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 ( دعوة عامةوة / اإلعالن ) كتاب الدع
 (81كتاب انذػٕج )

 Image guide surgery (navigation )( )& (4K Endoscopic Video system)رغٓٛي اعٓيح     [و / 
(Electro surgery unit)  &(Power system ,ENT, with Microdebrider )  

   64/2021/69 المناقصةرقم  

( ثالػٕح يقاليٙ انؼطابءاد انًانْهٍٛ ٔ   ٔىاهح انٖؾخ /انجٛئخ /انْوكخ انؼبيخ نزَٕٚق االكٔٚخ ٔانًَزهييبد انطجٛخ )كًٛبكٚاب (َٚو )

 , ( عٓبى 1ثؼلك )  4K Endoscopic Video system )مٔ٘ انقجوح نزقلٚى ػطبءارٓى نزغٓٛي 

  ( )(navigationImage guide surgery  )  ٔاؽال ثؼالك عٓابى  ,(Electro surgery unit) ٔاؽال عٓابى ,

(Power system ,ENT, with Microdebrider)  يغ يالؽظخ يب ٚأرٙ: ( ٔاؽل ثؼلك  عٓبى 

ٔصاسج انصحةح /انثٍةحح /انكحشكح انؼايحح ػهٗ يقليٙ انؼطابء انًانْهٍٛ ٔاناوانجٍٛ ااٙ انؾٖإل ػهاٗ يؼهٕيابد اٙاباٛخ االرٖابل )    .1

انطاتك انخايظ يمحش ٔصاسج انصحةح انثشٌحذ  –/ لغى االػالو انذٔائً ٔانؼاللاخ انؼايح  نتغٌٕك االدٌٔح ٔانًغتهضياخ انطثٍح) كًٍادٌا (

انااالٔاو  اٚااابو 8::0نغبٚاااخ   8::0ياااٍ ( ) .kimadia.iqwww  ٔانًٕلحححغ االنكتشَٔحححً نكًٍادٌحححا @kimadia.iqdgاالنكتشَٔحححً 

 انوًٍٙ( ٔكًب يٕٙؾخ ثبنزؼهًٛبد نًقليٙ انؼطبءاد.

 (انًزطهجبد انقبََٕٛخ ٔانفُٛخ ٔانًبنٛخ ٔكًب ينكٕه اٙ ٔصبئق انًُبقٖخيزطهجبد انزبْٛم انًطهٕثخ : )    .0

انؼطابء ٔثؼال  ٔهقاخ ثٛبَابد .ثبيكبٌ يقليٙ انؼطبء انًٓزًٍٛ ّواء ٔصبئق انؼطبء ثؼل رقلٚى ٛهت رؾوٚو٘ اناٗ انؼُإاٌ انًؾالك ااٙ :

( / Kimadiaٌححتى تٍحغ انًُالصحاخ لححً انكحشكح انؼايحح نتغححٌٕك اسدٌٔحح ٔانًغحتهضياخ انطثٍححح ) ) كااغ قًٛاخ انجٛااغ نهٕصابئق انجبنغاخ 

انغححادط ٔتًثهححي يهٍححٌٕ دٌُححاس نهًُالصححح انتححً مثهححي لًٍتٓححا يهٍححٌٕ دٔالساو أ الححم ٔيثهححي يهٍَٕححاٌ دٌُححاس انمغححى انًححانً / انطححاتك 

 . نهًُالصح انتً مثهي لًٍتٓا اكثش يٍ يهٌٍٕ دٔالس ٔتؼكظ رنك ٌتى إًْال انؼشٔض

 $ ( خًغًائح دٔالس .  555اجٕس انٕثائك انمٍاعٍح نألجٓضج انطثٍح ٔانخذيٍح  ) -

 ثائك انًُالصاخ انى انًُالصٍٍ لً انةانتٍٍ انتانٍتٍٍ :ٌؼاد ثًٍ ششاء ٔ -

 حانح انغاء انًُالصح ٔمغٍٍش اعهٕب انتُفٍز انى انذػٕج انًثاششج أ انؼطاء االحتكاسي . - ا

 ػُذ انغاء انًُالصاخ نهغُح انغاتمح ٔاالػالٌ ػُٓا يجذدا" ٔتتغهغم جذٌذ . - ب

طبنت ثزقلٚى انًجهغ انًانكٕه عػاالِ ًٔٚكاٍ قجإل انًجهاغ ثؼال رابهٚـ انغهاق انؼؤٗ انزٙ رٖم يٍ فالل انجوٚل انَوٚغ ابٌ انًغٓي ي -

 . انؼوٗ ثْوٛ عٌ ركٌٕ قجم انجلء ثلهاٍخ انؼؤٗ ٔثقالاّ ٍٛزى إنغبء

ٚؾااق نًقاالو انؼطاابء اناان٘ ٍااجق نااّ االّاازوا  اااٙ انًُبقٖااخ  انًؼاابك اػالَٓااب عٌ ٚقاالو ٕٔاام انْااواء انَاابثق نٓااب يااغ ٔصاابئق انؼطاابء  -

نهًُبقٖخانًؼبك اػالَٓب ٔاٙ ؽبنخ رؼلٚم اٍؼبه ّواء ْنِ انٕصبئق اٛزؾًام يقالو انؼطابء انفاون ثاٍٛ انَاؼوٍٚ ااٙ ؽبناخ ىٚابكح انَاؼو 

 . ٔٚواق يغ ػطبءِ انٕٕهٍٛ االٔل ٔ انضبَٙ

ٔانًَازهييبد انطجٛاخ ) كًٛبكٚاب ( ٔىاهح انٖاؾخ / انجٛئاخ / انْاوكخ انؼبياخ نزَإٚق االكٔٚاخ ٚزى رَهٛى انؼطبءاد انٗ انؼُإاٌ األراٙ )  .:

 ,  هقاااى ْااابرا انُقااابل: 7164114ْااا :   /انطااابثق انَااابكً /  نغُاااخ اٍااازالو ٔاااازؼ انؼطااابءاد/ ثااابة انًؼظاااى / ثغااالاك /انؼاااوان

 (.11/1/0080) ( اااٙ انًٕػاال انًؾاالك ثلانااخ ماد عهثؼااخ فطاإٛ 7160781,  6,  4,  0,   ْاابرا انجلانااخ :  84486710847

انؼطاابءاد انًزاابفوح ٍاإ  رااوا٘ ٍٔااٛزى ااازؼ انؼطاابءاد ثؾٚاإه يقااليٙ انؼطاابءاد أ يًضهااٛٓى انااوانجٍٛ ثبنؾٚاإه اااٙ انؼُاإاٌ 

ٔىاهح انٖؾخ / انجٛئخ / انْوكخ انؼبيخ نزَٕٚق االكٔٚخ ٔانًَزهييبد انطجٛخ ) كًٛبكٚب ( /انطبثق انَبكً /  نغُخ اٍازالو ٔاازؼ األرٙ)

,  6,  4,  0,   ْاابرا انجلانااخ :  84486710847 ,  هقااى ْاابرا انُقابل: 7164114لاك /انؼواقٓا : انؼطابءاد/ ثاابة انًؼظاى / ثغاا

 . ( 10/1/0080) ( اٙ انييبٌ ٔانزبهٚـ ثلانخ ماد عهثؼخ فطٕٛ 7160781
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 المحتوٌات

 إجراءات التعاقد –الجزء األول 

 األتٌة:وٌحتوي األقسام 

 تعلٌمات لمقدمً العطاءات القسم األول:

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

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

 

 بٌانات العطاءورقة  القسم الثانً:

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

 

 معاٌٌر التقٌٌم والتأهٌل القسم الثالث:

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

 العقد.العطاء إلنجاز 

 

 نماذج العطاءات القسم الرابع:

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

 الدول المؤهلة القسم الخامس:

 ٌتضمن هذا القسم معلومات تخص الدول المؤهلة.

 

 التعاقد متطلبات  –الجزء الثانً 

 وٌحتوي القسم األتً:

 التعاقد  متطلباتقائمة  القسم السادس:

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

 والمخططات التً تصؾ السلع والخدمات المتصلة بها والتً سٌتم تجهٌزها.

 العقد  شروط ونماذج الجزء الثالث: 

 و ٌحتوي األقسام األتٌة:

 الشروط العامة للعقد  القسم السابع:

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



 لعقد لالشروط الخاصة  القسم الثامن:

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

 دالعق مستندات القسم التاسع:

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

 والمسموح بها حسب التعلٌمات لمقدمً العطاءات والشروط العامة والخاصة بالعقد.
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 العطاءات مقدمً إلى تعلٌمات

 ػبو .ع

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

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

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

 .التعاقد متطلبات

 ٌتم تموٌل العقد من المبالػ المخصصة فً الموازنة المحددة فً ورقة بٌانات العطاء

المصطلحات التالٌة ستكون لها المعانً المحددة فً وثائق المناقصة هذه: "الكتابة"  1.2

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

إرساله بالتلكس والفاكس؛ "الٌوم" ٌعنً ٌوماً شمسٌاً؛ صٌؽة المفرد تعنً أٌضاً صٌؽة 

 الجمع.

 انًُبقٖخ َطبن .1

والمقاولٌن  تشترط سٌاسة جهة التعاقد على مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌن 2.1

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

 :العقود. فً سبٌل تحقٌق هذه السٌاسة

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

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

 :أدناه تحدٌدههنا

 انفَبك .0

 ٔاالؽزٛبل

عٔ اٍزالو عٔ  رقلٚى( رؼُٙ ػوٗ عٔ "corrupt practice""يًبهٍخ ابٍلح" ) (1)

اٍزلهاط ع٘ ّٙء م٘ قًٛخ, ٍٕاء ثْكم يجبّو عٔ نٛو يجبّو, ٔمنك ثٓل  

 عٓخ؛ خانزأصٛو ثْكم نٛوٍهٛى ػهٗ عاؼبل عٚ

)ومن  ؼفال( تعنً أي فعل أو إ"fraudulent practice""ممارسة احتٌالٌة" )( 2) 

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

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

 للتملص من التزام ما؛

 

أٌة خطة أو ترتٌب بٌن ( تعنً "collusive practice""ممارسة تواطؤٌة" )( 3) 

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

 أخرى؛أفعال جهة 

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

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

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

 



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

 اإلتالؾ أو التزوٌر أو التؽٌٌر المتعّمد فً الوثائق واألدلة أو حجبها (5.5)

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

ٌجرٌها المشتري للتحقٌق فً إدعاءات بشكل واضح أٌة إجراءاتٍ إلعاقة

القوانٌن العراقٌة  وفقأو التواطؤ أو القهر ممارسات الفساد أو اإلحتٌال 

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

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

 التحقٌق، أو

 

حق الممارسة بشكل واضح الممارسات التً تهدؾ إلى إعاقة أو عرقلة  (5.5)

من التعلٌمات إلى مقدمً  أدناه )د( 2.1فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب المادة

 النافذة. وفقالقوانٌنالعراقٌةالعطاءات الواردة أدناه 

 

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

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

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

 عملٌة التنافس على العقد المعنً؛

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

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

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

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

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

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

 أخرىمتعلقة سجالت ووثائقالحسابات والقٌام بمعاٌنة الٌحق لجهة التعاقد  )د(

 مقدمً العطاءات والمجهزٌن والمقاولٌنلبتقدٌم العطاء وتنفٌذ العقد 

لسلطات عبرالتدقٌق ا هذه المستندات إلىة الحوالمقاولٌن الثانوٌٌن،وبإ

 المختصة وفق القوانٌن العراقٌة النافذة.

 

 

 ًُبقٖخان ٔصبئق. ة

مع أٌة  ترابطٌجب أن تقرأ بالالواردة أدناه والمستندات  مناقصةهًوثائق الإن  3.1

 :منالتعلٌماتإلىمقدمٌالعطاءات 5 وفقالمادةمالحق صادرة 

:.  يؾزٕٚبد 

ًُبقٖخان ٔصبئق  

  (ITB)تعلٌمات إلى مقدمً العطاءات القسم األول.

 (BDS)ورقة بٌانات العطاء  القسم الثانً.

 التأهٌلالتقٌٌم ومعاٌٌر القسم الثالث.

 العطاء مستندات القسم الرابع.

 ألدول المؤهلة القسم الخامس.

 



 قائمة متطلبات التعاقدالقسم السادس        

 (GCC)الشروط العامة للعقد  القسم السابع.

 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  الثامنالقسم 

 مستندات العقد القسم التاسع

  .لتقدٌم العطاءات جزءاً رسمٌاً من وثٌقة العطاء / أالعالن ٌشكل كتاب الدعوةال  3.2

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

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

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

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

( اٌام وحسب مدة االعالن ،سوؾ 11عن )( ٌوم فتكون االستفسارات ال تقل 15االعالن )

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

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

مقدمً الٌجوز إعطاء أٌة معلومات إلى أٌة جهة ؼٌر مختصة عن أسماء وعناوٌن  4.2

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

 اإلٍزفَبهاد .7

 ٔصبئق رٕٙٛؼٔ

  ًُبقٖخان

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

 مستندات وثٌقة المناقصة عبر إصدار مالحق لها.

