العطاءات أن یقدموا أسعارھم وفق شروط التسلیم المنصوص عنھا في جدول األسعار شروط التسلیم:
 في القسم الرابع.
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 : نطاق الخدمات الثانویة:2 رقم جدول

  
 المعدات، إجراءات ما قبل التشغیل، والتدریب المطلوب على الموقع والتدریب الخارجي والضمان تركیبیتوجب    [

 ]والصیانة  
 
   ت

نصب و تشغیل   
 االجھزة 

) یوم 15) كافة اعمال النصب و التشغیل و خالل فترة ( یجب ان ینفذ الطرف الثاني ( البائع    
لكل جھاز و لجمیع األجھزة المتعاقد علیھا تبدا من تاریخ التبلیغ بتھیئة الموقع المناسب وبخالفة 

مبلغ النصب والتشغیل / مدة النصب والتشغیل (  تفرض غرامة تاخیریة عن كل یوم بنسبة :
) % = الغرامة للیوم الواحد 10باألیام × 

% من قیمة النصب والتشغیل وعند بلوغ الغرامة التأخیریة الحد األعلى 10   على ان ال تتجاوز 
المشار الیھ یحق للطرف االول اتخاذ االجراءات القانونیة بحق الشركة وتحمیلھ كافة التبعات 

 القانونیة ویتحمل الطرف الثاني (البائع) فرق السعر الناشئ عند تنفیذ كیمادیا للعقد .

الضمان   
 والصیانة 

خمس  لمدة ( (مواد + عمل )یجب ان یقدم الطرف الثاني (البائع) فترة ضمان للجھاز  -
على ان ,   ) وتتضمن الجھاز و ملحقاتھ , تبدا الفترة من تاریخ النصب والتشغیلسنوات 

 ) ساعة من تاریخ تبلیغھ 72(  یقوم الطرف الثاني (البائع) بصیانة الجھاز خالل فترة
 اثناء فترة الضمان و الصیانة وفي حالة في بغداد واسبوع واحد خارج بغدادبعطل الجھاز

تاخره عن صیانة الجھاز خالل المدة المذكورة اعاله تفرض علیھ  غرامة تاخیریة عن كل 
 یوم و حسب المعادلة التالیة : 

   فترة السماح –الدوریة الواردة في العقد  الصیانة( مبلغ الضمان والصیانة / مدة 
% = الغرامة للیوم الواحد ) 10× 
% من قیمة الضمان والصیانة وعند بلوغ الغرامة التاخیریة 10على ان ال تتجاوز    

الحد االعلى المشارالیھ یحق للطرف األول اتخاذ األجراءات القانونیة بحق الشركة و 
تحملھ كافة التبعات القانونیة ویتحمل الطرف الثاني (البائع) فرق السعر الناشئ عند 

 تنفیذ كیمادیا للعقد.
یتم تقدیم ضمان من قبل الشركة المجھزة یشمل سالمة االجھزة المثبتة في العقد عند  -

 االستالم .
 القیام باعمال الصیانة الدوریة كل ثالثة اشھر . -
 خمس سنواتتلتزم الشركة بتوفیر المواد األحتیاطیة بعد انتھاء فترة الضمان ولمدة  -

 ویتم ذلك بعقد منفصل وحسب حاجة الوزارة لھذه المواد .
یلتزم الطرف الثاني بضمان المواصفة للمواد لمدة ( خمس سنوات  ) تبدأ من تاریخ  -

 من قیمة العقد ال تطلق اال بعد تنفیذ %5 )االستالم االولى مع فرض ضمان بنسبة ( 
 .  التزاماتة التعاقدیة وانھاء الضمان و مدة الصیانة 

مبلغ الضمان والصیانة لمدة خمس سنوات من ضمنھا السنة االولى تقدم مجاناً من  -
   ) الفان ومائة دوالر فقط . 2,100.00الشركة المصنعة للجھاز الواحد ھو ( 

  .یجب ان تتعھد الشركة المجھزة بتنفیذ التدریب (                  )    التدریب   
  یوم) من تاریخ تبلیغھ باالمر  الوزاري  الخاص بتنفیذ فقرة  التدریب  180وخالل فترة (

وبخالفھ تفرض غرامة تاخیریة عن كل یوم تاخیر ومن المبلغ المخصص للتدریب على أن 
 % من قیمة  التدریب :10الیتجاوز 

% = الغرامة التاخیریة عن كل یوم تاخیر ) 10 مبلغ التدریب / مدة التدریب × (
 وعند بلوغ الغرامة التاخیریة الحد االعلى المشار الیھ یحق للطرف االول اتخاذ كافة 

االجراءات القانونیة بحق الطرف الثاني وتحمیلھ كافة التبعات القانونیة , ویخضع التدریب 
الداخلي لذات الغرامة التي تفرض على التدریب الخارجي .  



 59 القسم الثاني. ورقة بیانات العطاء

- یقدم البائع برنامج تدریبي متكامل وثابت مع كل عقد ویتضمن البرنامج األمور التالیة:  
            * آلیة عمل الجھاز أو المادة المتعاقد علیھا. 

            * آلیة نصب وتفكیك ھذا الجھاز. 
            * آلیة الصیانة المتبعة لھذا الجھاز. 
            * أسلوب تعقیب العطل وتصلیحھ. 

            * األجزاء التي تعطل بصورة متكررة وأسباب العطل وكیفیة تجنبھ. 
            * المواد التي یمكن تبدیلھا أو االستغناء عنھا دون أن تؤثر على عمل الجھاز. 

            * تحدید االختصاص المطلوب فعال للتدریب ( مھندس كھرباء / میكانیك / فني / 
تقني........الخ). 

            * تقدیم كشف متكامل بالكادر الفني واالداري والھندسي والمختص بالتدریب والسیرة 
الذاتیة لھم وھل ھذا الكادر ھو جزء من الشركة المجھزة ام ان الشركة المجھزة تقوم بالتعاقد 

مع شركة اخرى مختصة بالتدریب . 
            * تقوم الشركة المجھزة بمنح المشارك او المتدرب شھادة مشاركة بالدورة وتقییم فعلي 

 نھ من اتمام اي عملیة صیانة للجھازالذي تدرب علیھ بصورة متكاملة.كلكل مشارك تم
 

  



 60 القسم الثاني. ورقة بیانات العطاء

 :)AMC (عقدالصیانةالسنویة: 3 رقم جدول
 

 عاملةً بشكل سلیم السنویة الصیانة عقد موضوع المعدات بإبقاء ویتعھد یتكفل أن على مقدم العطاء یتوجب:[، أدخل
 فترات تخطّت حال وفي%). 98% أو 95(أدخل مثالً  )UPTIME warranty "% سنویاً (x "بنسبةوصحیح 
 ما العقد ھذا فترة تمدید عندھا فیتوجب)%، x-100 خالل عقد الصیانة السنویة، ما نسبتھ ()downtime (األعطال

 ].األعطال فترات ضعف قیمتھ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 القسم الثاني. ورقة بیانات العطاء

 المواصفات الفنیة
 {على جھة التعاقد ان بأدراج المعلومات و المواصفات في الجداول الخاصة االجھزة الطبیة  وفق ما یلزم}

  RNA لحفظ Deep Freezerملخص عن المواصفات الفنیة لجھاز 

 Purpose: used for freezing storing of plasma and related blood 
components. 

 Heavy duty and compatible design 

 Inner chamber stainless-steel and out chamber heavy duty material. 

 Temperature:  up to – 80 c    

 Capacity (LT) : (400  to 500 )   

 Door number  : one or  two door   

 Key Door lock :yes  

 Calibration : yes  

 Chart recorder : yes 

  Control system :digital or microprocessor    

 display : yes  

 Alarms: audio & visual, Temperature, power failure, timer incase door not 
lock and auto alarm defrost.  

 Temperature indicator : yes  

 Trays: yes.   

 casters : yes  

 Power requirements: 220-240V, 50-60Hz. 
 Ambient conditions: from 5-40 0C for working and from -5 to  60 0C for 

storage. 
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 الجزء الثالث : شروط العقد 
 القسم السابع: الشروط العامة للعقد
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                                      الشروط العامة للعقد 
المدرجة أدناه سیكون لھا المعاني المستعملة في ھذا العقد، وإن الكلمات والمصطلحات 

  التالیة: 
 التعریفات .1

 العقد مستندتعني كلمة "عقد" إتفاق مبرم بین  جھة التعاقد والمجھّز، كما ھو مسجل في  )أ(
 المرتبطة الوثائقالموقع من كافة األطراف بما فیھ جمیع المرفقات والمالحق وكافة 

 والمشار الیھا ھنا.    

 

"قیمة العقد" أو"سعر العقد" تعني المبلغ المستحق للمجھّز بموجب العقد لقاء قیامھ  )ب(
 بكافة واجباتھ التعاقدیة بشكل كامل وصحیح.

 

  "یوم" یعني یوماً تقویمیاً .(ج) 

 من الشروط 6.2(د) "تاریخ نفاذ العقد" یعني التاریخ الذي یصبح العقد نافذاً عمالً بالفقرة 
 العامة للعقد.

 

(ھـ) " المستخدم النھائي " یعني المؤسسة حیث سیتم استخدام االجھزة الطبیة كما محدد 
 في قائمة متطلبات التعاقد .(وھو احدى الجھات المستفیدة ) 

 

  (و) "ش.ع.ع." تعني الشروط العامة للعقد المحددة في ھذا القسم.

محددة في (ح) "المشتري" ویعني جھة التعاقد التي تشتري االجھزة الطبیة ، كما ھي 
 .الشروط الخاصة للعقد

 

(ط) "شھادات التسجیل" تعني شھادات التسجیل أو سواھا من الوثائق البدیلة المطلوبة، 
والتي تؤكد أن االجھزة الطبیة المقدمة بموجب العقد ھي مسجلة لالستعمال في العراق 

 بما یتوافق مع القوانین النافذة وذات الصلة. 

 

  (ي) "ش.خ.ع." تعني الشروط الخاصة للعقد. 

(ك) "الخدمات" وتعني الخدمات اإلضافیة المطلوبة للتعاقد على تجھیز لالجھزة الطبیة ، 
 النقل والتأمین، وسواھا من الخدمات الثانویة .ك

 

(ل) "الموقع" یعني المكان أو االماكن العائدة لجھة التعاقد (الجھة المستفیدة)  وفق قائمة 
 متطلبات التعاقد.

 

لالجھزة الطبیة بموجب ھذا العقد تقوم بتجھیز (م) "المجھز" تعني الفرد او الشركة التي 
 .الشروط الخاصة للعقدوفق ما ھو محدد في 

 

 (ن) الفساد واألعمال غیر المشروعة:

تحدد جھة التعاقد الفساد واألعمال غیر المشروعة بحسب القوانین النافذة في العراق 
 ألغراض ھذه المادة، ستسترشد جھة التعاقد أیضاً بتعریفات المصطلحات بحسب التالي:

تعني عرض أو تقدیم أو استالم أو ) corrupt practice"ممارسة فاسدة" () 1(
استدراج أي شيء ذي قیمة، سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، وذلك بھدف 
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 التأثیر بشكل غیر سلیم على أفعال أي جھة أخرى؛ 

تعني أي فعل أو إغفال (ومن ) fraudulent practice"ممارسة احتیالیة" () 2(
ضمنھا التشویھ أو سوء التمثیل) یؤدي عن درایٍة أو بتھور،  الى خداع أو 

محاولة خداع جھة ما، سواء للحصول على منفعة مادیة أو منفعة أخرى  أو 
 للتملص من التزام ما؛

تعني أیة خطة أو ترتیب بین طرفین ) collusive practiceممارسة تواطؤیة" () "3(
أو أكثر، وذلك لغایٍة غیر سلیمة، مثال التأثیر بشكل غیر سلیم على أفعال جھة 

 أخرى. 

 تعني إلحاق الضرر أو إیذاء أو التھدید )coercive practice "ممارسات قھریة" ()4(
بإلحاق الضرر أو اإلیذاء، بشكل مباشر أو غیر مباشر، أي جھة أو ممتلكات 

 تلك الجھة، وذلك بھدف التأثیر بشكل غیر سلیم على أفعال جھة ما.

 : ) وتعني ما یليobstructive practice "ممارسة اإلعاقة"  ()5(

(أأ) اإلتالف المتعّمد أو التزویر أو التغییر في الوثائق واألدلة أو حجبھا 
عن التحقیق أو اإلدالء بشھادة زور إلى المحققین، وذلك إلعاقة أیة 
إجراءات بشكل واضح، تجریھا جھة التعاقد للتحقیق في إدعاءات 

ممارسات الفساد أو اإلحتیال أو القھر أو التواطؤ وفق القوانین العراقیة 
 تھدید أو مضایقة أو ترھیب أي جھة، وذلك لمنعھا من أو/النافذة؛ و

كشف معرفتھا بأمور تتعلق بالتحقیق أو لمنعھا من متابعة أو مواصلة 
 إجراءات التحقیق، أو

(ب ب) الممارسات التي تھدف الى إعاقة أو عرقلة جھة التعاقد بشكل 
واضح في ممارسة حقھ في المعاینة والتدقیق بحسب القوانین العراقیة 

  .)5.4النافذة وبموجب الفقرة (

الشروط العامة للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط تعتمد الشروط واألحكام الواردة في 
 بموجب أحكام أخرى .

 تطبیقات .2

ألغراض ھذه المادة، یقصد "بالمنشأ" المكان الذي تصنع منھ االجھزة الطبیة أو  3.1
مت فیھ الخدماتنمت أو أنتجت فیھ أو المكان  ُیقصد باالجھزة . أو الذي قُدِّ

التي تصبح منتجاً ممّیزاً معترف بھ تجاریاً االجھزة الطبیة الطبیةالمصنعة، ھي 
ویختلف أساسیاً (في الخصائص األساسیة أو الغرض أو االستخدام) عن مكوناتھ، 

وذلك عبر التصنیع أو المعالجة أو عملیات التجمیع الوازنة أو الجوھریة (أو عملیات 
 دمج المكونات).

 بلد المنشأ .3

  یتوجب التمییز بین بلد منشأ االجھزة الطبیة وبین جنسیة المجھّز. 3.2

یجب أن تتطابق االجھزة الطبیة التي تم تقدیمھا بموجب ھذا العقد مع المقاییس  4.1
المحددة في المواصفات الفنّیة، وفي حال عدم وجود مقاییس معتمدة للسلع، فیجب أن 

) authoritative standardsتطابق السلع المقدمة مقاییس السلطات المختصة (
نسخة من ھذه المقاییس صادرة أحدث  المتناسبة مع بلد المنشأ. كما ویجب اعتماد 

 المقاییس .4
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 عن المؤسسة المعنّیة. 

ال یجوز للمجھّز، من دون موافقة المشتري التحریریة والمسبقة، الكشف عن العقد  5.1
أو عن أیة أحكام مرتبطة بھ أو عن أیة مواصفات فنیة أو خطة أو مخطط أو نموذج 

أو عینة أو معلومة مرتبطة بالعقد، والتي سبق وزوده بھا المشتري، وذلك ألي 
شخص آخر) غیر العاملین لدى المجھّز لتنفیذ العقد. إن االفصاح عن ( فطر

المعلومات ألي من العاملین لدى المجھز، یجب أن یخضع ألحكام السریة نفسھا وأن 
 . الضروري فقط ألغراض تنفیذ العقدیكون بالقدر

استعمال وثائق  .5
ومعلومات العقد ؛ 
 المعاینة والتدقیق

وثیقة أو ة التحریریة للمشتري، استعمال أيوموافقة المسبقة الال یجوز للمجھز دون  5.2
  من الشروط العامة للعقد إال ألغراض تنفیذ العقد.5.1معلومة  مذكورة في الفقرة 

 

 من الشروط العامة للعقد (باستثناء العقد 5.1تبقى أیة وثیقة  محددة في الفقرة  5.3
نفسھ)، ُملكیة المشتري ویجب أن یعید المجھّز جمیع ھذه الوثائق مع أي نسخ عنھا 

 الى المشتري بعد انتھائھ من تنفیذ العقد، وبناًء على  طلب المشتري. 

 

على المجھز السماح للمشتري عبر السلطات المختصة بمراقبة ومعاینة مكاتبھ  5.4
وملفاتھ و/أو حساباتھ وسجالتھ كما وعلیھ تقدیم ھذه الحسابات والسجالت للتدقیق من 

 قبل مدققین مكلفین، وذلك وفق القوانین العراقیة النافذة. 

والتي تحدد من جملة  من الشروط العامة للعقد، 23ُیلفت انتباه المجھّز الى المادة 
الممارسات التي تھدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الجھات المختصة أمور، أن 

بشكل واضح في ممارسة حقھا في المعاینة والتدقیق بموجب ھذه المادة، تعتبر من 
الممارسات المحظورة التي تعرض المجھز الى أنھاء العقد  وإلى تعلیق مشاركتھ في 

مناقصات أُخرى أو إدراج إسمھ على القائمة السوداء وفق القوانین العراقیة النافذة 
 .وذات الصلة

 

إذا كان ذلك مطلوباً وفق القوانین النافذة، یتوجب على المجھز تسجیل (االجھزة  6.1
الطبیة ) المقدمة بموجب العقد، وذلك إلستخدامھا في العراق. وعلى المشتري أن 

 یتعاون مع المجھّز لتسھیل عملیة تسجیل (االجھزة الطبیة ) إلستخدامھا في العراق.

شھادات السلع وفقاً  .6
ألنظمة الجمھوریة 

 العراقیة

 خالف ذلك، سوف یصبح العقد نافذاً في التاریخ الشروط الخاصة للعقدإال إذا حددت  6.2
(تاریخ نفاذ العقد) الذي یتسلّم فیھ المجھّز إشعاراً تحریریاً من الجھة المختصة 
 صاحبة الصالحیة في العراق بأن االدویة قد تم تسجیلھا لالستخدام في العراق.

 

وأن یحمیھ من أیة أضرار یتوجب على المجھز أن یخلي المشتري من أیة مسؤولیة 7.1
أو نزاعات من قبل أي طرف ثالث وذلك لمخالفة مطالبات ناتجة عن أیة شكاوى أو 

أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجاریة او حقوق التصمیم الصناعي 
 والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منھا في العراق. 

حقوق الملكیة  .7
الصناعیة أو 

براءات االختراع - 
Patent Rights 

 یوم بضمنھا مدة االنذار او في حال وجود 29) یوم عمل (أو 14  خالل أربعة عشرة ( .8
إعتراضات حول إجراءات التعاقد)، یتوجب على مقدم العطاء الفائز (المجھز) أن 

% من قیمة العقد. تعفى 5یقدم إلى جھة التعاقد ضماناً لحسن تنفیذ العقد، بقیمة تعادل 
الشركات العامة للدولة والقطاع العام من موجب تقدیم ضمان حسن األداء إذا كانت 

 األحكام والتعلیمات النافذة وذات الصلة في جمھوریة العراق تمنح ھذه االستثناءات.  

 ضمان حسن األداء .8
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   تدفع مبالغ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعویض عن أیة خسارة ناتجة عن 8.2
  إخفاق المجھّز في إكمال واجباتھ التعاقدیة. 

 

   یجب أن یكون ضمان حسن األداء بالعملة أو العمالت المحددة في العقد أو بأیة 8.3
عملة أخرى واسعة التداول ومقبولة من المشتري وتكون ضمن قائمة العمالت التي 
یُصدر البنك المركزي العراقي أسعار صرفھا الى الدینار العراقي. یجب أن یكون 

الضمان غیر مشروط ویدفع عند الطلب و یجب أن یكون ضمان حسن األداء
خطاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف معتمد في العراق وفق تعلیمات البنك  

المركزي العراقي إذا صدر خطاب الضمان عن مصرف موجود خارج العراق، فیجب 
أن یتم تصدیق وتوقیع ھذا الضمان من مصرف مؤسسة مالیة مرادفة ومعتمدة في 

 )back-to-back counter guaranteeالعراق لجعل ھذا الضمان قابالً للتنفیذ (
 

 

یقوم المشتري بإعادة ضمان حسن التنفیذ إلى المجھّز بعد تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة  8.4
 وانتھاء فترة الضمان وصدور شھادة االستالم وتصفیة حساباتھ النھائیة .

 

، للتأكد من االجھزة الطبیةأو اختبار /للمشتري أو من یمثلھ الحق في معاینة و 9.1
 والمواصفات الفنیة الشروط الخاصة للعقدیجب أن تحدد مطابقتھا لمواصفات العقد، 

نوع المعاینات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائھا. وعلى المشتري 
 إشعار المجھّز تحریریاً، بإسم ممثلھ المنتدب لھذه الغایة، وذلك في وقت كافٍ .

المعاینة  .9
 واإلختبارات

 
 

  .الشروط الخاصة للعقدتكون ھذه المادة وفق ما ھو محدد في   9.2

) من الشروط العامة للعقد ال تعفي المجھز بأي شكل من 8إن أحكام المادة (  9.3
 مسؤولیاتھ المرتبطة بضمان العیوب أو أيٍ من التزاماتھ التعاقدیة األخرى.

 

یجب أن یكون تغلیف االجھزة الطبیة وتوضیبھا مناسبین وكافیین لضمان عدم إتالفھا 10.1
أو إلحاق أي ضرر بھا طوال فترة النقل والشحن الى نقطة الوصول النھائیة، بحسب 

ما ھو محدد في العقد. یجب أن تكون مواد التوضیب (التغلیف الخارجي) كافیة 
خالل التفریغ(النفاض) /لمقاومة (وإلى أقصى الحدود)، المعاملة القاسیة أثناء التحمیل

اإلنخفاض، واألمالح /العبور، والتعرض لدرجات حرارة شدیدة اإلرتفاع
 خالل العبور وأثناء التخزین في األماكن التفریغ/أثناء التحمیلالرطوبة /واألمطار

الصنادیق /المفتوحة. باإلضافة الى ذلك، یجب أن یتم تصمیم حجم ووزن الحاویات
مع األخذ بنظر االعتبار أن ال تكون نقطة الوصول النھائي للسلع نائیة وأن تفتقر 

التفریغ خالل كافة نقاط العبور/النقل للمعدات الثقیلة للتعامل مع /كافة أماكن التحمیل
 .البضائع، وذلك وفق الحالة

 التعبئة والتوضیب .10

إن مواد التوضیب (التغلیف الخارجي) والعالمات/التأشیر والملصقات والمستندات 10.2
في داخل وخارج الغالفات، یجب أن تتطابق بشكل تام مع المتطلبات الخاصة 
المنصوص علیھا صراحة في العقد، بما فیھا أیة متطلبات إضافیة ان وجدت، 

أو في المواصفات الفنیة أو في أیة تعلیمات الشروط الخاصة للعقد والمحددة في 
 الحقة صادرة عن المشتري.

 

 یقوم المجھز بتسلیم االجھزة الطبیة وفق الشروط الواردة في قائمة متطلبات التعاقد. 11.1
 التفاصیل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن وغیرھا الشروط الخاصة للعقدتحدد 

التسلیم    .11
 والمستندات
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 .من المستندات الواجب تقدیمھا من المجھّز

 للسلع المقدمة من خارج العراق:

 والمشتري تحریریاً بكافة تفاصیل  الشحنیبادرالمجھزالىإشعارشركةتأمینعند الشحن، 
عملیة الشحن بما فیھا رقم العقد وتفاصیل السلع والكمّیة وتاریخ ومكان الشحن ووسیلة 

النقل والوقت المتوقع لوصول الشحنة الى نقطة الوصول النھائي. في الحاالت التي ترسل 
قبل ثماِن وأربعون فیھا السلع عبر الشحن الجوي، على المجھّز ان یعلم المشتري اقلھ 

 من موعد ارسال السلع، وذلك باالضافة الى اسم شركة النقل ورقم الرحلة ) ساعة48(
كما وسیبادر .). waybill numberوالوقت المتوقع للوصول ورقم أو بیان الشحنة (

، البرید السریع الفاكس ومن ثّم بإرسال المستندات التالیة الى المشتري بواسطةإلى المجھز 
ویرسل نسخة عن ھذه المستندات الى شركة تأمین الشحن:   

یبیّن فیھا إسم  الفواتیر التي من) 2) نسخ أصلیة مع نسختین إضافیتین (3ثالث ( )1(
 ورقم العقد ووصف أدخل اسم المشتري بدقة وذلك لألغراض الكمركیة][المشتري

السلع والكمیّة وأسعار الوحدات والقیمة اإلجمالیة. یجب أن یتم توقیع الفواتیر أو طلبات 
) نسخ عن مستند 2أصل واحد واثنان (الدفع األصلیة وتختم بختم/طابع الشركة؛ 

 negotiable, clean, on-board through bill of والمنقح (تفاوض للالشحنالقابل
lading(، أدخل اسم [المشتري  مؤّشر علیھ "تكالیف الشحن مدفوعة سلفاً "، ویبیّن إسم

، واسم جھة التبلیغ وفق العقد، وأن الشحن المشتري بدقة وذلك لألغراض الكمركیة]
) عن 2سیتّم وصوالً حتى نقطة الوصول النھائي بحسب قائمة المتطلبات مع نسختین (

 السككالحدیدیة عبر سجاللشحن) نسخ عن 3، أو ثالث (لتفاوضغیرقابللمستند الشحن 
)railway consignment note(أوسجاللشحنعبرالطرقات،) road consignment 

note(النقل البريعبرشاحنات شحن ،أوسجل ،) أو بولیصة الشحن الجوي air 
waybill(أومستندالشحنبوسائطنقلمتعددة،) multimodal transport ،( مؤشر علیھا

وأن الشحن سیتّم وصوالً حتى نقطة الوصول النھائي "تكالیف الشحن مدفوعة سلفاً " 
 بحسب قائمة المتطلبات؛

 
 التي تحدد محتویات كل )packing list) نسخ عن مستند قائمة التوضیب (4أربع ( )2(

 ؛رزمة
 عن شھادة أو بولیصة التأمین تبین أن المشتري ھو المستفید؛واحدة  نسخة  )3(
 أصل واحد عن شھادة الضمانة المصنعیة من المصنّع أو المجھز، على أن تشمل كافة  )4(