 رؼلٚم . 6 

ًُبقٖخان ٔصبئق  

من التعلٌمات إلى  3.1ٌعتبر أي ملحق قد صدر جزءاً من وثائق المناقصة وفقاً للمادة  5.2

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

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

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

 

 خذ الملحق باالعتبارال مناسبالوقت الالمحتملٌن مقدمً العطاءات  إعطاءمن أجل  5.3

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

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

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

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

 ن عن هذه المناقصة.اإلعال

 

 

 إػلاكانؼطبءاد .ط

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

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

 المشاركة فً تقدٌم العطاء فً الحاالت التالٌة:

 األْهٛخ .1

 انقبََٕٛخ

ك عًٛغ يقليٙ انؼطبءاد بٍزجؼانْوكبد انزٙ نلٚٓب رٚبهة اٙ انًٖبنؼ. ٍٕ  ٚزى ا

اٙ رٚبهة  ءْٕؼطبانًٚكٍ اػزجبه عٌ يقلو . هًٖبنؼنرٚبهة عَٓى اٙ ٚزجٍّٛ  اننٍٚ

 



 , اما:فالل ػًهٛخ انؼطبء ْنِنهًٖبنؼ يغ ٛوٍ  يب عٔ عكضو 

َٚٛطوػهٗ  (common controlling partnerّوٚك يْزو  ) نلٚٓىكبٌ  (1)

 عػًبنًٓب؛ عٔ

 ٓى؛يجبّو عٔ نٛو يجبّو يٍ ع٘ يُثْكم ( subsidy)ع٘ كػٍى  ٕا عٔ ٚزهقٌٕرهقّ  (0)

 عٔ

 ؛ عٔؼطبءان اْنكبٌ نلٚٓى انًًضم انقبََٕٙ َفَّ ألنواٗ  (:)

يغ ثؼٚٓى انجؼ٘,  -يجبّوح عٔ ػٍ ٛوٚق ٛو  صبنش -نلٚٓى ػالقخ ذكبَ (7)

عٔ  يقلو انؼطبء اٜفورًكُٓى يٍ انؾٖٕل ػهٗ يؼهٕيبد ؽٕل ػطبء 

ػًهٛخ  ثْأٌ انزأصٛو ػهٗ ْنا انؼطبء عٔ انزأصٛو اٙ قواهاد عٓخ انزؼبقل 

 انًُبقٖخ ْنِ.

ٍٕاء كبٌ منك  ,عكضو يٍ ػطبء اٙ ْنِ انًُبقٖخثزقلٚى يب يقلو ػطبءٍ بو ق (6)

يًب ٍٛنك٘ إنٗ اٍزجؼبك  ,عٔ يٍ ًٍٙ ّواكخ عٔائزال  ّوكبد يُفوكا  

يْبهكخ يٍ إيكبَٛخ ٚؾّل  , ْنا نٍٔثبنونى يٍ منك. عًٛغ رهك انؼطبءاد

ؼطبء كًقبٔل صبَٕ٘ اٙ ػطبء آفو عٔ يْبهكخ ّوكخ يب كًقبٔل انيقلو 

 عٔ ؛صبَٕ٘ اٙ عكضو يٍ ػطبء

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

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

 .التعاقد 

أو ؼٌر مباشر فً الٌسمح لموظفً الحكومة والقطاع العام أن ٌشاركوا بشكل مباشر 6.2

 . المناقصات

 

ٌ درج اسمها على القائمة السوداء أو ت  تعتبر أٌة  6.3 علق مشاركتها فً شركة 

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

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

 .بٌانات العطاء ورقةفً االلكترونً المحدد 

 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، ٌتوجب على مقدم العطاء  12بحسب المادة  8.1

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

 التً سٌتم تقدٌمها بموجب العقد. الطبٌة 

االجهزة هً تصرٌح بدول المنشأ لهذه  االجهزة الطبٌة ت أهلٌة اثبإوثائق إن  8.2

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

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

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

 .وكما مثبت فً ورقة البٌانات 

 إصجبد ٔصبئق .4

 انطجٛخ االعٓيحعْهٛخ

 نٕصبئق ٔيطبثقزٓب

 ًُبقٖخ.ان

 

محدد فً والخدمات كما هواالجهزة الطبٌة طابقةقد تكون الوثائق اإلثباتٌة لم 8.3

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

 اتوسوؾ تتألؾ من:بٌانو /نصوص، مواصفات تحرٌرٌة

 

  االجهزة الطبٌة  وصؾ مفصل للخصائص األساسٌة  )أ(



 كل بند من بنود المتطلبات الفنٌةل مقارنة جدول )ب(

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

النحرافات واالستثناءات المحددة فً المواصفات الفنٌة، أو ٌحدد المتطلباتل

 ألحكام هذه المواصفات الفنٌة؛

 

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

 العطاء.

 

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

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

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

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

 التعاقد عند توقٌع العقد إما:

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

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

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

 .بٌانات العطاء بجمٌع متطلبات التسجٌل كما هً محددة فً ورقة

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

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

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

 معلومات إضافٌة حول عملٌة التسجٌل.

التً سٌقدمها مقدم العطاء الفائز عند الجهزة الطبٌة اإذا لم ٌتمَّ تسجٌل  )أ( 8.4.2

ٌ صبح العقد نافذاً اعتباراً من تارٌخ استالم شهادة التسجٌل.  توقٌع العقد، فسوؾ 

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

 توقٌع العقد وفً هذه الحالة ٌكون العقد نافذاً.

 

)ب( من التعلٌمات إلى  8.3ألؼراض جدول المقارنة الواجب تقدٌمه وفقاً للمادة  8.5

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

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

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

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

 .الفنٌة المواصفات فً حددةالم تلكجوهرٌاً  تعادلها،سٌستخدم

 

 يقلو ينْالد .0 : للتأكٌد بحسب موافقة جهة التعاقد بأنتقدٌم الوثائق الثبوتٌة  مقدم العطاءعلى  7.1

 انؼطبء

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

 معاٌٌر التأهٌل والتقٌٌم. –القسم الثالث المحددة فً لأهٌتمعاٌٌر الٌستوفً 

 

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



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

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

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

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

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

للخدمات المتصلة ، مؤهل وقادر على القٌام بإلتزامات الضمانات لمقدم العطاء 

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

 

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

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

 (.القسم الثالث

 

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

 )أ( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 6.1 للمادةووفقاً 

 نكم ػطبءٔاؽل .0

 ػطبء يقلو

؛ وفً أي ٌم عطائهسلٌتحمل مقدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المرتبطة بإعداد وت 11.1

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

 .تهاو نتٌجالمناقصة أ

 كهفخانؼطبء .18

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

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

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

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

 نغخانؼطبء .11

 انًكَٕخ انٕصبئق .10 المقدم ما ٌلً :ٌجب أن ٌشمل العطاء  12.1

 نهؼطبء



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

 ؛الرابع

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

 ؛)ضمان العطاء( العطاءات

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

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

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

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

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

 حال تم قبول عطائه؛

 وصل شراء مقدم العطاء لوثٌقة العطاء؛ )و(

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

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

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

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

 

( وجدول Bid Formٌتعٌن على مقدم العطاء تقدٌم استمارة تقدٌم العطاء ) 13.1

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

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

 كمٌاتها، وأسعارها.

 ممذٌى اعتًاسج. :1

 انؼطاء

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

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

 . كماهومطلوب األسعار جدول فً الواردة األعمدة جمٌع األسعارفً

أو تلك الموجودة فً العراق  التً سٌتم تجهٌزها محلٌااالجهزة الطبٌةتحدد أسعار  14.2

االجهزة . أّما (5فً القسم الرابع )ولكن من منشأ أجنبً، فً جدول األسعار المرفق 

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

 (.3القسم الرابع )المرفق فً 

 وذلك لمتطلبات المطابقة: األسعار جدول إكمال األمورالتالٌةعند إلى التنبه ٌجب 14.3

تلك الموجودة فً العراق ولكن من المحلٌة أو  ٌةاالجهزة الطبأسعار  ٌتم إدراج14.3.1

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

 :(، على النحو التال2ًالرابع )

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

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

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

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

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

 انؼطبء عٍؼبه .17

 ٔانؾَٕيبد



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

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

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

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

ذات المنشأ األجنبً والتً  االجهزة الطبٌة والضرائب المدفوعة على  أو الرسوم

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

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

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

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

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

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

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

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

 قائمة متطلبات التعاقد.

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

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

 محدد فً قائمة المتطلبات التعاقد .

التً سٌتم استٌرادها من خارج العراق، االجهزة الطبٌة ٌحب إدراج اسعار  14.3.2

(، على 3من جدول األسعار المرفق فً القسم الرابع ) 5بشكل منفصل فً العامود رقم 

 النحو التالً:

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

 مطار ونقطة الوصول.

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

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

 التعاقد .تطلبات م

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

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

 وجد وكما محدد فً قائمة متطلبات التعاقد .

( Annual Maintenance Contract - AMCٌحدد سعر عقد الصٌانة السنوي ) 14.3.3

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

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

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

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

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

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

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

عاملًة بشكل سلٌم وصحٌح  بقاءالمعداتموضوععقدالصٌانةالسنوٌةٌضمن أنمقدم العطاء 

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



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

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

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

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

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

 بارٌس )كما هو محدد فً ورقة البٌانات(فً 

 

أعاله من  14.3حسب المادة إن تقدٌم األسعار وفقاً لتفصٌل بنود األسعار ب 14.5

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

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

 المقدمة فً العطاء.

 

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

 .السبب مهما كانخالل فترة تنفٌذ العقد 

 

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

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

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

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

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

 لكل جدول )مجموعة( بشكل منفصل. 

 

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

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

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

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

 

 التالٌة:العمالت بتقدم األسعار ٌجب أن  15.1

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

 الدٌنار العراقًب

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

 .بٌانات العطاء ورقة العراق بالعملة المحددة فً

 انؼطبء ػًالد .16

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

 21 المحدد من قبل جهة التعاقد وفقاً للمادةوٌم العطاءات سلتالموعد النهائً لبعد العطاء 

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

 للشروط. ؼٌر مستجٌبٍ  باعتباره عطاءً المطلوب 

 َفبم ازوح .11

 انؼطبءاد

، ٌجوز لجهة التعاقد أن األولٌة العطاء إنتهاء فترة نفاذفً حاالت استثنائٌة، وقبل  16.2

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

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

 



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

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

 .ضمان عطائه فترة نفاذالمقابل تمدٌد 

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

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

 .)أ( خطاب ضمان 

 مصدق.)ب( صك 

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

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

 .قائمة متطلبات التعاقد فً القسم السادسوالثانً

 انؼطبء ًٙبٌ .14

 

رقم ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء موجهاً إلى جهة التعاقد مع ذكر عنوان و 18.2

ٌوماً بعد انتهاء  27كتاب الدعوة، كما ٌجب أن ٌبقى نافذاً لمدة ال تقل عن  المناقصة /

من  16.2ا للمادة نفاذ العطاء وفقٌدالحق لفترة مدأي تبعد انتهاء  وأفترة نفاذ العطاء 

 التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

 

ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء، باختٌار مقدم العطاء، إما على شكل) خطاب  18.3

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

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

 Bank) مصرفًالضمانالإذا صدر وتحددها جهة التعاقد فً ورقة البٌانات. 

Guaranteeموقعاً ومصدقاً  ( عن مصرؾ موجود خارج العراق، فٌجب أن ٌكون

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

 .(back-to-back counter guarantee) للتنفٌذ

 

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

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

 

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

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

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

عمالً  بضمانات العطاء العائدة لمقدمً العطاءات الذٌن ٌحتلون المراتب الثالث األولى

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 37.2بأحكام المادة 

 

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

 .المطلوباألداء حسن 

 

 ٌمكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا: 18.8

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

من التعلٌمات إلى مقدمً  22.3و 16.2باستثناء ما نصت علٌه الفقرتٌن 

 



 أو العطاءات؛

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

 التوقٌع على العقد، أو (1)

 تقدٌم ضمان حسن األداء المطلوب. (2)

 

من  36بشكوى أو اعتراض وفقاً للمادة مقدم عطاء ؼٌر ناجح تقدم )ج( إذا  

 ىشكوهذهال للسلطات المختصةأن عندها ، وتبٌنالعطاءات التعلٌمات إلى مقدمً

إن قٌمة األضرار الناتجة  ؛ةمبرر ؼٌرأو  خاطئةألسباب  كانعتراض هذا االأو 

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

 واإلجراءات النافذة.