 البنود موضوع العقد؛
 مع قائمة التداول لكافة البنوداداتالمنشأشھ من المجھز لمنالنسخ ... وعددأصل واحد  )5(

المصدقة من قبل البعثات الدبلوماسیة العراقیة المختصة  والتجاري ذات الصلة،
 ، عضواً في السوق العربیة المشتركةإذاكانبلدالمنشأبلداًعربیاً  إال والموجودةفیبلدالمنشأ،

 ؛ فیبلدالمنشأ المختصة السلطاتالرسمیة شھادة المنشأ فقط من قبل َصدَّقفعندھا تُ 
) نسخ عن شھادة الفحص المخبري والمعاینة المقدمة للمجھّز من 6أصل واحد وستة ( )6(

 وكالة المعاینة المكلّفة بذلك (في الحاالت التي تكون فیھا المعاینة مطلوبة)؛
 أي مستند تعاقدآخر معین ومطلوب ألغراض االستالم/ أو الدفع. )7(

 للسلع المقدمة من داخل العراق:

عند توصیل السلع أو قبلھ، یتعین على المجھّز إشعار المشتري تحریریاً بذلك وتقدیم 
 المستندات التالیة لھ:

یبیّن فیھا إسم  الفواتیر التي من) أصلیتان مع نسختین إضافیتین 2نسختان ( )1(
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المشتریورقم العقد ووصف السلع والكمیّة وأسعار الوحدات والقیمة اإلجمالیة. یجب أن 
 یتم توقیع الفواتیر أو طلبات الدفع األصلیة وتختم بختم/طابع الشركة؛ 

أو سجل الشحن عبر السكك ، )Delivery note (لتسلیمعنمذكرة اتان) أصلي2(نسختان )2(
 road، أو سجل الشحن عبر الطرقات ()railway consignment noteالحدیدیة (

consignment note( أو سجل شحن عبر شاحنات النقل البري، أو بولیصة الشحن ،
 multimodal، أو مستند الشحن بوسائط نقل متعددة ()air waybillالجوي (

transport ،( ومؤشر علیھا أن الشحن أدخل اسم المشتري بدقة][المشتري وتبیّن إسم ،
 سیتّم وصوالً حتى نقطة الوصول النھائي بحسب ما ورد في العقد؛

 عن شھادة أو بولیصة التأمین تبین أن المشتري ھو المستفید؛واحدة نسخة  )3(

 التي تحدد محتویات كل )packing list) نسخ عن مستند قائمة التوضیب (4أربع ( )4(
 رزمة؛

أصل واحد عن شھادة ضمان المصنعیة او العیوب من المصنّع أو المجھز، على أن  )5(
 ؛تشمل كافة البنود موضوع العقد

 مع قائمة التداول التجاري ذات لكافة البنوداداتالمنشأشھأصل واحد من المجھز عن  )6(
 في والموجودةالمصدقة من قبل البعثات الدبلوماسیة العراقیة المختصة  والصلة،

 فعندھا ، عضواً في السوق العربیة المشتركةبلداًعربیاً  المنشأ بلد إذاكان إال بلدالمنشأ،
 ؛فیبلدالمنشأ المختصة السلطاتالرسمیة شھادة المنشأ فقط من قبل َصدَّقتُ 

) نسخ عن شھادة المعاینة المقدمة للمجھّز من وكالة المعاینة 6أصل واحد وستة ( )7(
 المكلّفة بذلك (في الحاالت التي تكون فیھا المعاینة مطلوبة)؛

 أي مستند تعاقد آخر معین ومطلوب ألغراض االستالم/ أو الدفع. )8(

مالحظة: إذا كانت المستندات التي یقدمھا المجھّز غیر مطابقة للعقد، فعندھا ستتم  )8(
 أعاله من ش.خ.ع. و 9المدفوعات المستحقة بعد إصدار شھادة االستالم وفق المادة 

 ش.ع.ع..

 

، EXW ،CIF ،CIPألغراض ھذا العقد، یجري تفسیر أي عبارة تجاریة أو مصطلح ( 11.2
DDP الخ...) والمستخدمة لوصف واجبات األطراف المعنیة استناداً الى آخر ،

 الذي نشرتھا غرفة التجارة ®INCOTERMSإصدار من إصدارات اإلنكوترمز 
 الدولیة في باریس (كما محدد في الشروط الخاصة ) .

 

  الشروط الخاصة للعقد. تّم تحدید المستندات المطلوب من المجھّز تقدیمھا في  11.3

ما لم ینص على خالف ذلك في الشروط الخاصة بالعقد ، یتم اجراء التأمین الشامل  12.1
على االجھزة الطبیة الموردة بموجب العقد بعملة سھلة التحویل لدولة مؤھلة . یكون 
التأمین ضد الضیاع او التلف الناتج عن التصنیع او الشراء او النقل او التخزین او 

 التسلیم .

 التأمین .12

ما لم ینص على خالف ذلك في الشروط الخاصة بالعقد فأن مسؤولیة تنظیم نقل  13.1
 االجھزة الطبیة یتم بموجب القواعد المحددة في االنكوترم .

 

 النقل .13

على المجھز ان یقدم الخدمات العرضیة النثریة وفق الحال كما محدد في قائمة 14.1  الخدمات العرضیة .14
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 متطلبات التعاقد .

 

/النثریة وعقد 
 الصیانة السنوي 

) ان وجد بعد انقضاء فترة ضمان AMC على المجھز ان یقدم عقد صیانة سنوي (14.2
 العیوب وذلك لعدد السنوات كما محدد في قائمة متطلبات التعاقد .

 

  ضمان العیوب .15  حددت متطلبات ضمان العیوب في الشروط الخاصة للعقد .15.1 

16.1 

  إن طریقة وشروط تسدید الدفعات المستحقة للمجھّز بموجب العقد، ھي كالتالي: 

 یرفع أن للمشتري عندھان فیمك)، عام قطاع دولة و (شركةالمجھزجھةعامة كان حال في
 } حسب التعلیمات النافذة. المقدمة الدفعة قیمة

 : العراقخارج منقدمة الم للسلع الدفعات .أ
 

 ووفق ما ]العقد عملة أدخل[المدفوعات بالعمالت األجنبیة یجب أن تتم بالعملة التالیة: 
 یلي:

 
 % من قیمة السلع موضوع ) ]80[ثمانون ( المشتري الى المجھز یسددعند الشحن: )1(

 لصالح فتحھیجري الشحن، بواسطة اعتماد مستندي مثبت وغیر قابل للنقض 
 ابرازالمستندات بعد المستندي العتماد وفقا الدفع یتمه موطن بلد في مصرف فيالمجھز

  من الشروط العامة للعقد؛  11محددة في المادة ال والوثائق
 

لیف تعدیلھ ألسباب تتعلق  المستندي وتكامشتري تكالیف فتح اإلعتمادالسیتحمل
بالمشتري أو یتسبب بھا نتیجة خطئھ أو تقصیره. ویتحمل المجھز تكالیف تثبیت 

 اإلعتماد المستندي وتكالیف تعدیلھ. 
 

 العقد قیمة من%)]20[عشرون ( المشتري الى المجھز یسدد (القبول):عنداالستالم )2(
من تاریخ استالم السلع، بعد تقدیم طلب دفع (یبیّن ]یوماً ) 30 (ین[ثالثخالل  اإلجمالیة

اسم المشتري ورقم العقد ووصف الدفعة والمبلغ االجمالي، موقعاً وفق األصول كنسخة 
أصلیة ومختوماً بختم/طابع الشركة) باإلضافة الى شھادة االستالم الصادرة عن 

 المشتري. 
 

 ني[ثالث خالل قسم الدفعات بالعملة المتفق علیھا ببنود العقد المشتري الى المجھز یسدد
دفع (یبّین اسم المشتري ورقم العقد ووصف الدفعة من تاریخ تقدیم طلب ]یوماً ) 30(

والمبلغ االجمالي، موقعاً وفق األصول كنسخة أصلیة ومختوماً بختم/طابع الشركة) 
باإلضافة الى شھادة االستالم الصادرة عن المشتري. 

  من داخل العراق:قدمةلسلع الم لالدفعات .ب
 

یجب أن تتم الدفعات للسلع والخدمات المقدمة من داخل العراق بالدینار العراقي ووفق 
 ما یلي:

 

 الدفعات .16
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 نعاصملل) أدخل النسبة حسب التعلیمات[ المشتري الى المجھزیسدد المقدمة:الدفعة )1(
وذلك بعد تقدیم طلب دفع (یبیّن اسم المشتري ،  اإلجمالیة من قیمة العقد% ]المحلیّة

ورقم العقد ووصف الدفعة والمبلغ االجمالي، موقعاً وفق األصول كنسخة أصلیة 
ومختوماً بختم/طابع الشركة) باإلضافة الى ضمان الدفعة المقدمة وفق المستند المرفق 

 بالقسم الثامن. 
أدخل النسبة حسب [[ المشتري الى المجھز یسددعند االستالم(القبول): )2(

 بعد تقدیم طلب دفع (یبیّن اسم المشتري وذلك العقداإلجمالیة قیمة من%التعلیمات)]
ورقم العقد ووصف الدفعة والمبلغ االجمالي، موقعاً وفق األصول كنسخة أصلیة 

 ومختوماً بختم/طابع الشركة) باإلضافة الى شھادة االستالم الصادرة عن المشتري. 
 

تتوافق مع متطلبات التعاقد كي  لحددة أعالهالم النسب تعدیل یمكن أنھ العلم أخذ یرجى{
 .} المعتمدةالتجاریة المقاییسالخاصة أو مع 

 یجب أن یقدم المجھّز طلب (طلبات) الدفع الى المشتري تحریریاً، على أن یكون كل  16.2
 والخدمات المتصلة بھا، كما ھو مناسب، االجھزة الطبیةطلب مرفقاً بفاتورة تصف 

) من الشروط العامة للعقد، 11باالضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة (
 وبعد اتمام كافة الموجبات المحددة في العقد.

 

 یجب أن یصرف المشتري الدفعات في أقرب وقت ممكن وحسب سیاقات العمل 16.3
د  الشروط الخاصة المتبعة في وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة، وتحدِّ

  االجراءات الواجب اتباعھا في حال تخلّف المشتري عن دفع المبالغ المستحقة.للعقد

وفق الحالة، یتوجب أن یكون ضمان الدفعة المقدمة، ضماناً غیر مشروط ، یدفع عند 
أول طلب بالدفع، على أن یكون صادراً عن أحد المصارف المعتمدة في العراق 

بموجب نشرة رسمیة صادرة عن البنك المركزي العراقي. وإذا صدر الضمان عن 
مصرف موجود خارج العراق، فیجب أن یكون لھذا المصرف مؤسسة/مصرف مالیة 

 مرادفة ومعتمدة في العراق لجعل ھذا الضمان قابالً للتنفیذ.

 في حال تقدیم خطاب ضمانمصرفي وفق الصیغة المعتمدة من قبل المصارف. 

 

  سوف تتم الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة في الشروط الخاصة للعقد .  16.4

 ,irrevocableتح اعتماد مستندي غیر قابل للنقض أو للتحویل وغیر مثبت (فسیتم 16.5
non-transferrable and unconfirmed القوانین  وذلك وفق المشتري،) من قبل

العراقیة النافذة ، وفي حال طلب المجھّز، بشكل خاص، أن یكون اإلعتماد مثبتاً، 
فعندھا سیتحمل المجھز التكالیف اإلضافیة لتثبیت اإلعتماد. وسیتحمل المجھز 

تكالیف تمدید نفاذ اإلعتماد أو تعدیلھ في حال لم یكن سبب ھذا التمدید أو التعدیل 
عائداً الى المشتري. غیر أنھ في حال كان تعدیل اإلعتماد ضروریاً لجعلھ مطابقاً 

  لمتطلبات العقد، فعندھا تقع كلفة التعدیل على عاتق المشتري.

 

ال یجوز تغییر األسعار المحددة من قبل المجھّز في عطائھ لقاء االجھزة الطبیة  17.1
والخدمات المتصلة بھا بموجب ھذا العقد؛ وبالتالي یجب أن تبقى األسعار ثابتة ال 

 .تتغیر طوال فترة تنفیذ العقد

 األسعار .17

 ال یجوز إدراج أیة تعدیالت على العقد إال لألسباب المحددة أدناه من (أ) إلى (ھـ). 18.1
في ھذه الحاالت، یجب أن یقتصر التعدیل على الحد األدنى الممكن، ویطّبق عندھا 

 أوامر التعدیل .18
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 لألسباب التالیة:

 (أ) في حال كان عدم تعدیل العقد قد یؤدي إلى أضرار أساسیة، اقتصادیاً وفنیاً؛

 (ب) في حال لم یتم تعدیل العقد، ستكون االجھزة الطبیة دون فائدة بعد اكمال التنفیذ؛

 (ج) في حال كان التعدیل سیؤدي إلى تحقیق وفٍر في قیمة العقد؛

 (د) في حال لم یؤد التعدیل الى تغییرات جذریة على نطاق التعاقد المحدد سابقاً؛

ي إلى اإلسراع في إكمال التنفیذ من دون أن ینتج عنھ د(ھـ) في حال كان التعدیل سیؤ
 تدّني في المواصفات الفنیة او نطاق التعاقد؛ 

یجوز للمشتري وبحسب القوانین العراقیة النافذة، ومن خالل أمر تحریري موّجھ الى 
 من الشروط العامة للعقد، أن یدخل تعدیالت على النطاق 31المجھّز بموجب المادة 

 العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالیة: 

على المواصفات الفنیّة، عندما تكون االجھزة الطبیة المطلوب تقدیمھا في العقد  )أ(
 مصنّعة خصیصاً للمشتري؛ 

 على طریقة الشحن أو التوضیب؛  )ب(
 أو/على مكان التوصیل؛ و )ج(

 (د) على الخدمات الواجب تقدیمھا من المجھّز. 