 

بء ٔمنك ثَجت اإلػفبء إما نى ٚقلو ثؼ٘ يقليٙ انؼطبءاد ًٙبٌ انؼط 14.0

اٙ انقٕاٍَٛ انؼواقٛخ انُبانح, كًب ْٕ انؾبل يضال  ثبنَُجخ نهْوكبد انؼبيخ  ػهّٛانًُٖٕٓ 

يٍ انزؼهًٛبد إنٗ  14.1 ًبكحنهتٍاَاخ انؼطاء ٔهقخعٔ نٛوْب ثؾَت يب ْٕ يؾلك اٙ 

 يقليٙ انؼطبءاد, ٔ

اٍزًبهح اٙ  انًؾلكحػطبءِ قجم اَزٓبء يلح َفبمِ ٍؾت يقلو انؼطبء إما  . ع

 11.0, ثبٍزضُبء يب َٖذ ػهّٛ انًبكح ًُبقٖخ ٔثؼل نهق ان رقلٚى انؼطبء

 يٍ انزؼهًٛبد إنٗ يقليٙ انؼطبءاد؛ عٔ

يٍ  4:انفبئي ٔنكٍ اْم اٙ رٕقٛغ انؼقل ٔاقب  نهًبكح يقلو انؼطبء  إما عٕجؼ . ة

انزؼهًٛبد إنٗ يقليٙ انؼطبءاد؛ عٔ اٙ رقلٚى ًٙبٌ ؽٍَ األكاء ٔاقب  

 يٍ انزؼهًٛبد إنٗ يقليٙ انؼطبءاد؛ 0:نهًبكح 

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

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

 .بٌانات العطاء المنصوص عنها فً ورقة

 

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

بالعرض الفنً، أما العرض المالً فٌقدم فً نسخة  (Compact Diskقرصاً مدمجاً )

 .واحدةأصلٌة )ورقٌة( 

 ٔرٕقٛغ ّكم .10

 انؼطبء

المادة  النسخ كافة الوثائق المحددة فًكل من ٌجب أن ٌتضمن العطاء األصلً و 17.2

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، على أن تكون كل وثائق العطاء مطبوعًة أو  12.1

 مقدم العطاء لذلك إللزامأو شخصمخولمقدم العطاء بحبر ال ٌزول، وموقعًة من  حررةً م

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

)ج( من التعلٌمات إلى مقدمً  12.1ذي بموجب المادةالمخولٌن قانونٌاً للتوقٌع وال

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

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

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

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

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

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

 



 .بٌانات العطاء فً ورقةأخرى ٌتم تحدٌدها 

خكزبثخ ثٍٛ انَطٕه عٔ يؾٕ عٔرؼلٚالد نٕصبئق ٚغت عال ٚؾزٕ٘ انؼطبء ػهٗ عٚ :.10

 هركجٓب يقلو انؼطبءارهك انٚؤهٚخ نزٖؾٛؼ األفطبء انزٙ  انًُبقٖخ, ثبٍزضُبء

ٍٛ نٕقعٔ انً لٕقانً, ٚزٕعت ػهٗ . ٔاٙ ْنِ انؾبنخعصُبء إػلاك يَزُلاد انؼطبء

 ْنِ انزٖؾٛؾبد. ػهٗ ثبألؽو  األٔنٗػهٗ انؼطبء انزٕقٛغ كبيال  ٔ هزٕقٛغن

 

 رَهٛى انؼطبءاد –ك 

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

 محدد فً ورقة بٌانات العطاء

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

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

 مختومكما محدد فً ورقة بٌانات العطاءخارجً  ؼالؾفً  والنسخ

 ٔرأّٛو فزى .10

 انؼطبءاد

 :الداخلٌة والخارجٌة أن األؼلفةٌتعٌن على  11.2

انئاٚب األهثغ يٍ  رؾًم إٍى ٔػُٕاٌ يقلو انؼطبء يغ فزًّ ػهٗ )ع(

 انغال ؛

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

 ؛العطاء

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

 ؛بٌانات العطاء

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

 21.1للفقرة  بٌانات العطاء ورقة والتارٌخ المحددٌن فًبالوقت 

 .التعلٌمات إلى مقدمً العطاءاتمن

 

فً  مختوماًومؤّشراً علٌه وفق ما هو محددالخارجً  الؽالؾ إذا لمٌكن 11.3

، ووفق القوانٌن العراقٌة النافذة من التعلٌماتإلى مقدمٌالعطاءات المذكورة أعاله 11.2المادة

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

 

المادة جهة التعاقد على العنوان المحدد فً إلى  م العطاءاتسلٌٌجب أن ٌتم ت 21.1

فً مهلة ال تتجاوز الوقت والتارٌخ ،ومن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات)ب(  11.2

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

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

 انُٓبئٙ انًٕػل .08

 انؼطبءاد ٛىَهنز

تمدٌد  ، ٌجوز لجهة التعاقد وفق تقدٌرهاقبل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات 21.2

من  5.3للفقرة ٌم العطاءات من خالل تعدٌل وثٌقة العطاء وفقاً سلتالموعد النهائً ل

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

الملتزمٌن بها قبل التمدٌدإلى الموعد النهائً بحسب المهلة  التعاقد ومقدمً العطاءات

 .الجدٌدة

 

ٌم سلجهة التعاقد بعد الموعد النهائً لت ٌرد الى أي عطاء سٌتم رفض 21.1  انؼطبءاد .01



 انًزأفوح .من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 21 فً المادةحدد العطاءات الم

ذلك و إلى جهة التعاقد ه بعد تقدٌمهئأو سحب عطا ٌجوز لمقدم العطاء تعدٌل 22.1

لى أن ٌقدم لجهة التعاقدإشعاراً عٌم العطاءات، سللتالمحدد مسبقاً قبل الموعد النهائً 

 نافذمع تفوٌض  بذلك لتوقٌعخول لموقعاً من الم العطاء، أو سحب تعدٌلبتحرٌرٌاً 

 بالتوقٌع

 ٍؾتٔ رؼلٚم .00

 انؼطبءاد

أو إستبدال لعطائه ووضعه فً  تعدٌلتوجب على مقدم العطاء إعداد أي ٌ 22.2

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

 :النهائً لتسلٌم العطاءات بحسب ما ٌلً

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

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

علٌهما بشكل  ٌتم التأشٌرؼالفٌن فً وذلك عطائه، على ألي تعدٌل 

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

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

مختوم ٌتم التأشٌر علٌه خارجً  ؼالؾضمن ؽالفٌن . ٌوضع الالحالة

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

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

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 11.3و 11.2للفقرتٌن وفقاً 

 

جهة التعاقد  شعارعلى مقدم العطاء الراؼب فً سحب عطائه إ ٌتوجب 22.3

إشعار ٌجب أن ٌتم استالم  ٌم العطاءات.سللت مسبقاً  تحرٌرٌاً قبل الموعد النهائً المحدد

 :كما ٌجب أن ٌم العطاءاتسلقبل الموعد النهائً المحدد لتسحب العطاء 

 11.2المادة فً المحدد ٌكون موجهاً إلى جهة التعاقد على العنوان  )أ(

 ؛عطاءات( من التعلٌمات إلى مقدمً الب)

 11.2كتاب الدعوة والمحدد فً المادة  أسم ورقم المناقصة أو ٌحمل )ب(

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

 ؛ و"إشعار بسحب العطاء"

 اً نافذاً ٌخول للتوقٌع على اإلشعار بسحب العطاء.تفوٌضأن ٌتضمن  )ج(

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  22.3وفقاً للمادة العطاءات المطلوب سحبها إن  22.4

 العطاءات، سوؾ تعاد إلى مقدمً العطاءات دون فتحها.

 

الموعد  التً تلًاستبدال أو تعدٌل أي عطاء خالل الفترة  أو ال ٌجوز سحب 22.5

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

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

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

 

 ازؼ ٔرقٛٛى انؼطبءاد –  ْ



 جهة التعاقد بفتح جمٌع العطاءات بما فً ذلكلجنة فتح العطاءات لدى  ستقوم 23.1

الراؼبٌن من مقدمً بحضور عامةفً جلسة وذلك  ،اشعارات اإلنسحابات والتعدٌالت

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

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

 حضورهم. ىعلى سجل الحضور كإثبات عل

 انؼطبءاد ازؼ .23

بعدها  ، وال تفتحوقراءة محتوٌاتهااالنسحابات ـلٌها بعر شّ ؤالم األؼلفةٌتم أوالً فتح  23.2

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

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

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

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

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

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

 .والذي تم تعدٌله علناً مع العطاء العائد لها المقدم أصالً محتوٌاتها ٌجب أن تفتح وتقرأ النافذ 

 

اسم مقدم العطاء وسعر العطاء لكل بند أو جدول )أو ٌتم فتح العطاءات وٌقرأ علناً  23.3

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

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

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

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

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

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  22.2التً ت رسل وفقاً للفقرة  والتعدٌالت)العطاءات  إن 23.4

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

 كانت الظروؾ. 

 

د جهة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاءات فً نهاٌة الجلسة متضمناً المعلومات  23.5 ت ع 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات  23.6و 23.4و 23.2و 23.1المذكورة فً الفقرات 

 باإلضافة إلى ما ٌلً وبالحد األدنى: المذكورة أعاله،

 ؛هاأو تشمٌعهاختمإؼالق األؼلفة بإحكام و -

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

 على أساس عطاءات أخرى؛ أو أٌة تخفٌضات مشروطة

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

مع توقٌع رئٌس ،وذلك ؼٌر مسعرة )بند(وضع خط أفقً بجانب كل فقرة -
 ؛  وأعضاء لجنة فتح العطاءات

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

 عدد األوراق المكون منها كل عطاء؛ -

 



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

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

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

 على جمٌع صفحات جدول الكمٌات المسعر لمقدمً العطاء

على محضر جلسة فتح  التوقٌع ٌطلب من ممثلً مقدمً العطاءات الحاضرٌن 23.8

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

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

 ٌرؼبون بالحصول على نسخة منه. الذٌن العطاءاتمقدمً 

 

التنفٌذ رسمٌاً على لوحة سٌتم إعالن جمٌع أسعار العطاءات والمواصفات الفنٌة ومدد  23.7

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

 التدقٌق والتحلٌل.

 

  بموافقة رئٌس جهة التعاقد.  العطاءاتسٌتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تقٌٌم وتحلٌل  23.1

طاءات( ، ووفقاً لتقدٌرها، طلب ٌمكن لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل الع 24.1

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

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

العطاءات  خاللعملٌةتقٌٌما جهة التعاقد تكتشفهة حسابٌاء خطأ تصحٌحل إالإذاكانذلكالعطاء، 

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 28.1وفقاً للفقرة 

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

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

 رٕٙٛؼ .07

 انؼطبءاد

معلومات تتعلق بفحص، توضٌح، وتقٌٌم ومقارنة ال ٌجوز الكشؾ عن أٌة  25.1

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

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

 ٍوٚخ .06

 اإلعواءاد

فً )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( ى جهة التعاقد عطاء التأثٌر علالإذا حاول مقدم  25.2

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

 ه.ئعطا

 

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

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

 

ستقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( تقٌٌم وتحلٌل العطاءات لتتأكد من  26.1

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

 بشكل عام.أن العطاءات صحٌحة  توقٌع على الوثائق وفق األصولال

 األٔنٙ انزلقٛق .01

 ٔرؾلٚل نهؼطبءاد

 اٍزغبثزٓب

ٌمكن لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( قبول أٌة شكلٌات ثانوٌة أو عدم  26.2

فً العطاء، إذا كان ذلك ال ٌشكل انحرافاً جوهرٌاً، على أن ال  انحرافاتبسٌطةمطابقة أو 

 



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

تحدد  من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات، 21وعمالً بالمادة  ل،المفصّ  التحلٌلقبل  26.3

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

. ألؼراض هذا التأكد، فإن العطاء الذي ٌستجٌب وثٌقة العطاءمتطلبات لاً جوهرٌاً تجٌبمسو

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

أو نحراؾ  الاانحرافات جوهرٌة أو استثناءات أو اعتراضات أو شروط أو تحفظات. إن 

 الجوهري هو ذلك: تحفظالشرط أو أو العتراض أو االستثناء اال

 أٔانقليبد انًزٖهخ ثٓب االعٓيح انطجٛخ عٔ عٕكح اؼبنٛخػهٗ  عْٕو٘ٚنصو ثْكم ( انن٘ 1)

عٔ  عٓخ انزؼبقلٔثًب ال ٚزٕااق يغ ٔصٛقخ انؼطبء, يٍ ؽقٕن  عْٕو٘ ّكم ثأ٘ٚؾل انن٘ ( 0)

 أ  ًقلو انؼطبء انفبئيانزؼبقلٚخن ٕاعجبديٍ ان

 ...(أ انزغٛٛو), اٙ ؽبنخ قجٕل عٓخ انزؼبقل نٓنا انزؾفع ثْكم نٛو ػبكل نصوانن٘ ٚ( :)

اننٍٚ قليٕا ػطبءاد اٜفوٍٚ ًقليٙ انؼطبءاد ن ٙانزُباَ انًٕقاانغْٕو٘, ػهٗ 

 .يَزغٛجخ عْٕوٚب  

 

جٌب ٌستسترفض جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم و تحلٌل العطاءات(  العطاء الذي ال  26.4

مستوفٌاً ه ؤعطا الحقاً تصحٌح عدم المطابقة لٌصبحجوهرٌاً، وال ٌجوز لمقدم العطاء 

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

 محتوٌات العطاء نفسه.

 

سعر تعارض بٌن  إذا كان هناكسٌتم تصحٌح األخطاء الحسابٌة على الشكل التالً:  28.1

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

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

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

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

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

 قٌمة ضمان عطائه. ةصادرة ومعطائه رفض

 األفطبء رٖؾٛؼ .04

 

)لجنة تقٌٌم و  التعاقد جهة على والمقارنة،ٌتعٌن التحلٌلتسهٌل إجراءات  بهدؾ 27.1

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

المصرؾ  عنالصادر و المماثلة البٌع عملٌاتالمعتمد فً وذلك باستخدام سعر الصرؾ 

 المركزي أو مصرؾ تجاري فً العراق.

 إنٗ انزؾٕٚم .00

 ٔاؽلح ػًهخ

المقدمة بعمالت مختلفة إلى إن سعر الصرؾ الذي سٌعتمد لتحوٌل جمٌع األسعار  27.2

 العطاءات. فتحر الصرؾ الصادر بتارٌخ الدٌنار العراقً، هو سع

 

ومقارنة العطاءات  )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتقٌٌمسوؾ تقوم جهة التعاقد  21.1

 .من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 26اإلستجابة الجوهرٌة وفقاً للمادة  حققتالتً 

 ٔيقبهَخ رقٛٛى .00

 انؼطبءاد

المرشحٌن، سوؾ تتم مقارنة  ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 21.2

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

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

 



 قدٌممن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات على ضرورة ت 14.3.3 المادةالتعاقد ومتطلبات 

العٌوب، فسوؾ ٌتم أٌضاً احتساب سعر عقد الصٌانة  صٌانة للسنوات التً تلً فترة ضمان

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

 المرشحٌن..  ترتٌب

 سوؾ ٌتم احتساب: ،المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و مقارنة وتقٌٌم العطاءات بهدؾ 21.3

  األعُجٛخ انًزٕاوح اٙ انؼوان كًب  االعٓيح انطجٛخ انًؾهٛخ عٔ  االعٓيح انطجٛخ عٍؼبه

 1.:.17ثًٕعت انفقوح ( 2انمغى انشاتغ )ٔهكد اٙ علٔل األٍؼبه انًواق اٙ 

 يٍ انزؼهًٛبد إنٗ يقليٙ انؼطبءاد؛

  انؼوان كًب ٔهكد اٙ علٔل  انزٙ ٍٛزى اٍزٛواكْب يٍ فبهطيح انطجٛخ االعٓعٍؼبه

يٍ انزؼهًٛبد إنٗ  0.:.17ثًٕعت انفقوح (3انمغى انشاتغ )األٍؼبه انًواق اٙ 

 . يقليٙ انؼطبءاد

 ( ٍؼو ػقل انٖٛبَخ انَُٕٚخAnnual Maintenance Contract - AMC) , ٙكًب ٔهك ا

قبئًخ يزطهجبد  ذاٙ ؽبل َٖٔ( 4انشاتغ ) انمغىعلٔل األٍؼبه انًواق اٙ 

يٍ انزؼهًٛبد إنٗ يقليٙ انؼطبءاد ػهٗ ٙؤهح رأيٍٛ  :.:.17 حفقوانانزؼبقل ٔ

 .انؼٕٛة ٕٛبَخ نهَُٕاد انزٙ رهٙ ازوح ًٙبٌ

 

، سوؾ ٌتم احتساب صافً المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 21.4

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

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

 بٌانات العطاء. ورقة االعتبار معدل التخفٌض كما هو محدد فً

 

عطاءات ألكثر  إمكانٌة تقدٌمالقسم السادسفً التعاقد فً حال حددت قائمة متطلبات  21.5

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

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

 العطاءات المقدمة لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل.

 

ٔل )عٔ يغًٕػخ( ثْكم يُفٖم, ٔمنك ػهٗ ًٚكٍ عٌ ٚزى روٍٛخ انؼقٕك نكم عل 00.1

 Lowest Evaluated)كهفخ   قمانزقٛٛى األيقلو انؼطبء انن٘ قلو انؼطبء انًَزغٛت ٔماد 

Bid انًؾهٛخ األاٚهٛخ يٍ انزؼهًٛبد إنٗ يقليٙ انؼطبءاد, ٔثؼل رطجٛق 0( , ثؾَت انًبكح 

 .يٍ انزؼهًٛبد إنٗ يقليٙ انؼطبءاد 8: انًبكح ٔاق

 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء، ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة   31.1

 . للعطاءات المقدمة من مقدمً العطاءات المحلٌٌن 
 انًؾهٛخ األاٚهٛخ .8:

أو رفض أي عطاء أو فً إلؽاء عملٌة المناقصة تحتفظ جهة التعاقد بحقها فً قبول  31.1

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

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

 بذلك. 

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

هذه مقدمً  مناقصةبحسب ما تم تسدٌده منال قائشراء وثمبلؽرسمضمان العطاءات مع 

 .العطاءات

 عٓخ ؽق .1:

 عٔ قجٕل اٙ انزؼبقل

 كم عٔ ػطبء ع٘ ها٘

 انؼطبءاد

ستحدد جهة التعاقد ، ما إذا كان مقدم العطاء المستجٌب للشروط والذي ٌحقق األهلٌة  32.1  ْهٛخاأل .0:



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

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

 .بشكل مقبول على تنفٌذ العقد 

 ٔينْالد انقبََٕٛخ

 انؼطبء يقلو

إن هذا التحدٌد ٌعتمد على تقٌٌم قدرات مقدم العطاء المالٌة، الفنٌة، واالنتاجٌة. وسٌكون  32.2

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

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

 ضرورٌة ومناسبة .

 

المؤهل قانونٌاً  العقد على مقدم العطاء ٌةرستلشرطاً أساسٌاً  الناجحٌعتبر التأهٌل  32.3

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

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

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

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

 

 روٍٛخ انؼقل  –ٔ 

 العطاءات، ستقوممن التعلٌمات إلى مقدمً  32و 31و 21مع مراعاة أحكام المواد  33.1

المؤهل قانونٌاً صاحب العطاء المستجٌب  مقدم العطاءعلى العقد بترسٌة جهة التعاقد 

تنفٌذ العقد قدتم التأكد من مؤهالته لشرط أن ٌكون وذلك ، كلفةً  قلالتقٌٌم األ يذجوهرٌاًو

 قبول.مبشكل 

النماذج ستندات/ونفاذالم من صحةأكد ٌتوجب على جهة التعاقدالتقبل ترسٌة العقد،  33.2

وذلك عبر السلطات  ال سٌما ضمان العطاءءات المرشحٌن المقدمة فً عطااألساسٌة 

 المختصة.

 انزوٍٛخ يؼبٚٛو .::

 المحددة والخدمات زٌادةكمٌة البنود ، تحتفظ جهة التعاقد بحقها فًبعد التعاقد  34.1

أو تخفٌض الكمٌة بنسبة التزٌد عن  %21 التزٌد عن بنسبة قائمة متطلبات التعاقدفً  أصالً 

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

 . الوحدات أو الشروط واألحكام األخرى

 عٓخ ؽق .7:

 رؼلٚم اٙ انزؼبقل

 إهٍبء ػُل انكًٛبد

 انؼقل

 

مقدم العطاء الفائز بموجب  إشعارعاقد بتنفاذ العطاء، ستقوم جهة ال فترةقبل انتهاء  35.1

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

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

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

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

جلسة فتح  فًاإلعالنعنها( أسعار العطاءات كما تم 2)و، الذٌن قدموا عطاءات اءاتالعط

مقدمً  اءسمأ( 4)و، حلٌلهكل عطاء تمَّ تالذٌتمتقٌٌمهلسعر ال( اسم و3)والعطاءات، 

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

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

 ثقواهإّؼبه .6:

 انزوٍٛخ

د  35.2 اً)عقد نافذاً فور والتبلٌػ به تأسٌساً للعقدالذي ٌصبح الترسٌةقرار اإلشعار بٌ ع   



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

 .العطاءات مقدمً إلى التعلٌمات من 36 للمادة وفقاً  فائز

بعد تقدٌم العقد الموقع من قبل مقدم العطاء الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقاً  35.3

قدمً العطاءات، ستقوم جهة التعاقد فوراً بإعادة ضمانات من التعلٌمات إلى م 37للمادة 

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

 العطاءات.

 

إلى ٌتقدم قد ٌتعٌن على جهة التعاقد االستجابة فوراً وتحرٌرٌاً إلى أي مقدم عطاء  35.4

 .الترسٌةبقرار شعار إلب عدم اختٌار عطائه بعد استالمه لعن أسبا اً ستفسرمجهة التعاقد 

 

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

 العقود الحكومٌة العامة النافذة.

 .انْكب1ٖٔ:

 ٔانطؼٌٕ

 

،وبعد انتهاء التعاقدبعد إشعار مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه من قبل جهة فوراً  38.1

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات  36الطعون وفقاً للمادة الشكاوى و تسوٌةفترة انتظار 

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

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

 .بٌانات العطاء ورقةفً  كما هو محددتصدٌق العقد 

 انؼقل رٕقٛغ .4:

على مقدم العطاء الفائز التوقٌع على إتفاقٌة العقد وإعادتها إلى جهة التعاقد  ٌتوجب 38.2

 المدة المحددة  .  ضمن

، ٌبقى لجهة التعاقد الحق 36فً حال تقدم أحد مقدمً العطاءات بطعن بحسب الفقرة 

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

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

 :بعد وذلك بأضرار كبٌرة، سوؾ ٌتسبب /اإللؽاءالتأخٌر

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

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

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

 ؛قرار جهة التعاقدمخالفاًلحال كان حكم المحكمة المختصة 

 

 

، العامة للعقدلشروط ا وفق األداءحسن اً لعلى مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم ضمانٌتعٌن 37.1

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

وحسب ٌوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد الى المرشح الفائز  21التعاقد او 

 ما محدد فً ورقة البٌانات ،

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

 .تمنح هذه أالعفاءاتالنافذة فً جمهورٌة العراق  تعلٌماتوال

 ؽٍَ ًٙبٌ .0:

 األكاء

تقدٌم ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو فً  مقدم العطاء الفائز فًعند فشل  37.2  



ستقوم من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات،  38.2توقٌع العقد خالل المدة المحددة فً الفقرة 

فً ؼضون األداء لتوقٌع العقد وتقدٌم ضمان حسن  إلٌهرسمً  انذاربإرسال  التعاقدجهة 

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

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

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

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

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

 ءاتهم.نفاذعطا فترة خاللاإلجراءات بحق مقدمً العطاءات الناكلٌّن 



 04 انقَى انواثغ: يَزُلاد انؼطبء 

 

 ء  ثٛبَبد انؼطب : ٔهقخ انضبَٙ انقَى

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

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

 الواردة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات.

 ػاو . ا

/انْوكخ انؼبيخ نزَٕٚق االكٔٚخ ٔانًَزهييبد انطجٛخ  ٔىاهح انٖؾخ /انجٛئخاٍى عٓخانزؼبقل: ]

  .[)كًٛبكٚب (

 [اعٓيح ٛجٛخ يزُٕػخيٕٕٙع انًُبقٖخ ] َٕع االعٓيح انطجٛخ

 [اعٓيح ٛجٛخ يزُٕػخ انًْؤع / انًُبقٖخ : ]

 [ 64/2021/69هقى انًُبقٖخ: ]

 [81هقى كزبة انلػٕح : ]

علٔل هقى ] : قبئًخ يزطهجبد انزؼبقل ْٕ إٌ ػلك ٔعًٍبء انغلأل )انًغًٕػبد ( انًؾلكح اٙ

 ([( 7علٔل هقى )] (ٔ  0علٔل هقى )ٔ] (  1)

ٔىاهح انٖؾخ /انجٛئخ /انْوكخ [ ن ؾَبة ]          2522عُح انًٕاصَح االمةادٌح    ]

 [  انؼبيخ نزَٕٚق االكٔٚخ ٔانًَزهييبد انطجٛخ )كًٛبكٚب (

 [ انًبنٛخ ٔىاهح]انؼقٕك( ْٕ:  يٖله رًٕٚم ْناانؼقل )ْنِ

1.1 

 ًُالصحٔثائمان .ب

كًٍادٌا ، انثشٌذ اإلنكتشًَٔ :  –ٔصاسج انصةح  –تاب انًؼظى  –تغذاد ػُٕاٌ عٓخ انزؼبقل /: ]

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

 gen.relat@kimadia.iq       

 84486710847 ,هقى ْبرا انُقبل: 7164114ْ : 

 .[    . ثلانخ ماد عهثؼخ فطٕٛ 7160781,  6,  4,  0ْبرا انجلانخ : 

]"عٕف ممثم" ػٍ طشٌك انثشٌذ ٔ ثبنجوٚلانَوٚغ ٔروٍم رَهى االٍزفَبهاد ثبنٛلع

 .ثٕاٍطخانكبثم"[ االنكتشًَٔ 

 }.يًبصهخ ٔػُبٍٔٚ ثوٚلع ُٕلٔن يالؽظخ: الرَزقلو{

 ثبالٙباخ انٗ يب ٔهك اٙ رؼهًٛبد انٗ يقليٙ انؼطبءاد :

ٚكٌٕ ربهٚـ اَؼقبك انًنرًو انقبٓ ثبالعبثخ ػهٗ اٍزفَبهاد انًْبهكٍٛ اٙ انًُبقٖخ    -

  0080/ 1/  6           االهثؼبءٕٚو 

ٚزى اػزًبك ػُٕاٌ انًُبقٔ انًضجذ اٙ انؼطبء ػُٕاَب  نهًواٍالد ٔانزجهٛغبد ٔػهٗ انًُبقٔ  -

( اٌام سبعة اٌام من تارٌخ 8اشعار جهة التعاقد بكل تؽٌٌر ٌطرأ على هذا العنوان خالل مدة  )
 .  حصوله

4.1 
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 إػذادانؼطاءاخ،ج

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

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

 

6.3 

تعلٌمات تنفٌذ العقود ( من  13حسب  الضوابط رقم )ٌكون التصدٌق لشهادات المنشأ ]     

 .[          2114( لسنة 2الحكومٌة رقم )

8.2 

 االجهزة الطبٌة المستندات الثبوتٌة ألهلٌة 

)أ(  8.3و  8.2ٌجب أن ٌتضمن العطاء، إضافة إلى المستندات المذكورة فً الفقرات 

 و)ب(، المستندات التالٌة:

تضمٌن العروض نسخة من كافة التخاوٌل االصلٌة والمصدقة من الشركات المنتجة الى  .5

 االعالم الدوائًلٌة ومصدقة الى قسم الشركات المسوقة اضافة الى تقدٌمه نسخ اص

( من تعلٌمات 3متضمنة كافة التصدٌقات اعاله و كما أشارت المادة )العالقات العامة و

 خاصه  لرسائل التخوٌل .