 

إذا أدى أي تعدیل الى زیادة أو انقاص في قیمة العقد أو في الوقت الالزم لتنفیذ  18.2
العقد، أو إلى التأثیر على أي من التزامات المجھّز التعاقدیة، فیجب عندھا إدراج 
تسویة عادلة على قیمة العقد أوعلى جدول التنفیذ أو على االثنین معاً، على أن یتم 

 تعدیل العقد على ھذا األساس. 

 مما سبق، خالل مھلة تسویة/یتوجب على المجھز تأكید أي اعتراض على أي تعدیل
 ) یوماً من تاریخ استالم المجھّز ألمر التعدیل. 15خمسة عشر (

 

) من الشروط العامة للعقد، ال یجوز تعدیل أو تغییر أي من 17وفقاً للمادة ( 19.1
 احكام العقد إال من خالل تعدیل تحریري یوقعھ الطرفین.

 تعدیل العقد .19

ال یحق للمجھز أن یتنازل عن اإللتزامات المالیة للعقد أو جزء منھ ألي طرف  20.1
 آخر وفق التشریعات النافذة .

 التنازل .20

یتوجب على المجھّز تقدیم االجھزة الطبیة والخدمات المتصلة بھا  وفق الجدول  21.1
 الزمني للتنفیذ الذي حدده المشتري في قائمة متطلبات التعاقد. 

تأخیر المجّھز في  .21
 التنفیذ

في أي وقت خالل تنفیذ العقد، إذا واجھ المجھّز او أي من المتعاقدین الثانویین  21.2
معھ ظروفاً تعرقل (تعیق) تقدیم االجھزة الطبیة والخدمات المتصلة بھا وفق الجدول 

الزمني، فیتعین على المجھّز وفور وقوع ھذه الظروف، إشعار المشتري تحریریاً 
بواقع التأخیر، وبفترة التأخیر المتوقعة وبسببھ أو أسبابھ. بعد استالم المشتري إشعار 

المجھّز بالتأخیر، وبالسرعة المعقولة، یتعین علیھ إجراء تقییم للوضع، وبناًء علیھ 
یجوز للمشتري، ووفق تقدیره، أن یمدد مدة التنفیذ- على أن یوافق الطرفان على 

 تمدید مدة التنفیذ ھذه بتوقیعھما على تعدیل للعقد بھذا الخصوص. 

 

) من الشروط العامة للعقد، فإن تأخیر المجھّز 23باستثناء ما تنص علیھ المادة ( 21.3  
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في تنفیذ التزاماتھ في تقدیم االجھزة الطبیة ھھ، یتوجب فرض غرامات تأخیریة 
) من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم اإلتفاق على تمدید مدة 22علیھ بموجب المادة (
 من الشروط العامة للعقد من دون تطبیق أیة غرامات 21.2التنفیذ عمالً بالفقرة 

 تأخیریة.

) من الشروط العامة للعقد، إذا 22بأستثناء البنود المنصوص علیھا في المادة ( 22.1
أخفق المجھّز بتقدیم أي من أو كل االجھزة الطبیة في المدة (المدد) المحددة في العقد 
لذلك، یحق للمشتري، ومن دون االجحاف بأیة حقوق أو تعویضات أخرى تترتب لھ 

بموجب العقد، إستقطاع الغرامات التأخیریة مساو للنسبة المحددة في الشروط 
الخاصة للعقد لسعر التسلیم لالجھزة الطبیة المتأخرة عن كل اسبوع تأخیر او جزء 

منھ حتى یتم تسلیمھا او تنفیذھا الفعلي وفي حال الوصول إلى الحد االعلى یحق 
للمشتري فسخ العقد كما محدد في الشروط الخاصة و وفق التعلیمات والضوابط 

 الصادرة من وزارة التخطیط واي تشریعات نافذة .

الغرامات  .22
 التأخیریة

 

یستطیع المشتري، من دون االجحاف بأیة حقوق أو تعویضات أخرى تترتب لھ عند  23.1
) خمسة عشر یوماً 15لمدة (اإلخالل بالعقد، سحب العمل من خالل أنذار تحریري 

باإلخالل موجھ إلى المجھز، وذلك وفق القوانین العراقیة النافذة والتي تشمل تحمیلھ 
 فرق البدلین وفي الحاالت التالیة:

من سحب العمل   .23
 قبل صاحب العمل 

إذا فشل المجھّز بتقدیم االجھزة الطبیة الخدمات المتصلة بھا خالل المدة المحددة  )أ(
) من الشروط العامة 21لذلك في العقد، أو أي تمدید لھذه المدةوفق المادة (

  للعقد؛

 

إذا لم تستوِف االجھزة الطبیة المواصفات الفنیّة المحددة في العقد أوأخفق في  )ب(
 أستبدالھا خالل ثالثین یوماً من تسلمھ أشعارأ تحریریاً من المشتري ؛  

 

(ج)  إذا أخفق المجھّز بتقدیم أي تسجیل أو أي شھادة أخرى تتعلق باالجھزة الطبیة 
 المطلوبة في المدة المحددة لذلك في الشروط الخاصة للعقد؛ 

 

(د) إذا تبّین للمشتري بحسب القوانین العراقیة النافذة، بأن المجھّز قد تورط 
بممارسات االحتیال أو الفساد األداري أو التواطؤ أو القھر أو اإلعاقة وفق 

 من الشروط العامة للعقد، وذلك في تنافسھ على العقد أو في تنفیذه ؛ 1.1المادة 
)  یوماً من أنذار المجھّز سحب العمل من 15وعندھا یجوز للمشتري وبعد (

) كما لو كان سحب 22المجھز على ھذا األساس؛ وتطّبق عندھا أحكام المادة (
 ). 22.1العمل قد تّم بموجب الفقرة (

 

(ھـ) في حال تم التثبت من اشتراك أي من العاملین لدى المجھّز أثناء تقدیم السلع، 
) 1.1بممارسة االحتیال أو الفساد أو التواطؤ أو القھر أو اإلعاقة وفق المادة (

  ھذا العامل؛ أوطرد/من الشروط العامة للعقد، فعندھا یتوجب فصل

 

  (و) إذا أخفق المجھّز بتأدیة أي من واجباتھ التعاقدیة األخرى. 

أذا تنازل المجھز كال أو جزءاً الى مجھز آخر أو  تعاقد من الباطن مع مجھز  )و(
 آخر . 

 

أذا أحال أجزاء من المواد المجھزة الى مجھز آخر دون موافقة المشتري  )ن(  
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 المسبقة ،

) من الشروط العامة للعقد، 22.1عندما یقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ( 23.2
فیجوز للمشتري التعاقد على تجھیز االجھزة الطبیة المشابھة لتلك التي أخفق 

المجھّز في تقدیمھا، وذلك وفقاً لألحكام والوسائل التي یراھا المشتري مناسبة، 
وعلى أن یكون المجھّز ملتزماً أمام المشتري بأیة  تكالیف إضافیة التي قد تنتج 

 عن شراء ھذه االجھزة الطبیة.

 

) 15الى المجھز. لمدة (تحریري یستطیع المشتري وفي أي وقت وبعد توجیھ أنذار  24.1
 خمسة  عشر یوماً أن یسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة في الحاالت التالیة :

أ- أذا أصبح المجھز مفلساً او معسراً أو تعرض لتصفیة موجوداتھ أو تقدم بطلب ألشھار 
 أفالسھ أو أعساره . 

 ب- أذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجھز في ید أمین التفلیسة.
 ج- أذا عقد المجھز صلحاً یقیھ األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنھ . 

د- أذا وافق المجھز على تنفیذ التزامھ التعاقدي تحت أشراف ھیئة مراقبة مؤلفة من دائنیھ 
 . 

ھـ - أذا وقع الحجز على أموال المجھز من محكمة ذات أختصاص وكان من شأن ھذا 
 الحجز أن یؤدي الى عجز المجھز عن األیفاء بالتزاماتھ التعاقدیة . 

 وفي ھذه الحالة، یتّم سحب العمل من دون أي تعویض للمجھّز، ومن دون االجحاف 
 بأیة حقوق أو تعویضات تترتب للمشتري بموجب العقد أو ستترتب لھ الحقاً .

سحب العمل . 24  
 بسبب اإلفالس

) من الشروط العامة للعقد، فإن تأخیر 22) و(21) و (12مع التقّید بأحكام المواد ( 25.1
المجھز في التنفیذ أو فشلھ في تنفیذ أي من التزاماتھ بموجب العقد نتیجة حدوث 

ظرف من الظروف القاھرة، لن یؤّدي أو یكون سبباً في أیة مطالبة بغرامات 
تأخیریة أو في مصادرة ضمان حسن األداء أو في أنھاء العقد، وذلك بالقدر الذي 

 یتأثر ھذا األداء بھذا الظرف.

 الظروف القاھرة .25

ألغراض ھذه المادة، یعني مصطلح "الظروف القاھرة" أي حدث خارج عن ارادة  25.2
الطرفین والغیر متوقع، تشمل الظروف القاھرة على سبیل المثال ال الحصر ما 
یلي الحروب أو الثورات أو الحرائق أو الفیضانات أو انتشار األوبئة أو الحظر 

 الصحي او الحظر على الشحن.

 

على المجھز ان یعلم المشتري خطیاً فور حدوث القوة القاھرة واسبابھا وعلى  25.3
المجھز بعدھا ان یحاول االیفاء بألتزامتھ بحدود ما یسمح بھ الظرف الجدید ا وان 

یبحث عن بدائل اخرى الستكمال العمل اال اذا طلب منھ المشتري خطیاً خالف 
 ذلك . 

 

 یحق للمشتري أنھاء العقد كلیاً او جزئیاً، وفي أي وقت وفي الحاالت التالیة ،  26.1

 أ- تحقیقاً للمصلحة العامة . 

ب- في حالة أستحالة تنفیذ العقد ألي سبب أو أسباب یتفق علیھا على أنھا خارجة عن 
 أرادة الطرفین وأدت الى أستحالة التجھیز .

أنھاء العقد من  .26
قبل صاحب العمل 

)for 
convenience( 
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 بعد ارسال اشعاراً تحریریاً الى المجھز بضرورة انھاء العقد .

 في ما یتعلّق بالمستلزمات واالجھزة المخبریة المتبقیة،  فیجوز للمشتري أن یختار    26.2
 : 

 (أ)  شراء أي جزء منھا مع التسلیم وفق شروط وأسعار العقد. 

(ب) إلغاء ما تبقى منھا والدفع للمجھّز مبلغاً ُیّتفق علیھ لقاء االجھزة الطبیة التي تم 
 تجھیزھا جزئیاً .

 

 إذا تم أنھاء العقد وفق ما سبق، فإن حقوق وواجبات والتزامات الطرفین، بما فیھا   26.3
 ).26المبالغ المستحقة للمجھّز، تخضع جمیعھا لإلجراءات المحددة في المادة (

 

إذا حصل نزاع أو خالف من أي نوع كان بین المشتري والمجھز یرتبط أو ینتج  27.1
بذل أقصى الجھود لحل ھذا النزاع  أو إلى عن ھذا العقد، سیسعى الطرفان 

 الخالف ودیاً وذلك عبر التشاور فیما بینھما. 

 تسویة النزاعات .27

 یوماً، فیمكن 30إذا فشل الطرفان في حل ھذا الخالف أو النزاع بالتشاور خالل  27.2
أليٍ من الطرفین أن یرسل إشعاراً الى الطرف األخر یعلمھ فیھ برغبتھ اللجوء الى 
التحكیم وفق ھذا العقد، ویحّدد فیھ الخالف موضوع التحكیم، وال یمكن اللجوء الى 

 التحكیم في ھذا الشأن ما لم یتم توجیھ اإلشعار وفق ما نصت علیھ ھذه المادة. 

 

إن أي خالف أو نزاع تم بموجبھ اإلشعار بالنیة للجوء إلى التحكیم وفق إجراءات  27.2.1
التحكیم المنّوه عنھا في ھذه المادة، سوف یتم تسویتھ عبر التحكیم. یمكن اللجوء 

الى التحكیم قبل أو بعد تقدیم المستلزمات واالجھزة المخبریة موضوع العقد. وإذا 
 لم یتم اإلتفاق على التحكیم یتم تطبیق القانون العراقي لفض النزاعات.

  في إجراءات التحكیم. الشروط الخاصة للعقدُتعتمد أحكام اإلجراءات المحددة في  27.2.2

 

 بصرف النظر عن إجراءات التحكیم المنصوص عنھا في ھذه المادة: 27.3

         أ. یستمر الطرفان في تنفیذ التزاماتھم بموجب العقد اال اذا اتفقا على غیر 
 ذلك؛و

    ب. على المشتري ان یدفع للمجھز أیة مستحقات مالیة لھ.