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

  قبل تارٌخ الؽلق .

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

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

 .  للمواد و األجهزة المعروضة

. المنشأالتً سٌتم تقدٌمها بموجب هذا العقد مرخصة فً بلد  السلعٌجب أن تكون  -2

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

 .بلد الشركة المصنعة منمصدقة عن الترخٌص نسخة 

تقدم شهادة المنشأ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع  - 3
 او المنتج او البلد الذي ٌتم فٌه التجمٌع االخٌر او بلد الشحن )بلد التصدٌر( مع االشارة
الى منشأ المواد االستٌرادٌة والتً ٌجب ان تكون دقٌقة من حٌث المواصفات الفنٌة 
الخاصة بالمواد او المعدات المراد تصدٌرها الى العراق شرط وجود تعهد مصدق 
اصولٌا" من الشركة الشاحنة و المجهزة للمواد االستٌرادٌة ٌتضمن تحملها كافة 

لقة بمدى صحة المعلومات المذكورة فً شهادات المسؤولٌات المالٌة والقانونٌة المتع
المنشأ االصلٌة المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المجهز فً دولة الشحن 

 االخٌر .

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

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

هذه  الستٌراد المختصة العراقٌة السلطات الالزمة من الموافقات على الحصولو

 [.عطائه فً الموافقات هذه ت رفق. المعدات

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

   الضمان رةما بعد فت

 )ج( 8.3

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


  .فً العراق. االجهزة الطبٌة تسجٌل  "[ٌطلبال   ]

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

 :الواردةأدناهوأدخاللجملةالتالٌة

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

 {".التً سٌتم التعاقد علٌها بموجب هذا العقد الطبٌة االجهزةالعراق تسجٌل 

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

 .االجهزة الطبٌة تسجٌل 

8.4 

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

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

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

 )ب( 8.4

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

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

 .[اإللكترونً عنوان البرٌدالفاكس / الهاتف/

8.4.1 

 ٔىاهح انٖؾخ .انًْبهكٍٛ اٙ انلػٕح ٚغت اٌ ٚزى رَغٛهٓى اٙ  -

ػهٗ انجبئغ رَغٛم ّوكزّ فالل ّٓو يٍ ربهٚـ األؽبنخ , ػهٗ اٌ ال رزغبٔى ازوح  -

 انزَغٛم ٍزخ آّو ٔ ثؼكَّ ٍٕ  ٚزى اٚقب  انزؼبيم يغ انجبئغ .

رهزيو انْوكبد انزٙ رًبهً َْبٛب  رغبهٚب  يَزًوا  اٙ انؼوان يضم ػقٕك انًٚبٌ انٖٛبَخ  -

أ ػقٕك انزغٓٛي انزٙ رزًٍٚ انزياو انًٚبٌ ٔانٖٛبَخ ثفزؼ اوع نٓب اٙ انؼوان ٔرَغٛهٓب 

   0814( نَُخ 0نلٖ يَغم انْوكبد اٍزُبكا انٗ َظبو اؤع انْوكبد االعُجٛخ هقى )

7 . 

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

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

 التفسٌر ٌكون اعتماد ما ورد باللؽة العربٌة بوصفها اللؽة الرسمٌة للدولة

 

11.1 

و ( إلى )من )أ 12.1 فقرةال المستنداتالمحددةفًتضمن العطاء باإلضافة إلى ٌٌجب أن 

 :]:التالٌة المستندات(،

ٔانًٕإفبد انكبيهخ ٔانزفٖٛهٛخ نهًبكح يغ انًهؾقبد ,  ٔانقليخنزْغٛم كنٛم اانكزبنٕكبد, 

 .  ػٍ األكٔاد االؽزٛبٛٛخيفٖهخ انقٛبٍٛخ ٔاالفزٛبهٚخ ٔقبئًخ كبيهخ يَؼوح 

  -ٚغت اٌ ٚزًٍٚ انؼوٗ انزغبه٘ انًؼهٕيبد انزبنٛخ :  -0

 اٍى انْوكخ انًُٖؼخ ..........................................................   -

 ػُٕاٌ انْوكخ انًُٖؼخ ....................................................... -

 . طهؼ األرؾبك األٔهثٙيغ يواػبح ػلو مكو يٖ يُْأ انجٚبػخ ...... -

  ٔاٙؼ ٛوٚق انْؾٍ ثْكم  -

 يُفن انلفٕل ) ٚزى رؾلٚل اكضو يٍ يُفن ( .................................. -

علٔنخ انْؾٍ ٔركٌٕ اػزجبها  يٍ ربهٚـ انزجهٛغ  -

 األػزًبك...............................................

 يلح انزغٓٛي ............... -

12.1 



 يلح االػزًبك . -

 

 -اٍى انًَزفٛل ٔػُٕاَّ انكبيم كبألرٙ : -

 اٍى انًُطقخ ........................انْبهع ...................هقى انجُبٚخ .....................

 هقى انٓبرا ................

 .........................هقى انفبكٌ ................................االًٚٛم االنكزؤَٙ ............

ٔٚغت اٌ  اٍى ٕبؽت انؾَبة )ػهٗ اٌ ٚكٌٕ انؾَبة ثبٍى انْوكخ ٔنٌٛ ثبٍى ّقٔ

 ( ..........ٚكٌٕ ٕبؽت اٍى انؾَبة يطبثق يغ اٍى انْوكخ انًٕقؼخ

 

 ...........................Swift codeهقى انؾَبة .................................... 

 انًواٍم ..............اٍى انجُك 

 ػُٕاٌ انجُك انًواٍم ............... 

 

 Account holderٔٚزًٍٚ اٍى ٕبؽت انؾَبة ) , ٍى انجُك انًواٍم ٔػُٕاَّ انكبيم ا --

Name  . ػهٗ اٌ ٚكٌٕ يطبثقب  يغ اٍى انًغٓي ) 

.اٍى يًضم انْوكخ اٙ انؼوان يغ اهابن رقٕٚم يٖلن إٕنٛب  -  

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

 ػُٕاٌ يًضم انْوكخ اٙ انؼوان............................. 

 

 اٍى انْقٔ انًقٕل ثبنزٕقٛغ ٔيُٖجّ األكاه٘ 

 

 رقلٚى ّٓبكح انزأٌٍٛ انقبٕخ ثبنْوكخ ػهٗ اٌ ركٌٕ إهٛخ ٔ يٖلقخ . - :

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

نتجاً رئٌسٌاً /لٌس م صّنعاً)جهة مصنعة(العطاء الذي  مقدم على جبٌتو االجهزة الطبٌة  م 

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

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

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

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

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

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

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

 طبٌة.االجهزة اللتصنٌع 

 -اسعار العطاء والحسومات :

 الؽلق .الٌقبل اي تخفٌض على االسعار من قبل المشارك بعد موعد  .5

عدم قبول اي تحفظ مهما كان نوعه وعدم قبول اي تخفٌض للسعر ٌقدم بعد الموعد  .5

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

الٚغٕى نًقلو انؼطبء ّطت ا٘ ثُل يٍ ثُٕك يَزُلاد انًُبقٖخ أ اعواء ا٘  -:

 رؼلٚم اٛٓب يًٓب كبٌ َٕػٓب

14 . 

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



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

 [  واضحة من دون مسح اوشطب

15.1 

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

لذلك، فإن كل  مقدمً العطاءات المذكورة أدناه.إلى من التعلٌمات  21المادة  وذلك وفق

 [.:10/1/080]لؽاٌة  نافذاً عطاء ٌجب أن ٌكون 

إن انتهاء فترة نفاذ العطاء. لذلك، ف ( ٌوماً بعد  27لمدة )  العطاء نافذاً ٌجب أن ٌبقى ضمان 

ٌ قدم مع ضمان عطاء تنتهً  سٌتم رفضه على أنه  [:0/0/080]قبل  نفاذٌتهالعطاء الذي 

 للشروط. مستجٌبؼٌر 

 . حسب طلبنا نفاذ العطاء  وٌمكن تمدٌد -
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 مالحظة:}

أو  2114( لسنة 78مر سلطة األئتالؾ المؤقتة )المنحلة( رقم )وفًقا أل -"،اللزوم عند أدخل

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

 .{من تقدٌم ضمانات العطاء"للدولة والقطاع العام  العامة

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

 . 2114( لعام 2العقود الحكومٌة رقم )

 

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

 .{"حالة حصولها علىإستثناءات من الجهات المختصة.

  مبلػ ٌجب أن تكون قٌمة ضمان العطاء

 قٌمة ضمان العطاء  العدد وصف موجز لالجهزة الطبٌة 

4K Endoscopic Video system 1 950$ 

Image guide surgery 

(navigation) 

1 1,859$ 

Electro surgery unit 1 90$ 

Power system ,ENT, with 

Microdebrider 

1 400$ 
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 : التأمٌنات القانونٌة

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

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

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

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

 والتزاما بشروط مقدم العطاء .

او  التقبل التأمٌنات االولٌه  اال اذا كانت على شكل خطاب ضمان او صك مصدق -2

 سفتجة .

تصادر التأمٌنات االولٌه عند نكول مقدم العطاء عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ بأمر  -3

 االحاله وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونٌه االخرى .

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

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

 توقٌع العقد . 

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

( ٌوم . أما نفاذٌة التأمٌنات النهائٌة ٌفترض ان 27نفاذٌة العطاء وبمدة التقل عن )

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

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

 وبموجب تخوٌل رسمً مصدق .

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

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

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

 ان تكون صادرة باللؽة العربٌة واالنكلٌزٌة . -1

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

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

 ورقم المناقصة .

، ستقوم جهة التعاقد ( من هذه المادة2( و )1أخلَّ مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتٌن )إذا 

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

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

 .النافذةلقوانٌن العراقٌة بحسب االقائمة السوداء( 

 شروط  قانونٌة الخاصة باالخالل : -

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

i. 5-  ًتنفٌذ العمل على حسابه دون الحاجة الى توجٌه انذار او اتخاذ أي اجراء قانون

 اخر 

 مصادرة التأمٌنات االولٌة الخاصة بالمناقص الناكل . -2

اؽبنخ انًُبقٖخ ػهٗ انًوّؼ انضبَٙ ٔٚزؾًم انًُبقٔ انُبكم اون انجلنٍٛ انُبعى   -0

  ػٍ رُفٛن انؼقل .

انً فالجهه التعاقد احالة المناقصة على المناقص فً حالة نكول المرشح االول و الث -3

الثالث وٌتحمل كل من الناكلٌن االول والثانً فرق البدلٌن وحسب فرق المبالػ 
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 الخاصة بالترشٌح لهما ومصادرة التأمٌنات االولٌة للمرشحٌن االول و الثانً .

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

عن المناقصة وٌتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلٌن وكل بحسب سعره 

 المقدم مع مصادرة التأمٌنات االولٌة للمناقصٌن الثالث االوائل .

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

 . مناقصةفترة نفاذ العطاءات الخاصة بال

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

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

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

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

واال سٌتم   وان ٌكون موقع من قبل الشركة مقدمة العطاء او من قبل المخول بالتوقٌع الحً

 اهمال العرض.

17.1  

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

شهادة تسجٌل الشركة  بصٌؽة أو ،( أشهر3عن ثالثة ) عمرهصادر عن مقدم العطاء ال ٌزٌد 

 .(عنها لتوقٌعل التخوٌلتظهر  ،)شهادة تأسٌس الشركة

 -خاصة لرسائل التخاوٌل:تعلٌمات 

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

 )المفوض ( المدٌر العام - أ

 أو معاون المدٌر العام  نائب المدٌر العام - ب

 مدٌر المبٌعات )التسوٌق( - ت

 المدٌر التجاري - ث

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

تصدٌقات صفاتهم اعاله على ان ٌستوفً تخوٌله الشكلٌة القانونٌة المطلوبة وال

 المطلوبة.  