 

أو سوء السلوك المتعّمد، )criminal negligence(الجرمي باستثناء حاالت اإلھمال  28.1
 ) من الشروط العامة7أو في حال وجود أي خرق بموجب المادة (

(أ) ال یعتبر المجھّز ملتزمأ تجاه المشتري، سواء بموجب العقد أو حسب القانون 
أو خالفھ، عن أیة خسارة أو أضرار غیر مباشرة أو ناتجة أو خسارة في 

اإلستخدام أو خسارة في اإلنتاج أو خسارة في األرباح أو في فوائد التكالیف؛ 
بواجبات المجھز تسدید الغرامات التأخیریة الى ھذا االستثناء ال عالقة ل

 المشتري وفق العقد؛ و

(ب) ال یجوز ان یتخطى إجمالي أو سقف التزام المجھز (بموجب العقد أو 

الحد من  .28
المسؤولیة - 

 Limitation 
of Liability 
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  بموجب القانون أو بخالف ذلك) تجاه المشتري قیمة العقد كاملة . 

یجب أن تكتب كافة وثائق العقد وجمیع المراسالت واإلتصاالت المرتبطة بالعقد  29.1
 والمتبادلة بین األطراف بلغة العقد. ھذا ویجري تفسیر العقد استناداً الى ھذه اللغة. 

 لغة العقد .29

یحتكم ھذا العقد ویفسر وفق القوانین العراقیة النافذة وذات الصلة وتحت والیة  30.1
 النظام القضائي العراقي.

 القانون الحاكم .30

إن أي إشعار (تبلیغ) موّجھ من أحد األطراف إلى اآلخر في شأن ھذا العقد، یجب  31.1
أن یكون تحریریاً أو عبر الكابل ("عبر الكابل " تشمل المراسالت عبر البرید 

االلكتروني، التلكس، أو الفاكس، على أن تتبع بتأكید تحریري) ومرسالً إلى عنوان 
 . المحدد في شروط العقد الخاصةالطرف اآلخر 

اإلشعارات  .31
 (مذكرات التبلیغ)

ُیعتبر اإلشعار أو مذكرة التبلیغ نافذة من تاریخ تسلیمھا أو بدءاً من أي تاریخ الحق  31.2
 تحدده ھذه المذكرة. 

 

عندما یقوم المجھّز بتقدیم المستلزمات واالجھزة المخبریة من الخارج، فسیتحمل  32.1
عندھا كامل المسؤولیة عن جمیع الضرائب والرسوم ورسوم التراخیص، 
وغیرھا من الرسوم والجبایات المطلوب تسدیدھا خارج العراق وحسب 

 التشریعات النافذة . 

 الضرائب والرسوم .32

عندما یقوم المجھّز بتقدیم المستلزمات واالجھزة المخبریة من داخل العراق،  32.2
فسیتحمل عندھا كامل المسؤولیة عن جمیع الضرائب والرسوم ورسوم 

التراخیص، وغیرھا من الرسوم والجبایات المطلوب تسدیدھا حتى تسلیم 
 المستلزمات واالجھزة المخبریة والخدمات المتصلة بھا الى المشتري. 

 

33.1 
 من جمھوریة العراق الى المجھّز لتسدید مبالغ مالیة ناتجة مطالبةأومطالباتعندما یتم تقدیم 

عن أو بموجب العقد، یجوز للمشتري اقتطاع وأیضاٌ اإلحتفاظ بأي مبلغ أو مبالغ ،بشكل 
كامل أو جزئي، من خطاب الضمان (اذا كان موجوداً ) الذي أودعھ المجھّز لألغراض 

المذكورة سابقا، كما ویحتفظ بحقھ بإمتیاز إحتجاز المبلغ النقدي أوالضمان، لحین تسویة ھذه 
 المطالبة. 

أما في حال كان الضمان المصرفي غیر كاٍف لتغطیة المبلغ او المبالغ المطالب بھا، أو في 
حال عدم وجود خطاب ضمان مقدم من المجھّز، فعندھا یجوز للمشتري إقتطاع واإلحتفاظ 

(كما یتمتع باالمتیاز الحتجاز المبلغ او المبالغ  المذكورة اعاله)، وبقدر قیمة ھذه المبالغ 
المطالب بھا، أي مبلغ أو مبالغ مستحقة أو ستستحق للمجھّز في أي وقت الحق بموجب ھذا  

العقد أو وفق أي عقد آخر( إن وجد، وفي حال  عدم وجوده اتخاذ اإلجراءات القانونیة 
بصدده) فیما بین المجھز والمشتري أو فیما بین المجھّز وجمھوریة العراق، وذلك الى حین 

تسویة ھكذا مطالبة ومن دون أي حق للمجھز بالمطالبة بأیة فوائد أو أضرار ناتجة عما 
سبق ومھما كانت طبیعتھا وعلى ھذا األساس أو أي أساس آخر متعلق بأي مجموع مبلغ 

 مستقطع أو محتجز بموجب ھذه المادة، على أن یتم إشعار المجھّز بذلك بالشكل المناسب. 
 

33 
االستقطاعات و 
االمتیازات 

المرتبطةبمبالغ 
 المطالب بھا 
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 القسم الثامن : الشروط الخاصة للعقد 

ل الشروط العامة للعقد. أو التالیة ُتكمل للعقد الخاصة الشروط إن  تسود  بین اإلثنین،تضاربكان ھناك في حال  ُتعدِّ
األحكام الواردة في الشروط الخاصة. تعتمد مواد الشروط الخاصة نفس أرقام مواد الشروط العامة لضمان الوضوح 

 وتظھر بین قوسین.

وذلكبالخط المائل والخلفیة  بحسب الحاجة حول كیفیة استكمال الشروط الخاصة للعقدتم تقدیم مالحظاتإلى جھة التعاقد{
 لغرض توضیح األحكام التي یتوجب على المشتري إعدادھا بشكل خاص عینیةالرمادیة. تم تقدیم ھذه األحكامال

 }. لكل مناقصة

 وزارة الصحة /البیئة/ الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات  [[إسم المشتري:
 ].الطبیة ( كیمادیا )

  (ح)1.1ش.ع.ع. 

  (م)1.1ش.ع.ع.   .]المجھّز إسم:  أدخل[إسم المجھّز:

اسم المصنع والمنشأ والمواصفات المدونة في العرض األصلي ال یمكن تغییرھا كذلك في - 
  .العقد

شھادة منشا مطلوبة ویجب ان تؤید البضاعة جمیعھا منتجة او مصنعة في بلد المنشأ . - 

 ) من تعلیمات تنفیذ 13التصدیق لشھادات المنشأ حسب  الضوابط رقم (االصدار ویكون 
          2014) لسنة 2العقود الحكومیة رقم (

 3ش.ع.ع.

 - اضافة الى ماورد في الشروط العامة للعقد  یتم اضافة مایلي :

- تزوید الطرف الثاني بالكتب الرسمیة التي لھا عالقة بتنفیذ العقد دون ان یكون الطرف 
 االول مسؤول عن نتیجة تلك المخاطبات 

- یتم اعتماد النسخة االصلیة للعقد والموقعة من الطرفین والمحفوظة لدى المشتري 
 كونھا النسخة المعمول بھا في حال االختالف واالخالل 

- استمرار مسؤولیة المكتب العلمي في العراق حتى بعد انتھاء تخویلة من الشركات االجنبیة 
التي خولتھ مالم یكن التخویل الالحق قد عالج التزامات الشركة االجنبیة السابقة واثارھا 

یكون المكتب العلمي الممثل للشركات ھو المحل المختار للتبلیغات القضائیة . 

- تقدیم القوائم التجاریة االصلیة الى القسم االستیرادي قبل شحن االرسالیة لكل شحنة   
وبخالفة سوف یقوم المشتري بفرض غرامة بحق البائع وحسب نص المادة المذكورة في 

 . 19الفقرة ش.ع.ع 
 

 5ش.ع.ع.
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 العقد توقیع تاریخ:أدخل[تاریخ نفاذ العقد:

 أو، قدبتاریخ توقیع العاالجھزة الطبیة  تم تسجیلإذا )1(

 غیر مطلوب بحسب القوانین النافذة.االجھزة الطبیة  إذا كان تسجیل )2(

 ]."الینطبق ": یجبإدراجفیحالعدماالنطباق

 6.2ش.ع.ع. 

 7ش.ع.ع. .  للطرف االولالنص على عائدیة ملكیة التصامیم والخرائط والمواصفات

 : كفالة حسن األداء

 من صادرة  على شكل خطاب ضمان  األداء غیر مشروطة حسن كفالة البائع یقدم  -
نافذة طیلة مدة العقد لحین انتھاء  للعقد الكلیة القیمة ) من%5 بنسبة  (حصریا المستفید

 تاریخ من نافذة وتكون معتمد عراقي بنك من صادرة تكون ان على متطلبات العقد
و تكون صادرة باللغة العربیة و  , التعاقدیة االلتزامات كافة اكتمال لحین إصدارھا
 وتطلق كفالة حسن األداء بعد إكمال كافة متطلبات العقد . االنكلیزیة

 باالضافة الى ما تم االشارة الیھ انفاً یتم اضافة ما یلي:  

نافذة طیلة مدة یبقى بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقیع العقد  والضمان المصرفي قدم  ي-أ

  اال باشعار من قبل كیمادیا ویتم تقدیم تعھد مع العرض بھذا الخصوص . ضمانلغى اليالعقد, وال

 من قبل مصرف عراقي حكومي او  المصرفيلضمان صدراي حسن االداء یجب ان ب-ضمان

مصرف عراقي اھلي ، وال یجوز لتلك المصارف الحكومیھ والمعتمدة  اصدار كفالة مصرفیة 

) ذي Back to Backلشركة اجنبیة االبعد تقدیم كفالة مقابلة صادرة من مصرف اجنبي( 

 Moody's standard and poor) تصنیف صادر من احدى مؤسسات التصنیف الدولیة (

 ودون توسط المصرف العراقي للتجارة ضمانوغیرھا او لقاء تأمینات نقدیة بما الیقل عن مبلغ  ال

  باللغتین العربیة واالنكلیزیة وتكون اللغة العربیة ھي المعول علیھا .ضمانكون اليوان 

 ضمانصدر بامر الشركة المتعاقد معھا او من تخولھ اصولیا الصدار الي حسن االداء ضمان -ج

 او كتاب مرفق ضمانوبموجب تخویل رسمي -ومصدق یقدم الى المصرف ویدرج على متن ال

 یصدر من المصرف المصدر لھا .

 بكتاب صحة صدور (سري وشخصي ) یرسل الى كیمادیا من قبل ضمان یقترن تقدیم ال-د

   ولصالح كیمادیا ولكیمادیا حق تمدیده  غیر مشروطضمانكون الي وضمانالمصرف المصدر لل

 حال مطالبتھا بذلك دون اعتراض المراسلین او المجھزین ومع اول مطالبھ خطیھ  او مصادرتھ

 لھا .

  حسن االداء:ضمان على الشركات والمكاتب العلمیة مراعاة التالي عند اصدار -ه

.  تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد -1

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

ضرورة  ذكر الفقرة التالیة في سند خطاب الضمان (تخضع وتفسر ھذه الكفالة في كافة االمور  -3

وفقا لقوانین جمھوریة العراق). 

 8ش.ع.ع.
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ان یكون خطاب الضمان مغطى مالیا من قبل المصرف.  -4

)ii(  اي خطاب ضمان مالم یكن مصحوبا بكتاب رسمي صادر من  ال یتم استالم

 وبتوقیع المدیر المفوض للمصرف اومن ینوب عنھ. لضمانالمصرف المصدر ل

 .  طیلة مدة العقد ولحین انتھاء كافة متطلبات العقد ان یكون نافذ من تاریخ االصدار -6

ان الیكون مشروطا اومباشرا.  -7

(في حالة عدم موافقة المجھز على اجراء التعدیالت او التمدیدات على خطابات الضمان  -8

 . وأیداعھ في حساب شركتنا)لضماناو نكول المجھز یتم مصادرة مبلغ ا

كافة اال بعد قبولھا من البنك المركزي العراقي وادخالھا خطابات الضمان قبول الیتم  -10
 .المنصةااللكترونیة وتایید البنك بذلك

  - یجب ان یكون خطاب الضمان بعملة العقد .10

تكون الشركات المجھزة والمصنعة المتخصصة حصراً لھا الحق في تقدیم اخر   .1
منتجاتھا وحسب المواصفات المعتمدة والمعروضة في مفاتحتنا لشھادة منظمة التوحید 

 ) واي شھادات عالمیة معتمدة باألضافة الى كتاب تعریفي یبین ISOوالمقاییس ( 
 مشاریع الشركات ویجب تقدیمھا مع العرض.

ف الثاني بتقدیم شھادة فحص للمواد المجھزة من شركة فاحصة رصینة یلتزم الطر .2
 تقوم بفحص اي نوع من البضاعة ةوھذه الشركومعتمدة عالمیاً تتناسب مع مواد العقد 

في مكان التصنیع قبل  التصدیر وفي حالة رداءة نوعیة البضاعة وعدم مطابقتھا 
 تقریر بعدم مطابقة البضاعة وردائتھا وبذلك التصدر شھادة فحص ترفعللمواصفات 

والیتم دفع اي مبلغ عن البضاعة. كما یتم خضوع  جمیع المواد الموردة من قبل اي 
 دولة او شركة اجنبیة  الى اجراءات الفحص في بلد المنشا.

 

 9.1ش.ع.ع. 

 

 

"9.2.1 : 
 المشتري. في حال كان اختبار المستلزمات لصالح المحددة ھي ختبارات(أ) إن المعاینة واال

واالجھزة المخبریة ومعاینتھا مطلوباً قبل ارسالھا، فال یجوز شحن المستلزمات واالجھزة 
الجودة المتعلق بھذه مراقبةالمخبریة إال إذا جرت معاینتھا بشكل مقبول وتم إصدار تقریر 

 .المستلزمات واالجھزة المخبریة 

 9.2ش.ع.ع. 

 

(ب) یجوز للمجھّز أن یقوم باختبار مجموعة معّینة من المستلزمات واالجھزة المخبریة 
 جاھزة للشحن، على أن یتحمل المجھز تكالیف ھذه االختبارات.  

 

(ج) عند وصول المستلزمات واالجھزة المخبریة إلى نقطة الوصول النھائي، على ممثل 
المشتري أن یقوم بمعاینة أ المستلزمات واالجھزة المخبریة و قسم منھا للتأكد من مطابقتھا 
لشروط العقد، وإلعالم المشتري بأن السلع قد وصلت بحالة جیدة. سوف یصدر المشتري 

إلى المجھّز شھادة (استالم) متعلقة بالسلع (أو بقسم منھا). یجب إصدار شھادة االستالم خالل 
 من تاریخ تسلیم المستلزمات واالجھزة المخبریة أي قسم منھا الى نقطة ]"یوماً  المدة أدخل[

 الوصول النھائي.

 

 إذا إعترض المجھز على صالحیة قرار المشتري بفشل أي اختبار (كما ھو مطلوب 9.2.2
 أعاله) تّم قبل شحن المستلزمات واالجھزة المخبریة في نقطة الوصول 9.1وفق المادة 

 الینطبق 



 79 القسم الثاني. ورقة بیانات العطاء

النھائي، سواء كان االختبار یطال المنتج ذاتھ أو مواد التوضیب (التغلیف الخارجي)، فعندھا 
سوف یتم أخذ عّینة بالتوافق بین المجھّز والمشتري أو من یمثلھما، وتصدق العّینة من 

 خالل مھلة أربعة أسابیع من تاریخ )umpire analysis ( التحكیميللتحلیلالطرفین، وترسل 
اعتراض المجھّز على نتیجة االختبار إلى وكالة مستقلة یتوافق علیھا طرفا العقد. سوف یتم 

فوراً وتكون ھذه النتیجة نھائیة وملزمة للطرفین. أما كلفة التحلیل ا ھذ التحلیل بنتائجاألخذ 
 }فسوف یتحملھا الطرف الخاسر."

    :التوضیب التعبئة و

أن تكون التعبئة ممتازة وداخل علب آمنة لحمایة المواد من الضرر والتلف والكسر  -1
 والنقص.

ادة التعبئة (والتي ھي من أصل نباتي ) یجب أن تكون نظیفة وخالیة من الحشرات شھ
  واآلفات .

على ) في الوسط M.O.Hعلیھا عبارة (مطبوعة على البائع وضع شرائط زرقاء غامقة  -2
العالمة التجاریة العلبة الخارجیة الخاصة بالشحنات المطلوبة من قبل المشتري وتدوین 

 للبائع .
على الغالف (الصالحیة)  یجب أن یتم طباعة اسم المصنع ودولة المنشأ وتاریخ النفاذ   -3

 . لكل عبوة الداخلي والخارجي
 لكل علبة مثبت علیھ (( عبارة یجب أن تكون الطباعة جیدة على الغالف الخارجي  -4

) , ورقم الطلب , ورقم االعتماد , واسم المستفید , وعدد القطع M.O.Hوزارة الصحة (
 وكل علبة  تحتوي على نسخة من قائمة التعبئة وجمیع المستندات في داخل العلبة )) .

 والوثائق التجاریة الالزمة . 
  على كل علبة .أن تكون اللغة المستخدمة على الملصقات اللغة االنكلیزیة  -5
ق (حاویات ) مع أربطة تغلیف الكارتونات يالطلب في صنادتعبئة تنظم أن  یجب  -6

وملصقات واضحة عن محتویات كل كارتونھ حسب مواصفات المنظمة الدولیة لتوحید 
تسھیل عملیة  من اجل التالیة والحاویات یجب أن تكون باألبعاد )ISOالمقاییس (

(بضمنھ ارتفاع قاعدة  ملم.1000 ملم, االرتفاع 1000 ملم, العرض 1200نقلھا.الطول 
  كغم .800ة) والتزن كل حاویة  أكثر من حاويال

 على الفقرات الطبیة یجب أن تشحن بھیئة طرود مغلقة ومغلفة بنایلون وموضوعة  -7
 خشبیة .قواعد 

 على البائع أن یثبت رقم التسلسل لكل جھاز على شریط وعلى كل كارتون من الخارج . -8
  جمیع األدوات االحتیاطیة والملحقات یجب أن تعبأ بصورة منفصلة عن األجھزة . -9

 . ةالمصنع ةي على المادرار ) طبع ح MOH  ( رة طبع عباة المصنعةكرعلى الش -10

 10.2ش.ع.ع. 

 
 ومثبت فیھا بان شحنةشھادة المنشأ مع كل تقدیم فاتورة البیع ووثیقة التامین و -1

البضاعة منتجة بالكامل في بلد المنشأ وال یتضمن أي جزء أو المواد األولیة أو 
 : التصنیع منشأ إسرائیلي ویجب أن تحمل الشھادة التالیة

المصنع أو المنتج لیس فرع أو شركة  مدرجة في القائمة السوداء للمقاطعة مع اسرائیل 
و یجب أن تكون مصدقة من قبل ( السفارة العراقیة وغرفة التجارة والخارجیة او كاتب 
العدل في بلد المنشأ ) إضافة الى تصدیقھا من قبل وزارة الخارجیة العراقیة و تنص ( 

 11.1ش.ع.ع. 

 11.3و 
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 على أن البائع سوف یجھز المواد إلى العراق ).

 وقت التسلیم یكون بأسرع وقت ممكن وضمن فترة صالحیة االعتماد .  -2
على جمیع المجھزین  االلتزام بالشروط المثبتة في العقد وتقدیم مستندات الشحن   -3

عند وصول البضاعة وتقع مسؤولیة أیة نقوصات تظھر أو أي  تأخیربسبب عدم 
 .تقدیم مستندات الشحن على عاتق البائع 

 وثالثة نسخ  االصلیة كل شحنة یجب أن تتضمن ثالثة سیتات من مستندات الشحن -4
( المجموعة االولى / البنك المراسل , المجموعة الثانیة أو سیتات كاملة معنونة إلى 

االجھزة الطبیة والخدمیة , المجموعة الثالثة / ترفق مع ارسالیة  قسم استیراد /
 .الشحن ) 

على البائع إیصال البضاعة إلى مخازن كیمادیا ( المشتري ) ونقلھا والتامین علیھا)    -5
CIP وال یتحلل من ھذا االلتزام لحین تنظیم محضر نفاض أصولي في مكان (

 التسلیم المتفق علیھ . 
یتم استالم المواد المتفق على تجھیزھا من خالل محضر نفاض اصولي في مكان  -6

 التسلیم المتفق علیھ .
 التسلیم باسرع وقت ممكن وضمن فترة صالحیة االعتماد وجدولة الشحن تكون  -7

حسب احتیاج طلب كیمادیا علما بان فرق مدة  التجھیز سیكون احد عناصر 
 .المفاضلة 

 ) یوم من تاریخ وصول المواد 15الفترة الزمنیة الصدار شھادة االستالم (  -8
المجھزة الى مكان التجھیز المحدد من قبل الطرف االول واالستالم النھائي خالل 

 ) یوم .15(
ال یعتبر استالم المواد اقرارا بمطابقتھا للمواصفات و بشروط الفنیة و یعول على  -9

 نتائج الفحوصات الصادرة عن الجھات المختصة .  
مع كل ارسالیة انف الذكر یجب ارسال ثالثة مجموعات من مستندات الشحن  -10

 ( المجموعة االولى / البنك المراسل , اضافة الى ثالثة مجموعات اخرى الى
االجھزة الطبیة والخدمیة , المجموعة الثالثة /  قسم استیراد المجموعة الثانیة /

 متضمنة: ترفق مع ارسالیة الشحن ) 
القوائم التجاریة للبائع في نسخة واحدة اصلیة وستة نسخ توضح الشحن الى المیناء  •

 المقصود .
سیت كامل من اشعار ارسالیة الشاحنة / ثالثة نسخ اصلیة من وصل تایید المادة  •

CMR.  
 شھادة تحلیل النوعیة ونوعیة التعبئة . •
 یجب تقدیم مستندات الى المشتري فورا قبل شحن البضاعة . •
 یجب تثبیت رقم الطلب على كافة المستندات والقوائم والمراسالت الخاصة بالعقد . •

 
 ) MOH. Kimتكالیف وضع عالمة فاشل غیر صالح لألستعمال ( یتحمل المجھز - 12

على الكمیة الفاشلة او غیر المطابقة للمواصفات في مخازن كیمادیا . 

ـلى البائـع تـزویـد المشـتـري بشـھادة تـثـبـت بان المادة األولـیـة المستخدمـة - ع13 
.  PVC (poly viny chloride)في الـمـواد البـالسـتـیـكـیـة خالـیـة مـن مادة 

 

یجب ان یكون التأمین مغطیا لجمیع المخاطر فیتم اجراء التأمین الشامل على السلعة المجھزة   12ش.ع.ع.
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ویكون التأمین ضد الضیاع او التلف الناتج عن التصنیع او الشراء او النقل او التخزین او 
  .التسلیم او الحروب او كافة المخاطر االخرى

على البائع شحن البضاعة على متن سفن حدیثة تحتوي على رافعات شوكیة ذات  -1
 إمكانیة تحمیل وتفریغ خصوصاً للحاویات .

 في حالة الشحن البري , یتم ذكر منفذان حدودیان على االقل . -2
یجب ان یكون شحن و تفریغ البضائع ومعداتھا القادمة من الخارج عبر الموانئ  -3

العراقیة , مع مراعاة الشروط الفنیة واالقتصادیة في ھذا المجال واعتماد عقود النقل 
 البحري التي تضمن وصول البضائع الى الموانئ العراقیة وتجنب الموانئ المجاورة . 

یلتزم الطرف الثاني (المجھز ) بأعالم (قسم االخراج الكمركي وقسم االعتمادات وقسم  -4
النوع-المبلغ-منفذ الدخول ) وبما -االستیراد ) بتفاصیل كل شحنة متضمنة ( الكمیة

الیقل عن ثالثین یوم من وصولھا الى المنفذ لیتسنى لالقسام المذكورة اعداد تسھیل 
مھمة الكمركیة والضریبیة وال تتحمل كیمادیا اي مسؤولیة عن التأخیر الحاصل في 

ادخال الشحنة في المنفذ الحدودي ویتحمل المجھز كافة مصاریف النقل والتفریغ عن 
 طریق مخولھ في بغداد .

 

 13ش.ع.ع.