لؽرض تنظٌم عملٌة التعاقد بما ٌضمن تقدٌم العطاء ٌتم تحدٌد المراسالت و الصالحٌات   -5

المتعلقة بالعطاءات من حٌث تقدٌمها وختمها وتوقٌعها وفتحها وتقدٌم االسعار دون 

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

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

المنتجة الى الشركة المسوقة فً حال الضرورة للتعاقد مع الشركات  المسوقة ان تثبت 

 -فٌه بوضوح صالحٌات الشركة المسوقة فٌما ٌتعلق باالتً :

 .توقٌع العقد وتنفٌذ كافة التزاماته 

  ًوالسعري.التفاوض الفن 

  بٌان الجهة المستفٌدة بوضوح وتفصٌل من االعتماد المستندي والمستفٌد من الحساب

 البنكً مع كافة التفاصٌل البنكٌة االخرى .

  تحدٌد المراسالت والصالحٌات المتعلقة بالعطاءات من حٌث تقدٌمها وختمها وفتحها

 تلك الصالحٌات .وتقدٌم االسعار دون االكتفاء باصدار تخوٌل مطلق ٌخول كل 
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  التاكٌد على استمرار تنفٌذ كافة االلتزامات التعاقدٌة وتتحمل الشركة المسوقة

 المسؤولٌة القانونٌة عن طٌلة فترة تنفٌذ العقد 

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

 ضمنها تسجٌل الشركة ومنتجاتها  

اوٌن الكاملة والتفصٌلٌة للشركات المنتجة والمسوقة واكمال االختام والعن      

 والتصدٌقات وكما هو معمول به حالٌا.

  على الشركات المتعاقدة تقدٌم التأمٌنات القانونٌة المطلوبة وفقاً لشروط المفاتحة وخالل

 المدة المنصوص علٌها فً   التعلٌمات.

 -قبل الجهات التالٌة : أن ٌتم تصدٌق التخوٌل وبشكل رسمً من -3

 ؼرفة التجارة العائدة لبلد المنشأ . . أ

 أو كاتب العدل . بلد المنشأفً  وزارة الخارجٌة . ب

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

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

 وتوقٌع السفارة العراقٌة فً بلد المنشأ.

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

وجود سفارة عراقٌة أو لعدم معرفة معلومات مضبوطة عن هوٌة الشخص الذي 

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

 ومتفق علٌهالتخوٌل الرسمً كً ٌصبح قانونٌا" ومقبوال" 

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

من قبل سفارة بلد المنشأ الموجودة بصفة قانونٌة تصدٌق التخوٌل فً بلد ثالث ال

موافقة  كذلك أختام السفارة العراقٌة فً بلد الثالث والرسمٌة لتمثٌلها بتقدٌم الشرعٌة لل

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

 .سفارتنا فً البلد الثالث 

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

 -فً حالة كون الشركة مجهزة فٌتوجب إٌضاح التالً :       

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

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

 . الوحٌد )الحصري( لكافة المواد فً القطر العراقً

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

 ( اعاله.2من قبل الشركات المصنعة وكما مبٌن فً الفقرة )

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

 .خاصة لنظام معٌن (

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

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

 ( اعاله.3ٌجب تصدٌق رسالة التخوٌل وكما مبٌن فً الفقرة ) . ج

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

العالقات العامة فً الطابق االعالم الدوائً وم ( قسKimadiaوالمستلزمات الطبٌة  )



 العالقات.   شعبة  –الخامس 

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

وكذلك شهادة التأسٌس اصلٌة ومصدقة للشركة المنتجة والشركة المسوقة ، وكذلك تقدٌم 

الحسابات الختامٌة التً تظهر ارباح  خر سنتٌن ()آلمنتجة الحسابات الختامٌة للشركة ال

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

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

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

 .سٌتم اهمال العرض 

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

العالقات العامة لؽرض مطابقته مع التوقٌع االعالم الدوائً والعطاءات الى قسم 

لعقود ، وبخالفة ٌستبعد العطاء الوارد فً العطاء او الذي ٌرد بعد ذلك على ا

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

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

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

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

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

االلكترونً واسم وعنوان الشخص المسؤول عن متابعة االستفسارات التً تخص 

 العطاء .

ه من الشركات االجنبٌة التً استمرار مسؤولٌة المكتب العلمً حتى بعد انتهاء تخوٌل -1

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

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

 الٌحق للمشارك االعتراض على اي شرط من شروط المناقصة -
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 انؼطاءاخ ٍىغهم .د

 

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

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

 .[((العطاء االصلً 
 )ب( 11.1

 :العطاءات ٌمسللت المخصص العنوان

 إن عنوان جهة التعاقد هو: 

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

 )ب( 11.2

 



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

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

 [بؽداد ]مدٌنة ال

 : البرٌد صندوق

 ]انؼوان [ البلد:

ثبالٙباخ انٗ يب ٔهك اٙ ْنا انجُل ثقٖٕٓ انؼطبءاد انزٙ رقلو ػٍ ٛوٚق انجوٚل 

انَوٚغ ٚغت اٌ رزًٍٚ كباخ انزقبٔٚم ٔانًَزُلاد )االٕهٛخ ٔانًٖلقخ( اٙ ظو  

يُفٖم كٙ رلقق ٔٚغت اٌ رٖم انٗ كًٛبكٚب قجم ربهٚـ انغهق ٔثقالاّ ٍٕ  ًٚٓم 

بهعٙ اٙباخ انٗ يب رى مكوِ ػُٕاٌ انْوكخ كافم انؼوٗ ػهٗ اٌ ٚضجذ ػهٗ انظو  انق

 ٔفبهط انؼوان ٔكننك 

  انًواقبد االٙباٛخ روٍم يغ انؼوٗ–

 هقى انٖفؾبد نكم ػوٗ-

 ,  (4K Endoscopic Video system) رغٓٛي اعٓيح 

()Image guide surgery (navigation) ,(Electro surgery unit) 

 , (,ENT, with MicrodebriderPower system  ) 
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انًٖبك  انضالصبء نغبٚخ َٓبٚخ انلٔاو انوًٍٙ نٕٛو ] هو: العطاءاتٌم سلالموعد النهائً لت

11/1/0800 .] 

ٔاما ٕبك  ٕٚو انغهق ػطهخ هًٍٛخ ٚكٌٕ ربهٚـ انغهق اٙ أل ٕٚو ػًم هًٍٙ ربنٙ 

 نهؼطهخ

قجم عًٛغ انؼؤٗ ثًُٚٓب انؼؤٗ انزٙ روٍم ثبنجوٚل انلٔنٙ ٚغت عٌ ٚزى رقلًٚٓب  -

 .نهًفبرؾخ ٔإال ٍٛزى إًْبنٓب  ربهٚـ انغهق

 الًٚكٍ قجٕل ا٘ رؾفع أ رؼلٚم ٚوك ثؼل ربهٚـ انغهق يٍ قجم يقلو انؼطبء .  

21.1 

 انؼطاءاخ ممٍٍىٔ لتح .ـْ



 يكبٌ ازؼ انؼطبءاد ْٕ: 

 ]ثبة انًؼظى [ػُٕاٌ انْبهع: 

]ٔىاهح انٖؾخ/ انجٛئخ / انْوكخ انؼبيخ نزَٕٚق االكٔٚخ انغواخ:  ٔانطبثق /هقى انًجُٗ

 ٔانًَزهييبد انطجٛخ )كًٛبكٚب( /انطبثق انَبكً / نغُخ اٍزالو ٔازؼ انؼطبءاد [

 ]ثغلاك [انًلُٚخ: 

 ]انؼوان [ انجهل:

 [ 10/1/0800] انزبهٚـ: 

 [ ] ثلاٚخ انلٔاو انوًٍٙانزٕقٛذ: 

 االكٔٚخ نزَٕٚق انؼبيخ انْوكخ يقو اٙ ػهُٛخ ثٖٕهح ٍٛزى انؼطبءاد ازؼ اٌ -

  ٔانًَزهييبد

   .  انغهق يٕػل ٚهٙ انن٘ انٕٛو اٙ انؼطبءاد ازؼ نغُخ / انطجٛخ

23.1 

ػُل ؽٖٕل افزالابد عْٕوٚخ ثٍٛ انؼوٗ انٕهقٙ ٔانؼوٗ االنٙ نْوكزُب انؾق ثبًْبل  -1

 . انؼوٗ انٕهقٙانؼوٗ االنٙ ٔاالػزًبك ػهٗ  

اٍى انًُٖغ )انْوكخ انؼؤٗ ػهٗ انْؤٛ انزغبهٚخ ٔانزٙ رزًٍٚ }  ٚغت عٌ رؾزٕ٘  -0

يُٛبء  انلفٕل ,, َقطخ  ػٍ انزؼجئخانًُٖؼخ( , يُْأ انجٚبػخ,  ٛوٚقخ انْؾٍ , رفبٕٛم 

ٔانؼُٕاٌ  ,  االٍى انكبيم ,هقى انؾَبة انًٖواٙ  انجُك انًواٍم , ٔػُٕاٌ  اٍى انْؾٍ ,

 . { ٔٚغت اٌ ٚزى رضجٛزٓب عًٛؼب اٙ انؼوٗانكبيم نهًَزفٛل 

ثلٌٔ ع٘ يَؼ عٔ ؽك ٔٚكٌٕ ٍؼو كم ٔؽلح ٔاؽلح ْٕ انَؼو األٍؼبه ركٌٕ ٔاٙؾخ ٔ -:

  انًؼزًل ٔ ٚغت عٌ ركٌٕ ْنِ األٍؼبه َٓبئٛخ ٔ نٛو قبثهخ نهزفبٔٗ.

 رقلو انًواقبد اإلٙباٛخ يغ انؼوٗ . -7

 صجٛذ ػلك ٕفؾبد كم ػوٗ . -6

26 

 ثبالٙباخ انٗ يب ٔهك اٙ رؼهًٛبد انٗ يقليٙ انؼطبءاد ٚزى اٙباخ يب ٚهٙ:

اما ٔهكد اقوح أاقواد نى ٚلٌٔ ٍؼو اىائٓب اٙ انؼطبء انًقلو افٙ ْنِ انؾبنخ رؼل كهفخ رهك  -

 انفقوح أ انفقواد ٔثؾلٔك انكًٛبد انًلَٔخ اىئٓب يًْٕنخ ثبنَؼو االعًبنٙ نهؼطبء .

عٔ اقواد نى ٚلٌٔ ٍؼو إىائٓب اٙ انؼطبء انًقلو افٙ ْنِ انؾبنخ رؼزجو كهفخ إما ٔهكد اقوح  -1

رهك انفقوح عٔ انفقواد ثغلٔل انكًٛبد انًلَٔخ إىائٓب يًْٕنخ ثأٍؼبه انفقواد األفوٖ 

 نًقلو انؼطبء.

28 

 ٕٚو يٍ ربهٚـ انزجهٛغ ٔثؼكَّ ٚزى اًْبل انؼوٗ . 16انًُبمط ػُل انطهت ٔفالل  -

انًْبهكخ اٙ ْنِ انًُبقٖخ ٔ انزٙ نى رزى األؽبنخ ػهٛٓب ٍؾت انًُبمط انزٙ قبيذ ػهٗ انْوكبد 

ثزقلًٚٓب فالل ّٓو يٍ ربهٚـ األؽبنخ , ٔ ثؼكَّ ابٌ كًٛبكٚب نٓب انؾق ثبنزؼبيم يغ ْنِ 

 انًُبمط.

21  

 عكفم : ) ُٚطجق / ال ُٚطجق(

َٔٚزٕاٙ ّؤٛ األْهٛخ  إما كبٌ انؼطبء انًَزغٛت انن٘ عوٖ رقًّٛٛ ػهٗ عَّ األقم كهفخ

يٍ انزؼهًٛبد إنٗ يقليٙ انؼطبءاد,  00انًطهٕثخ, ٚزًٍٚ االعٓيح انطجٛخ  ععُجٛخٔاقبنًبكح 

اؼُلْب ٍٛزى إػطبء ْبيِ عاٚهٛخ إنٗ انؼطبء انًَزغٛت نهْؤٛ ٔانًقلو يٍ انًٖبَغ 

عٓيح انُٕٛٛخ انؼواقٛخ, ٔمنك ّوٛ عٌ ال ٚزغبٔى ٍؼو االعٓيح انطجٛخ انًؾهٛخ  ٍؼو اال

 انطجٛخ األعُجٛخ ثأكضو يٍ)   %("[.

 " ألنواٗ عفوٖ نٛو األكٔٚخال ٌُطثك"ؽلك: 

 عٔ

كافم انؼوان نزغٓٛي يٕاك انؼقل  ٚزؼٓل انطو  انضبَٙ ثبٌ  ركٌٕ االٔنٛخ نهًٕاك االٔنٛخ انًُٖؼخ-

 .  أ نزُفٛن انًْبهٚغ ٔيٍ ٔيٍ فالل ّوكبد ٔىاهح انُٖبػخ ٔانًؼبكٌ 

ْبيِ األاٚهٛخ انًؾهٛخ كؼبيم اٙ رؾهٛم انؼطبءاد , اما كبٌ ٚؼزًل ؽلك  "ٍٕ  ٚؼزًل  -

   انًُٓغٛخ

31.1 



ٔنٛو يهييخ ثبؽبنخ كبيم انكًٛخ ػهٗ ّوكخ  ,ٔٛبء األٍؼبه كًٛبكٚب نٛو يهييخ ثقجٕل ا .1

 ٔاؽلح ٔٚزى افزٛبه األاٚم اٍزُبكا إنٗ انًٕإفبد انفُٛخ .