 

 وغیر ،جدیدة العقد بموجب المقدمة السلع بأن ویتعھد یكفل أن المجّھز على یتوجب 15.1" 
 التصمیم في) الحالیة اوالتطورات(التطورات أحدث وتتضمن طراز أحدث من مستخدمةو

ً  ویتعھد یكفل أن المجّھز على ویتوجب. ذلك خالف العقد یحدد ،مالم والمواد  السلع بأن أیضا
ً  تتضمن لن ، العقد بموجب المقدمة  اإلعتیادي االستعمال أثناء حدث/تظھر أن یمكن (عیوبا

ً  التصمیم ناتجةعن) العراق في السائدة الظروف في للسلع  المستعملة المواد عن ناتجة أوعیوبا
 فیا مطلوبة المواد أو التصامیم المشتري فیھا یحدد التي الحاالت باستثناء(  المصنعیة عن أو

ً  أو) الفنیة لمواصفات  .منھ إھمال أي المجھزأو بھ یقوم فعل أي بسبب عیوبا

  :العمر الزمني للمادة

 ) لكل مادة مستھلكة و لكل مادة لھا عمر زمني .shelf lifeیجب تثبیت صالحیة النفاذ ( -
ولم یمضي على ا" حدیث مصنعة أن تكون البضاعة المجھزة بعد اإلحالة من وجبات -

وصولھا إلى مخازن الشركة العامة لتسویق األدویة عند تصنیعھا ( ستة أشھر) 
.وان ال یكون مضى  ثالثة سنوات أو أكثرھاوالمستلزمات الطبیة بالنسبة للمواد التي عمر

  أشھر عند وصولھا إلى مخازن كیمادیا بالنسبة للمادة التي عمرھا 3علیھا أكثر من 
سنتان ویجب أن تكون غیر مستعملة ومطابقة بشكل كامل للمواصفات المذكورة في 

  .اإلحالة
  

 تاریخ شھراًمن ] رقم أدخل) [ 1: (إثنتین من األقل للمدة  نافذاً  الضمان ھذا یكون 15.2
 في المحدد النھائي الموقع الحالة،في وفق جزءمنھا وأي ونصبھا وتشغیلھا السلعأ استالم
 المباشرة تاریخ من شھراً )] x + 6  (رقم أدخل)  [2 (المشتري،أو قبل من وقبولھا العقد

 . بلدالمنشأ في التحمیل مكان من بالشحن

 12 تكون عام وبشكل. للسوق دراسة باألشھربناًءعلى’  x ‘القیمة تحدد أن یجب: مالحظة

 

 15ش.ع.ع.
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 .}شھراً 

 الضمان ھذا بنتیجة تنشأ قد مطالبة بأیة تحریریاً  إشعاراً  یرسل أن المشتري على 15.3
 .الممكنة بالسرعة وذلك

 أن المفضل ،من عدداألیام أدخل [ خالل المجھّزإشعارالمشتري،علیھ استالم لدى 15.4
 أو المعیوبة السلع أویستبدل العیوب یصلح المعقولة،أن وبالسرعة] یوماً  15 تكون

 الحالة،التكالیف المشتري،باستثناء،ووفق على إضافیة كلفة أیة دون من أجزاءھا،وذلك
 تم التي أوالقطع النھائي،للسلع الوصول نقطة والى العراق داخل التوصیل كلفة: التالیة

-ex (العرض صالة أوفي) ex-factory (المصنع أواستبدالھا،من اصالحھا
showroom (المشغل أوفي) ex-works .( 

 لذلك المحددة المھلة خالل العیوب ،بمعالجة تحریریاً  اشعاره بعد المجھّز أخفق إذا 15.5
 الموضوع لمعالجة الالزمة التدابیر اتخاذ للمشتري یحق ،فعندھا للعقد الخاصة الشروط في

 أوتعویضات حقوق بأیة االجحاف دون ومن المجھّز ونفقة مسؤولیة على ،وذلك الحاجة وفق
 . العقد بموجب للمشتري تترتب أخرى

 

) UPTIME warranty[ ( %98 أو% 95 مثالً  أدخل  ]سنویاً  % x:" التالي أدخل: 15.6
 .العیوب ضمان فترة خالل

 نسبتھ السنویة،ما الصیانة عقد خالل) downtime (األعطال فترات تخّطت حال وفي
)100-x%(األعطال فترات ضعف قیمتھ ما العقد فترةھذا تمدید عندھا ،فیتوجب [." 

 التعویضات :- 

البائع مسؤول عن تعویض المشتري عن المواد المتضررة التي تظھر بعد  -1
 التوزیع بسبب عیب في التصنیع .

على البائع أن یعوض المشتري عن المواد المتضررة ( الفاشلة بالتحلیل و المواد  -2
الناقصة والمخالفة للمواصفات و المفقودة )  خالل نفس مدة التجھیز المثبتة في 
العقد الرسمي على ان یبدأ احتسابھا من تاریخ تبلیغھ بذلك اما الشحنات االخرى 

یجب ان تشحن خالل نفس جدولة الشحن من تاریخ شحن الكمیة التعویضیة 
وبخالفھ یحق لكیمادیا فرض الغرامة التأخیریة بنفس النسبة المنصوص علیھا في 

بند الغرامات ( الفقرة  أ ) وشراء المادة من مجھز اخر على حساب البائع ( 
الطرف الثاني ) اضافة الى فرض المصاریف االداریة وتحمیلھ فرق السعر 

 ومصادرة كافة التأمینات وتقدیم البائع الى المحاكم المختصة لتحصیل حقوقھا .

  كیمادیا ن مخازنموالتي یثبت فشلھا أن یرفع البضاعة الغیر مقبولة على المجھز  -3
حق في إتالف  یوم من تاریخ إعالم المجھز بذلك وإال فان لكیمادیا ال45 خالل

  البائعط حق اسقو ا للمواصفات وعلى حساب المجھز الفاشلة والمخالفة المواد 
 . ویعتبر متنازال عن كافة حقوقھ المتعلقة بتلك المواد بأسترجاع ھذه المواد

بعد تاریخ نفاذھا تكون  ان البضائع الغیر مصروفة في مخازن وزارة الصحة  -4
 % )  .100خاضعة لتعویض من قبل البائع ( 

على البائع تعویض المواد الفاشلة والمنتھیة المفعول وألسباب فنیة تعود الى المجھز  -5
% مصاریف اداریة من كامل الكمیة الفاشلة والمنتھیة المفعول 20% مع 100بنسبة 
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وفي حال عدم شحن الكمیة التعویضیة بنفس النسبة والمدة المتفق علیھا في العقد 
یصار الى فرض الغرامات التأخیریة وبنفس النسبة المنصوص علیھا في بند الغرامات 
وشراء المادة من مجھز آخر على حساب البائع اضافة الى فرض المصاریف االداریة 
ویتحمل البائع فرق السعر ومصادرة كافة التامینات وتقدیم البائع الى المحاكم المختصة 

 لتحصیل حقوقھا .
أن البائع علیھ مسؤولیة تعویض المشتري للمواد ذات العیوب المصنعیة التي   -6

 تظھر بسبب العیوب المصنعة .
على الطرف الثاني ضمان العیوب الخفیة التي تظھر في المبیع واي فشل یظھر  -7

في المادة بمدة توازي عمر المادة بالنسبة للمواد الخاضعة للعمر وللمواد التي لیس 
فیھا عمر زمني تضمن تلك العیوب لمدة خمس سنوات على ان یبدأ احتساب تلك 

 المدد من تاریخ ظھور نتائج الفحوصات لھا .
   :شرط الدفع

:  بااللیھ التالیھ  غیر مثبت اعتماد طریقھ الدفع بواسطة خطاب االعتماد الغیر قابل للنقض

 المطابقة لشروط االعتماد.   عند تقدیم مستندات الشحن25%

  من قیمة االجھزة تدفع كاالتي :-75%

 عند اكمال نصب االجھزة وتشغیلھا واكمال التدریب الداخلي والخارجي وسیتم 55%
اطالقھا عند اصدار رسالة تأكید من جانبنا  الى البنك المراسل یذكر فیھا ان المجھز 

 قد اكمل النصب والتشغیل بنجاح .

  عند اكمال المجھز كافة متطلبات العقد من ضمان وصیانة وكل المتعلقات االخرى .15%

% من قیمة العقد الخاصة بضمان المواصفة للمواد المجھزة تطلق بعد تنفیذ الطرف 5- 
 الثاني التزامة التعاقدي وانتھاء مدة الضمان والصیانة .

أما فیما یتعلق بفاعلیة األعتماد فیتم إعتباراً من تارخ تبلیغھ للمجھز, ویكون المجھز مسؤوالً 
عن األلتزام بمدة التجھیز من تأریخ التبلیغ .. إال إذا لم یبلغ المجھز ألسباب خارجة عن 
إرادتھ وإرادة البنك المراسل للمجھز.. ففي ھذه الحالة یكون تاریخ تبلیغھ باألعتماد أو 
التعدیالت التي تطرأ على برقیة فتح األعتماد بموجب الكتاب الصادر من شركتنا الى 

  المصرف الفاتح لألعتماد ھو التاریخ المعتمد لغرض الشحن.

داخل وخارج  االعتماد ) او تمدید او تعدیلفتح(المفروضة عند  كافة المصاریف البنكیة •
سواء كان سبب ھذا التمدید او التعدیل عائداً  (البائع )العراق تكون على حساب المجھز

 . الى البائع او المشتري
 Account holder ویتضمن اسم صاحب الحساب (, اسم البنك المراسل وعنوانھ الكامل 

Name . على ان یكون مطابقاً مع اسم المجھز (  

 16.3ش.ع.ع. 

 

 باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد :

على المجھز تجھیز كیمادیا بكمیة إضافیة أو إنقاصھا بناء" على طلب كیمادیا وبنسبة من -  
المواد المتفق علیھا وبنفس األسعار والشروط إذا طلب المشتري ذلك خالل فترة تنفیذ العقد . 

 18.2ش.ع.ع.
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 الیجوز شطب اي بند من بنود مستندات العقد او اجراء اي تعدیل مھما كان نوعة .

عدم اجراء أي تغییر من قبل الطرف الثاني في العقد اال بموافقة الطرفین و بخالفھ - 
یعتبر الطرف الثاني مخال بالتزاماتھ التعاقدیة و یحق لكیمادیا اتخاذ األجراءات القانونیة 

% للكمیة المشحونة للمادة  5%) و ال تزید عن 1او فرض غرامة بنسبة ال تقل عن( 
 الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدیة.

% من كمیة المادة 5% والتزید عن 1- یحق لكیمادیا فرض غرامة بنسبة التقل عن 
 المشحونة في حال اجراء :

 - اي تغیر في العقد من قبل المجھزة بدون موافقة الطرف االول .1

 - في حال وجود اي نقص بالمستندات والوثائق المطلوبة تقدیمھا من قبل المجھز2

  ) الخاصة بعمر المادة 15.1- في حال مخالفة ماورد في الفقرة (3

  ) 10في حالة مخالفة ماورد في الفقرة الخاصة بالتعبئة والتوضیب  (ش.ع.ع   -5
في حال ارتكاب اي مخالفة من قبل المجھز (الطرف الثاني ) تستوجب فرض الغرامة من  -6

 قبل المشتري (الطرف االول ) 
 

 19ش.ع.ع.

 20.1ش.ع.ع.  النزول عن العقد أو تحویلھ إلى شخص آخر مھما كانت االسباب . ال یحق للبائع

 

 باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد في ھذه الفقرة :- 

 على المتعاقد تنفیذ بنود العقد خالل المدة المتعاقد علیھا على ان تحتسب تلك المدة اوالً :-
من تاریخ المباشرة او من تاریخ توقیع العقد او اي تاریخ اخر ینص علیھ في شروط 

التعاقد وعلى ان تراعى االسباب االتیة عند تمدید العقود : 

اذا طرات ایة زیادة او تغییر في االعمال بالنسبة للمقاوالت المختلفة او الكمیات  -أ
المطلوب تجھیزھا كما ونوعا وكان من شان ذلك ان یؤثر في تنفیذ المنھاج المتفق 

 علیھ بحیث الیمكن اكمالھا ضمن المدة المتفق علیھا بموجب العقد .
اذا كان تاخیر تنفیذ العقد یعود السباب او اجراءات تعود للجھة المتعاقدة او اي جھة  -ب

مخولة قانونا او الي سبب یعود لمتعاقدین اخرین تستخدمھم جھة التعاقد ( صاحب 
 العمل)

اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائیة الید للمتعاقدین فیھا ولم یكن بالوسع توقعھا  -ت
او تفادیھا عند التعاقد وترتب علیھا تاخیر في اكمال االعمال او تجھیز المواد 

 المطلوبة بموجب العقد .
 بان یتقدم المتعاقد بطلب تحریري الى   ( أ ,ب,ت )  یشترط تطبیق احكام ھذه المادةثانیا :-

) یوم لعقود التجھیز تبدا من تاریخ نشوء السبب 15جھة التعاقد او من تخولھ خالل مدة (
الذي من اجلھ یطالب بالتمدید مبینا فیھ التفاصیل الكاملة والدقیقة عن اي طلب  لتمدید 
المدة , والتقبل ایة طلبات تقدم بعد صدور شھادة االستالم االولي المذكورة في شروط 

 .21ش.ع.ع. 
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 العقد .

  بامكان المجھز طلب تثبیت االعتماد وعلى نفقتھ على ان یكون ذلك ضمن عطاءه . ثالثا :-

 یوم من 15 على البائع ان یقدم طلبا خطیا بتمدید األعتماد الى المشتري خالل رابعاً :-
تاریخ نشوء السبب الذي یطلب التمدید بسببھ موضحا كافة التفاصیل لكل تمدید مطلوب .  

الغرامات التاخیریة :  -1
في فقرة التسلیم والشحن  وبخالفھ و التسلیم  المذكورة تسلیم المواد وفق جدولة الشحن  -أ

 تفرض غرامة تأخیریة عن كل یوم تأخیر ودون اشعار مسبق و وفق المعادلة التالیة :
 اي تعدیل في المبلـغ ) \ مدة العقد الكلیـة ( مدة العقد +مبلغ العقد ( مبلغ العقد االصلي  ((

  % = الغرامة للیوم الواحد  ))x 10   اي تغییر في المــدة )+االصلیة 

% من مبلغ العقد وبعد بلوغ الغرامة التاخیریة حدھا االعلى 10   وعلى ان ال تتجاوز 
) من تعلیمات تنفیذ 3) و (10یصار الى اتخاذ االجراءات القانونیة وحسب نص المادة (

  .2014) سنة 2العقود الحكومیة رقم (

یحق للطرف االول اتخاذ االجرءات القانونیة بحق الطرف الثاني بعد انذاره رسمیاً ومن  -ب
) یوم من تاریخ 15وخالل مدة ( خالل البرید االلكتروني المعتمد والمثبت في العقد

 االنذار وقبل بلوغ الغرامة التأخیریة حدھا االعلى .
یتم تخفیض الغرامات التاخیریة حسب نسب االنجاز لأللتزامات  تخفیض الغرامات:  -ت

التعاقدیة المحددة في منھاج تنفیذ العقد والتي صدرت فیھا شھادة تسلم اولي للعمل المنجز 
او السلعة المجھزة او الخدمة المطلوبة مطابقة ومھیئة لألستخدام حسب شروط التعاقد 

 وتطبیق المعادلة كاالتي :
)% = غرامة الیوم الواحد . x) 10( قیمة االلتزامات غیر المنفذة \ مدة العقد الكلیة ) 

اذا لم یلتزم الطرف الثاني بتنفیذ تعھداتھ المنصوص علیھا في العقد مع الطرف االول  -2
  فان الطرف االول لھ الحق في فرض التحمیالت االداریة.

التزام الطرف الثاني بملكیة مواد العقد التي یتم تسلیمھا الى الطرف االول باعتبارھا غیر  -3
 وغیر محجوزة او مكفولة او مرھونة للغیر وبخالفھ یتحمل التبعات القانونیة مدینة

 والقضائیة.
 بتنفیذ العقد وحسب الشروط المتفق علیھا سیتم تطبیق الطرف الثاني في حالة عدم التزام  -4

 اجراءات المقاطعة علیھ وایقاف كافة التعاقدات المستقبلیة .
عند اخفاء الشركة التي یتم التعاقد معھا معلومات ضروریة یتم یتم كشفھا فیما بعد سیتم اتخاذ 

  .االجراءات المشار الیھا في الغرامات

 22.1ش.ع.ع 

عند اخالل الطرف الثاني بالتزاماتھ التعاقدیة المفروضھ علیھ بموجب ھذا العقد  -
ومن خالل البرید االلكتروني المعتمد والمثبت في یتم توجیھ انذار بازالة المخالفة 

 یوم من تاریخ صدوره وفي حالة عدم االستجابة یتم اتخاذ 15خالل مدة  العقد
) من تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة 10االجراءات القانونیة وحسب نص المادة (

 بالتأمینات القانونیة على ان ظ فیما یخص مصادرة او االحتفا2014 لسنة 2رقم 
 من التعلیمات انفاً وفق اسالیب 3یتم تنفیذ العقد على حسابھ استناداً لنص المادة 

 التنفیذ .

 23ش.ع.ع.
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 24ش.ع.ع.  شروط عامة .24في حال افالس الشركة یتم اعتماد الفقرات الواردة في الفقرة ش.ع.ع 

 إن آلیة وإجراءات تسویة النزاعات ھي كما یلي:

المحاكم العراقیة في بغداد ھي الجھة التي تنظر في اي نزاع قد ینشأ بین البائع  .1
والمشتري والقوانین العراقیة ھي القوانین الواجبة التطبیق عند حصول خالف بشان 

 تطبیق احكام العقد .
اي مبلغ یترتب بذمة الطرف الثاني ناجم عن االخالل باي التزام تعاقدي فللطرف االول  .2

 الحق بالمطالبة بذلك امام المحكمة المختصة وكذلك الفسخ اذا تحقق مقتضاه .
في حالة اخالل المجھز للسلع والخدمات او االستشاري بالتزاماتھ التعاقدیة   .3

فعلى جھة التعاقد انذاره رسمیاً وعند عدم استجابتھ فیتم مصادرة التأمینات 
النھائیة وتنفیذ االلتزامات المخل بھا على حسابھ وذلك وفقاً الحد االسالیب 

 2014 لسنة 2) من تعلیمات تنفیذ العقود رقم 3المنصوص علیھا في المادة (
عند توفر الشروط الخاصة بھا ویتحمل المتعاقد المخل دفع التعویض عن 

االضرار التي لحقت بجھة التعاقد بسبب ھذا االخالل وحسب القوانین العراقیة 
 . ومصادرة التامینات القانونیة

یفرض الطرف االول تحمیالت اداریة عند قیامھ بتنفیذ التزام  : التحمیالت اإلداریة
%) من الكلفة 20الطرف الثاني بالتعاقد او من خالل شخص اخر التزید عن (

الفعلیة لتنفیذ ھذا االلتزام , ( في حال كون العقد یتضمن اعمال مدنیة ویدخل ضمن 
 مفھوم المقاولة ).

 27.2.2ش.ع.ع. 

 

 28ش.ع.ع. الینطبق 

 المعول ھي العربیة اللغة وتكون واالنكلیزیة العربیة باللغتین العقد تنظیم یتم -
 التي الفنیة المصطلحات بعض باستثناء الطرفین بین خالف حصول عند علیھا
 العربیة. الى ترجمتھا یتعذر

 29ش.ع.ع.

 القانون العراقي ھو القانون الواجب التطبیق عند حصول خالف بشان تطبیق احكام العقد - 

 والضوابط الملحقة بھا جزء ال 2014) لسنة 2تعتبر تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم (-  
 یتجزا من العقد . 

 30ش.ع.ع.
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 وزارة الصحة /البیئة /الشركة العامة لتسویق االدویة والمستلزمات الطبیة [

بواسطة الكابل على أن یتبع ذلك كتاب مقبوالً  وما إذا كان التبلیغ ألغراضي](كیمادیا )

 ]تحریري 

 . ویعتبر التبلیغ عن طریق االیمیل ھو احدى الطرق المعتمدة في توجیھ االنذار

بواسطة الكابل على أن یتبع ذلك  وما إذا كان مقبوالً التبلیغ الغراض المجھّز عنوان[أدخل: 
 ]كتاب تحریري

تعد قرارات االحالھ نافذة من تاریخ تبلیغ من ترسو علیھ المناقصة بتوقیع العقد خالل مدة - 
) یوم من تاریخ تبلیغ االحالھ . 14ال تتجاوز (

  یكون المكتب العلمي الممثل للشركات ھو المحل المختار للتبلیغات القضائیة- 

 

 31.1ش.ع.ع. 

 

 بموجـب قانون تحصیـل الدیون  اي یحق ینشأ للطرف االول ستحصالیتم اإل .1
 .1977) لسنة 56الحكومیة رقـم (

 داخل وخارج العراقفتح االعتماد ( المفروضة عند  افة المصاریف البنكیةك .2
 حتى وصول (البائع ) تكون على حساب المجھز,اصدار  ,اجور التعدیل ... الخ ) 

 . المواد الى مخازن الشركة 
 یتحمل الطرف الثاني (المجھز ) كافة الرسوم الكمركیة . .3
 113رقم خضوع العقد الى القوانین العراقیة بما فیھا القوانین المتعلقة بالضریبة  .4

 وتعلیمات التحاسب الضریبي للعقود المبرمة بین جھات التعاقد العراقیة 1982لسنة 
 واجور االعالن  2012 لسنة 71 رقم و رسم الطابع 2008 لسنة 2واالجنبیة رقم 

والرسوم العدلیة .   واعادة االعالن 
 ) عن كل مائتان وخمسون الف دینار عراقي ) ( دینار 250,000.یتم استیفاء مبلغ ( 5

 طلب اعتراض یقدم من قبل المكتب العلمي او الشركة عن اي احالة استیرادیة .
) مقابل طلب مائة الف دینار عراقي) (  دینار100,000.یتم استیفاء مبلغ قدرة ( 6

 استبدال منفذ حدودي .
 ) عن كل خمسة وعشرون الف دینار عراقي ) ( دینار 25,000.یتم استیفاء مبلغ ( 7

 محضر نفاض وتفریغ وتحمیل لكل شاحنة تصل الى المخزن المعني .
 ) عن كل یوم عن عشرة االف دینار عراقي ) ( دینار 10,000.یتم استیفاء مبلغ ( 8

 وقوف و مبیت الشاحنات الخاصة بنقل االدویة والمستلزمات الطبیة في مخازن شركتنا .
 ) MOH. Kimتكالیف وضع عالمة فاشل غیر صالح لألستعمال ( یتحمل المجھز . 9

 على الكمیة الفاشلة او غیر المطابقة للمواصفات في مخازن كیمادیا .
 

 32ش.ع.ع. 
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 العقد مستندات. التاسعالقسم 
 العقد اتفاقیة نموذج)1(

 

 العقدھذه اتفاقیة أُبرمت
] سنة :ادخل[ سنة ،]شھر :ادخل[ من ]الرقم :ادخل[  یوم

 بین
 تابعة .....إدارة المثال، سبیل على ،القانونیة الجھة لنوع وصف :ادخل[ وھي ،]المشتري اسم :ادخل[ )1

 في الرئیسي عملھا ناوعنو العراق قوانین تحت مندرجة ةشركةعام او ، العراقیة الحكومة وزارة...فيل
 و یلي)، ما في "المشتري" یدعى (الذي ]المشتري عنوان :ادخل[

 عملھا وعنوان]المجھز بلد :ادخل[ قوانین تحت مندرجة شركة وھي ،]مجھزال اسم :ادخل[ )2
) فیمایلي "المجھز" یدعى ](الذيالمجھز ن عنوا :ادخل[الرئیسي

 للسلع موجز وصف :ادخل[ أي، /العرضیة،نثریةال والخدمات السلع بعض بخصوص لمناقصة دعا قد المشتري كان لّما
 بالكلمات العقد قیمة :ادخل[ بقیمة والخدمات السلع ھذه لتقدیم المجھز قبل من المقدم العطاء على وافق وقد ]والخدمات

  یلي) ما في العقد قیمة یدعى (الذي ]واألرقام

 یلي: ما على اتفقا الطرفان أن اإلتفاقیة ھذه وتؤكد

 العامة شروطال وردت ازاءھا في التي المعاني نفس لھا االتفاقیة ھذه في الواردة والعبارات الكلمات معانيإن  .1
 لعقد.ل

 :العقد  ھذا من یتجزأ كجزءالمنھا كلٌ فّسريُ  و قرأيُ  والمجھز؛ المشتري بین العقد تشكل أدناه المدرجة الوثائق إن .2

 ھذه العقد اتفاقیة )أ(

 للعقد الخاصة الشروط )ب(
 للعقد العامة الشروط(ج) 

 (بما في ذلك المواصفات الفنیة) الفنیة(د) المتطلبات 

 ساسیة وجداول األسعار األھزجالم) عطاء ـ(ه

 قائمة متطلبات التعاقد(و) 

 ي المشتر من القبول خطاب(س) 

 ]أخرى وثائقة أي:  ھنایضاف(ح) [
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 شروطبموجب ومعالجة اي خلل فیھا من النواحي كافة بتقدیم السلع والخدمات جھزیتعھدالم. باإلتفاق مع المشتري، 3
 .محددفیاتفاقیةالعقدھو  كما المبالغ التي ستدفع لھ من قبل المشتريمقابل وذلك العقد 

 

تقدیمھ مقابل لمجھز الى ا،بموجب احكام العقد أو سیستحق  او اي مبلغ اخر مستحق قیمة العقد بدفعالمشتريیتعھد. 4
 .ت والطرق المحددة في العقدفي االوقاوذلك ومعالجتھ اي خلل فیھا، السلع والخدمات 

 

 
 لصالح وبالنیابة عن المشتري

_____________________________________________________  التوقیع: 
] ادخل: منصب او أي تعریف اخر[
 

_____________________________________________________  بحضور 
 

 لصالح وبالنیابة عن المجھز
 _______________________________________________________  التوقیع:

] ادخل: منصب او أي تعریف اخر[
 

_____________________________________________________  بحضور 
 

 

 اتفاقیة العقد

] سنة :ادخل[ سنة ،]شھر :ادخل[ من ]الرقم :ادخل[ یوم في بتاریخ

 بین

 ، "المشتري"] اسم المشتريادخل:[

 و

 "المجھز" ،]المجھز اسم ادخل:[
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  )نموذج إشعار باإلحالة2(

{ یكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل }  

 ] ادخل العدد [

 ]  ادخل التأریخ[

الى :( أسم المجھز و عنوانھ ) 

 ] أدخل رقم وتعریف العقد وعنوانھ [م / أحالة تجھیز 

اسم العقد ورقمھ كما محدد في [ لتنفیذ تجھیز ] ادخل التأریخ [    نود ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المؤرخ 
 كما تم تصحیحھ وتعدیلھ ] ادخل العملة [] ادخل المبلغ باأارقام والكلمات [ وبقیمة العقد المقبولة البالغھ ]الشروط الخاصة

 بحسب التعلیمات لمقدمي العطاء وقد تم قبولھ .

 یوماً من تأریخ صدور اشعار االحالة اعاله والتبلغ بھ 14یرجى التفضل باالطالع وتزویدنا بضمان حسن االداء خالل 
وبموجب الشروط العامة والخاصة للعقد ونرفق لكم طیاً نسخة من اتفاقیة العقد مع شروطھ العامة والخاصة . 

                                             ... مع التقدیر . 

المرافقات  

 استمارة اتفاقیة العقد

الشروط العامة للعقد  

الشروط الخاصة للعقد  

 

 ....................................                                     توقیع المخول: 

  ................................                                     اسم وصفة الموقع:

...................................                                      اسم صاحب العمل
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