 كًٛبكٚب نٛو يهييخ ثطهت كبيم انكًٛخ انًضجزخ اٙ انًُبقٖخ .  .0

 آد ( .نؼطبءعاٚم انؼؤٗ )ا كًٛبكٚب انؾق اٙ افزٛبهن .:

ال ٚغٕى انُظو اٙ انؼطبءاد انًقليخ إنٗ عٓبد انزؼبقل ػٍ ٛوٚق االَزوَٛذ ) انجوٚل  .7

َغم ؽَت االنكزؤَٙ ( إال إما كبَذ ْنِ انؼطبءاد يٕصقخ ٔيوٍهخ ػٍ ٛوٚق انجوٚل انً

انَٛبقبد انًؼزًلح  يغ اؽزٕائٓب ػهٗ كباخ انًَزًَكبد انًطهٕثخ نالّزوا  ثبنًُبقٖخ 

 ٔثقال  منك ٚزى اٍزجؼبك ْنِ انؼطبءاد .

 الًٚكٍ قجٕل ا٘ رؾفع أ رؼلٚم ٚوك ثؼل ربهٚـ انغهق يٍ قجم يقلو انؼطبء . .6

يقطٕع يٍ ا٘ يٍ اٍزجؼبك انؼطبءاد انًَزُلح انٗ رقفٛ٘ ََجّ يئٕٚخ , او يجهغ  .1

انؼطبءاد االفوٖ انًقليخ اٙ انًُبقٖخ ٔػلو قجٕل ا٘ رقفٛ٘ يًٓب كبٌ َٕػخ , 

ٔكننك ا٘ رقفٛ٘ ثَؼو ٚقلو ثؼل يٕػل انغهق , َٔنكل ػلو اعواء انزغٛٛواد ثؼل انزجهٛغ 

 ثبالؽبنخ أ ا٘ هٍبنخ نهزقفٛ٘ روك ثؼل ربهٚـ انغهق .

 رغوثخ انلٔنخ يؼّ اٍزجؼبك يقلو انؼطبء نٛو انكفٕء يٍ فالل  .4

 اٍزجؼبك انؼطبء انغٛو يَزٕاٙ نهًٕإفبد انًطهٕثخ ؽزٗ نٕكبٌ أٛبء انؼطبءاد .- .0

31 

باالضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفقرة من تعلٌمات الى مقدمً .  32.2   

 العطاءات ٌتم مراعاة الشرط التالً :

فأكثر من الكلفة التخمٌنٌة %( 21استبعاد العطاء الذي ٌقل مبلؽه او ٌزٌد بنسبة ) -

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

% 21نسبة انحراؾ بالتحلٌل السعري ببعض الفقرات )ؼٌر المتوازنة( بنسبة تتجاوز 

% من 11زٌادة او نقصان لكل فقرة على حدة والتً ٌشكل مجموعها بنسبة ال تتجاوز 

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

فً  15883مراعاة االستثناء الوارد من قبل مكتب رئٌس الوزراء المرقم 

%( من الكلفة 21بخصوص قبول العطاء الذي تقل قٌمته عن ) 11/11/2115

 التخمٌنٌة .

32 

 تكون :تعدل هذه الفقرة  من  تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ل

 ٌمكن زٌادة او تقلٌل الكمٌات المعروضة فً الدعوة قبل التعاقد . .5

 ٌجوز لجهة التعاقد تجزئة احالة تجهٌز السلع والمواد او الخدمات المطلوب تجهٌزها . .5

ٌجوز لجهه التعاقد زٌادة كمٌة السلع والمواد بماالٌزٌد عن نسبة مبلػ االحتٌاطً  -3

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

 وبنفس شروط التعاقد .

34.1 

و ثٓاااب  ٚغااات عٌ ُٚؾاااوه انؼقااال انااان٘ ٍااإٛقَغ ياااغ يقااالو انؼطااابء انفااابئي ثبنهغاااخ انزاااٙ قُااال 

انؼطااابء, ْٔاااٙ انهغاااخ انزاااٙ ٍااازؼزًل ااااٙ انؼالقااابد انزؼبقلٚاااخ ثاااٍٛ عٓاااخ انزؼبقااال ٔيقااالو 

 انؼطبء انفبئي

 . ََقخ ػقل إهٛخ ثبنهغخ انؼوثٛخٔاٙباخ انٗ منك رؾوه 

 ٚزٕعت رٖلٚق انؼقل ٔاق االعواءاد انًؼزًلح اٙ انؼوان.

38.1 

اٙ ؽبل كبٌ ؽكى انًؾكًخ انًقزٖخ يقبنفب  نقواه عٓخ انزؼبقل انزٙ اٍزًود ثبعواءاد 

انزؼبقل اهًقلو انؼطبء انن٘ ٛؼٍ يواعؼخ انًؾبكى انًقزٖخ نطهت انزؼٕٚ٘ اما كبٌ ٛؼُّ 

 ٕؾٛؾخ .ألٍجبة 

ايااب اااٙ ؽاابل رٕقااا اعااواءاد انزؼبقاال ثاابيو يااٍ انًؾكًااخ انًقزٖااخ ٕٔاالٔه ؽكااى يااٍ 

ماد انًؾكًااااخ رهاااايو عٓااااخ انزؼبقاااال ثبٍاااازكًبل اعااااواءاد انزؼبقاااال يااااغ يقاااالو انؼطاااابء 

انًؼزااااوٗ اهغٓااااخ انزؼبقااااال رؾوٚااااك كػااااإٖ يزقبثهااااّ رطهاااات اٛٓاااااب انااااياو انًؼزاااااوٗ 

 )ب( 38.2



 ُفٛن انؼقل .ثبنزؼٕٚ٘ ػٍ ا٘ اٙواه رُزظ اٙ انًَزقجم  ثَجت ر

ٚزى رقلٚى ًٙبٌ ؽٍَ انزُفٛن فالل )عكفم ػلك االٚبو( يٍ رأهٚـ ٕلٔه كزبة انقجٕل 

 ٔانزجهغ ثّ هًٍٛب  

ٚغت عٌ ٚقلو انًغٓي رؼٓلا" يغ انؼوٗ ثزقلٚى كفبنخ ؽٍَ األكاء ػُل رجهٛغّ  -

 ثبإلؽبنخ .

 انؼطبءاد ٚزى اٙباخ يب ٚهٙ:ثبالٙباخ انٗ يب رى االّبهح انّٛ اٙ رؼهًٛبد انٗ يقليٙ   

ٚقلو انًٚبٌ انًٖواٙ ثؼل إلاه كزبة االؽبنخ ٔقجم  رٕقٛغ انؼقل  ٔٚجقٗ َبانح  -ع

ٛٛهخ يلح انؼقل, ٔالٚهغٗ انًٚبٌ اال ثبّؼبه يٍ قجم كًٛبكٚب ٔٚزى رقلٚى رؼٓل يغ 

 انؼوٗ ثٓنا انقٖٕٓ . 

  ػواقٙ ًٙبٌ ؽٍَ االكاء ٚغت اٌ ٖٚلهانًٚبٌ انًٖواٙ  يٍ قجم يٖو-ب

ؽكٕيٙ أ يٖو  ػواقٙ اْهٙ , ٔال ٚغٕى نزهك انًٖبه  انؾكٕيّٛ ٔانًؼزًلح  

إلاه كفبنخ يٖواٛخ نْوكخ اعُجٛخ االثؼل رقلٚى كفبنخ يقبثهخ ٕبكهح يٍ يٖو  

( م٘ رُٖٛا ٕبكه يٍ اؽلٖ ينٍَبد انزُٖٛا Back to Backاعُجٙ) 

ٔنٛوْب أ نقبء رأيُٛبد َقلٚخ ثًب   Moody's standard and poor)انلٔنٛخ )

الٚقم ػٍ يجهغ  انًٚبٌ ٔكٌٔ رٍٕٜ انًٖو  انؼواقٙ نهزغبهح ٔاٌ ٚكٌٕ 

 انًٚبٌ ثبنهغزٍٛ انؼوثٛخ ٔاالَكهٛيٚخ ٔركٌٕ انهغخ انؼوثٛخ ْٙ انًؼٕل ػهٛٓب .

ًٙبٌ ؽٍَ االكاء ٖٚله ثبيو انْوكخ انًزؼبقل يؼٓب أ يٍ رقٕنّ إٕنٛب -ط 

ٔيٖلن ٚقلو انٗ انًٖو  ٔٚلهط -ثًٕعت رقٕٚم هًٍٙ الٕلاه انًٚبٌ ٔ

 ػهٗ يزٍ انًٚبٌ أ كزبة يواق ٖٚله يٍ انًٖو  انًٖله نٓب .

ٚقزوٌ رقلٚى انًٚبٌ ثكزبة ٕؾخ ٕلٔه )ٍو٘ ّٔقٖٙ ( ٚوٍم انٗ كًٛبكٚب  -د

يٍ قجم انًٖو  انًٖله نهًٚبٌ ٔٚكٌٕ انًٚبٌ نٛو يْؤٛ  ٔنٖبنؼ كًٛبكٚب 

أ يٖبكهرّ  ؽبل يطبنجزٓب ثننك كٌٔ اػزواٗ انًواٍهٍٛ  ٔنكًٛبكٚب ؽق رًلٚلِ 

 أ انًغٓيٍٚ ٔيغ أل يطبنجّ فطّٛ نٓب .

 ػهٗ انْوكبد ٔانًكبرت انؼهًٛخ يواػبح انزبنٙ ػُل إلاه ًٙبٌ ؽٍَ االكاء: -ِ

 رٖله فطبثبد انًٚبٌ ثبٍى انْوكخ انًٕقؼخ نهؼقل ؽٖوا. -1

 انًٚبٌ.انزأكل يٍ ٔعٕك هقى انؼقل اٙ ٍُل فطبة  -2

ٙؤهح  مكو انفقوح انزبنٛخ اٙ ٍُل فطبة انًٚبٌ )رقٚغ ٔرفَو ْنِ  -3

 انكفبنخ اٙ كباخ االيٕه ٔاقب نقٕاٍَٛ عًٕٓهٚخ انؼوان(.

 اٌ ٚكٌٕ فطبة انًٚبٌ يغطٗ يبنٛب يٍ قجم انًٖو . -4

ال ٚزى اٍزالو ا٘ فطبة ًٙبٌ يبنى ٚكٍ يٖؾٕثب ثكزبة هًٍٙ ٕبكه يٍ  -5

 ٛغ انًلٚو انًفٕٗ نهًٖو  أيٍ ُٕٚة ػُّ.انًٖو  انًٖله نهًٚبٌ ٔثزٕق

اٌ ٚكٌٕ َبان يٍ ربهٚـ االٕلاه ٛٛهخ يلح انؼقل ٔنؾٍٛ اَزٓبء كباخ  -6

 يزطهجبد انؼقل  .

 اٌ الٚكٌٕ يْؤٛب أيجبّوا. -7

)اٙ ؽبنخ ػلو يٕااقخ انًغٓي ػهٗ اعواء انزؼلٚالد أ انزًلٚلاد ػهٗ فطبثبد -8

 .انًٚبٌ ٔعٚلاػّ اٙ ؽَبة ّوكزُب( انًٚبٌ أ َكٕل انًغٓي ٚزى يٖبكهح يجهغ

انؼواقٙ  يٍ انجُك انًوكي٘كباخ اال ثؼل قجٕنٓب فطبثبد انًٚبٌ قجٕل الٚزى  -0

 .انًُٖخاالنكزؤَٛخ ٔربٚٛل انجُك ثننك ٔاكفبنٓب

 . ٚغت اٌ ٚكٌٕ فطبة انًٚبٌ ثؼًهخ انؼقل - 18

37.1 

 

 ٔانزأْٛمانضبنش: يؼبٚٛو انزقٛٛى  انقَى

 يؼبٚٛو انزقٛٛى .1
 



لقددددددد تددددددم تحدٌددددددد معدددددداٌٌر التقٌددددددٌم فددددددً التعلٌمددددددات إلددددددى مقدددددددمً العطدددددداءات فددددددً القسددددددم األول، 

وفددددددً ورقددددددة بٌانددددددات العطدددددداء فددددددً القسددددددم الثددددددانً. إن المعلومددددددات الخاصددددددة بورقددددددة بٌانددددددات 

تقدددددددٌمها تكّمددددددل أو تضددددددٌؾ أو تعددددددّدل األحكددددددام المحددددددددة  ةالمطلوبدددددد لالجهددددددزة الطبٌددددددةالعطدددددداء 

األحكدددددام الدددددواردة ت عتمدددددد ، تنددددداقضات. فدددددً حدددددال وجدددددود فدددددً التعلٌمدددددات إلدددددى مقددددددمً العطددددداء

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

 يؼبٚٛو انزأْٛم .0

 متطلبات تأهٌل مقدمً العطاءات هً:

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

 بات ( المتطل

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

  الفنٌة التالٌة )حدد المتطلبات ( 

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

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

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

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

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

 االعمال المماثلة الصادرة والمؤٌدة من قبل الجهات المختصة . .2

 الخبرة التخصصٌة )االعمال المماثلة ( :  .3

 ( .3-1عدد االعمال المطلوب فً وثائق المناقصة تتراوح بٌن ) -

  -( سنوات وٌكون حسابها كالتالً :11-5عدد السنوات الواجب طلبها لالعمال الممثالة تتراوح بٌن ) -

 (% من الكلفة التخمٌنٌة .  71-61مبلػ العمل المماثل الواحد ) العقود الكبٌرة والمتوسطة ( ٌؽطً )  -

 العقد المطلوب  .(% من قٌمة   81-31مبلػ العمل المماثل الواحد ) للعقود الصؽٌرة  ( ٌؽطً )  -

 االعمال المنجزة ضمن نفس االختصاص . .4

 مدة تنفٌذ العقد . .5

 مكان االستالم للمواد المجهزة . .6

 المنشا . .8

 كافة مواد التشؽٌل والمواد االحتٌاطٌة للعمل التشؽٌلً للسلع . .7

 القدرة على االلتزام بمعاٌٌر االنجاز و التسلٌم . .1

 . العقد على ذلكتوفٌر المهارات والقدرات الفنٌة لتنفٌذ  .11

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

على مقدمً العطاءات ارفاق االعمال المماثلة مع عطاءاتهم ان وجدت على ان تكون مؤٌدة من قبل  .55

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

 عند تنفٌذ مشارٌع المقاوالت بمختلؾ انواعها او العقود االستشارٌة .لدٌها 

 طلب تقدٌم منهاج العمل المطلوب . .13



 

كًب يضجذ  ]ٍزقلاو انزبنٛخ ػهٗ يقلو انؼطبء رقلٚى ٔصبئق رضجذ اٌ انَهغ انًقليخ رهجٙ يزطهجبد اال- (1

 [اٙ انًٕإفبد انفُٛخ    

 باالضافة الى ماورد فً اعاله فأن معاٌٌر التأهٌل : –ب 

 انًٕإفبد انفُٛخ انلقٛقخ... -1

( انزٙ رطهجٓب عٓخ انزؼبقل ٔانقليبد انًزٖهخ ثٓب  االعٓيح انطجٛخ ) ْٔٙ انقٖبئٔ انزقُٛخ ٔيقٛبً )

ًٍ ٔيلٖ يطبثقزٓب نهًٕإفبد ٔانزٙ رَٓم ػًهٛخ رقٛٛى انؼطبء ٔرؾزٕ٘ ػهٗ ينّواد ٔاٙؾخ ٔرزٚ

( يضم )انؾواهح , انوٕٛثخ , ظؤ  انقيٌ ...., االعٓيح انطجٛخ رفبٕٛم ٙؤ  ثٛئخ انؼًم نزهك )

 طهجبد انوىو ٔ انزؼجئخ ٔ انزغهٛأنٛوْب ( ٔيز

 انةغاتاخ انختايٍح   - 0

ثقخ ) رقلٚى انًٛياَٛخ انؼبيخ انًلققخ يٍ قجم انًلققٍٛ انقبٍََٕٛٛ رؼوٗ انٕٙغ انًبنٙ نهَُٕاد )  ( انَب  

 يٕٙؾخ انكفبءح انًبنٛخ ٔ رٕقؼبد االهثبػ انًَزقجهٛخ نًقلو انؼطبء ٔيٖبكن ػهٛٓب يٍ قجم يواقت انؾَبثبد(    

 

 انغٍٕنح انُمذٌح  -3

 ػهٗ يقلو انؼطبء رٕاٛو انًٕاهك انًبنٛخ ثقًٛخ ػطبءِ انًقلو )   ( ؽَت ػًهخ انؼطبء انًطهٕة .        

 االٌشاد انغُٕي -4

انؾل االكَٗ نًؼلل االٚواك انَُٕ٘ اٚواكاد يقلو انؼطبء رجهغ )   (ػٍ االػًبل انًُفنح نهؼقٕك انًُغيح أ رهك    

 انًَزًوح فالل انَُٕاد )   (

 االػًبل انًًبصهخ )انقجوح انزقٖٖٛخ (  -6

 هغ )ؽلك انًجهغ ( .                                      ٔرؼُٙ انقجوح انَبثقخ اٙ يغبل انزؼبقلاد كًغٓي نهؼقٕك )ؽلك ػلك انؼقٕك ( نهَُٕاد ثًج

 )افم ا٘ يؼبٚٛو افوٖ ..........( .    -1

 

 انمغى انشاتغ: يغتُذاخ انؼطاء 
نؼلك يٍ انٕصبئق قٛبٍٛخ  مطبًَ قلور انزقٖٖٛخْنِ نهقطبػبد انًُٕمعٛخًُبقٖخان ٔصبئقاٙ انًٕعٕكح انؼطبء  َزُلادإٌ ي

 انًُبقٖخ.ػًهٛخ يقليٙ انؼطبءاد فالل يغ زجبكنٓب عٓخ انزؼبقل راألٍبٍٛخ انزٙ 

 ًٚأل يقلو انؼطبء انغيء انقبٓ ثّ اٙ انًُٕمط ؽٛش ُؽّلك ثٍٛ قٍٍٕٛ عٔ _______________.

 ٚزٕعت ػهٗ يقليٙ انؼطبءاد إكًبل ْنِ انًَزُلاد ثؾَت يب ْٕ يطهٕة ٔرقلًٚٓب انٗ عٓخ انزؼبقل يٍ ًٍٙ ػطبءارٓى.

 رقلٚى انؼطبء .اٍزًبهح  -1
 ( انًؾهٛخ أ انَهغ ماد يُْأ االعُجٙ انًٕعٕكح اٙ انؼوان .االعٓيح انطجٛخ علٔل االٍؼبه )  -0
 علٔل االٍؼبه ) االعٓيح انطجٛخ ( انزٙ ٍٛزى اٍزٛواكْب يٍ فبهط انؼوان . -:
 علٔل االٍؼبه نؼقٕك انٖٛبَخ انَُٕٚخ ثؼل ازوح ًٙبٌ انؼٕٛة . -7
 رٖوٚؼ يٍ ثهل انًُْأ . -6
 يٍ انغٓخ )انْوكخ انًُٖؼخ (. رٖوٚؼ -1
 ًَٕمط ّٓبكح ؽٍَ اكاء. -4
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 استمارة تقدٌم العطاء .1

 

 [العطاء تارٌخ: ادخل]التارٌخ: 

 {"[64/2021/69]: مناقصة رقم: 

  {"[81]رقم:  كتاب الدعوة

 

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

 

 حضرة السٌد/السٌدة:

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

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

 المناقصة، وذلك بمبلػ: 

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

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

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

 

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

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

 

اكفم "علٔل ]ٔاقب  نغلٔل انزُفٛن انًؾلك اٙ  االعٓيح انطجٛخاٙ ؽبل قجٕل ػطبئُب, َزؼٓل ثزٕٕٛم ٔرَهٛى  .0

)ًٚكٍ نًقلو انؼطبء  [" أ "ثؾَت يب ٔهك اٙ علٔل األٍؼبه اٙ انقَى انواثغ"انقَى انَبكًانًزطهجبد اٙ 

 افزٛبه انؼجبهح انًُبٍجخ(.

 

ٔانزٙ اٛهؼُب ػهٛٓب ثبنزواثٜ يغ انْؤٛ انقبٕخ نهؼقل اٙ  انقَى انَبثغَٕااق ػهٗ عًٛغ انْؤٛ انؼبيخ نهؼقل اٙ  .:

 انضبيٍ.انقَى 

 

نًلك األكاءثبنْكم ٔانقًٛخ ًٍٔٙ اؽٍَ انلاؼخ انًقليخًٔٙبٌ  َزؼٓل ثزقلٚى ًٙبٌاٙ ؽبل قجٕل ػطبئُب,  .7

 ًُبقٖخ.ٔصبئق ان انًؾلكح اٙ

 

يٍ ٔهقخ ثٛبَبد انؼطبء اٙ انقَى ( 11.1)َٕااق ػهٗ االنزياو ثٓنا انؼطبء, نًلح َفبم انؼطبء انًؾلكح اٙ انفقوح  .6

 ٍٔٛجقٗ ْنا انؼطبء يهييب  نُب فالل ْنِ انفزوح ٔانزٙ ًٚكٍ عٌ رقجهِٕ اٙ ع٘ ٔقذ قجم اَزٓبء ْنِ انفزوح . انضبَٙ؛
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ك انٖٛغخ انُٓبئٛخ نهؼقل انوًٍٙ ٔاثوايّ ثُُٛب, ٍٛكٌٕ ْنا انؼطبء, يغ قجٕنكى انزؾوٚو٘ نّ ٔاّؼبهكى نؾٍٛ إػلا .1

هيو ثُُٛب. ًُ  ثزوٍٛخ انؼقل, ثًضبثخ انؼقل ان

 

 .فو رَزهًَّٕآعٔ ع٘ ػطبء  ثؼل انزقٛٛىٔٛأاألانؼطبء نٛو يهييٍٛ ثقجٕل َله  ثأَكى  .4

 

 انزبنٛخ:َٕااق ػهٗ يؼبٚٛو األْهٛخ انقبََٕٛخ  .0

 

 يٍ انزؼهًٛبد انٗ يقليٙ انؼطبءاد انقَى األٔل. 1.1فقوحان عَُٛبرلٔنًنْهخٔاقإَُب َؾًم)عَُٛخ(  ( ع)

 

 )ع( يٍ انزؼهًٛبد إنٗ يقليٙ انؼطبءاد انقَى األٔل. 1.1نٌٛ نلُٚب ع٘ رٚبهة اٙ انًٖبنؼ ٔاق انًبكح   ( ة)

جهدة مملوكدة للدولدة فدً جمهورٌدة العدراق ونلبدً إننا  /إننا لسنا جهة مملوكة للدولة فً جمهورٌة العراق )ج( 

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

مدن قانونٌداً )د( لم ٌتم إعالننا أو أيٍ من مقاولٌنا الثانوٌٌن أو المصدّنعٌن ألي قسدم مدن هدذا العقدد، ؼٌدر مدؤهلٌن 

عراقٌة النافذة أو التعلٌمات الرسمٌة ذات الصلة أو التزاماً بقرار صدادر عدن قبل جهة التعاقد بموجب القوانٌن ال

 مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 

او بتعلٌدق اعمالندا مدن قبدل وزارة التخطدٌط  أو بإعالنندا القائمدة السدوداء بوضدعناعلى صدر أي قدرار ٌ )هـ( لم

مدن التعلٌمددات إلدى مقدددمً  6.3المحدددة فددً المدادة  ؼٌدر مدؤهلٌن قانونٌدداً للمشداركة فددً العطداءات خدالل المدددة

 العطاءات، القسم األول.

انؼُحٕاٌ عكفام: [ْإ انجوٚال٘ ػُٕاَُاب,ٔ]االنكتشًَٔ انًٕلغ ػُٕاٌعكفم: [االنكزؤَٙ ْٕ  ُبٕقؼيثأٌ ػُٕاٌ  َفٛل .0
ػُحٕاٌ عكفام: [ٔانجوٚالاالنكزؤَٙ]انًُصحةعكفم: [ماد انًًَٗ انٕظٛفٙ  ]االعىعكفم: [/انَٛلحنَٛلبَإ.]انثشٌذي

 .رٕٙٛؾبد قل رطهجَٕٓب فالل انًُبقٖخ ثأ٘ األيٕهانًزؼهقخ كم ززبثغٍ/ٍٛزبثغ]انثشٌذ االنكتشًَٔ

 

 [:السنةادخل]، سنة [:الشهرادخل]من شهر  [الرقم ادخل:]بتارٌخ الٌوم 

 التوقٌع:___________________________

 التارٌخ:__________________________

 [منصباوأٌتعرٌفاخر: ادخل]:  بمنصب

 

 [اسممقدمالعطاء: ادخل]عن  وبالنٌابةلصالحتوقٌع هذا العطاء لمخولوذلك كشخص 
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 علٔل األٍؼبه ) نالعٓيح انطجٛخ ( انًؾهٛخ عٔ ماد انًُْأ األعُجٙ انًٕعٕكح اٙ انؼوان .0

1 2 3 4 5 6 

 جدول رقم

 

 

 )أ(

 بند رقم

 

 

 

 )ب(

الكمٌة  ##)االجهزة الطبٌة ( وصؾ موجز
المقدمة 
 والوحدة

بلد 
 المنشأ

) السعر اإلجمالً رقما وكتابة العراقٌة بالدٌنارسعر الوحدة 
رقما 

/التوDDPوكتابة(

صٌل المجانً الى 
 مدخمكان المست

النهائً )بالدٌنار 
 العراقً(

 )هـ(5*3

 جالمنت

 

 

 

 )أ(

 الفعالٌة

 

 

 )ب(

 الجرعة

 

 

 

 )ج(

مقاٌٌس 
دستور 
 األدوٌة

 

 

 )د(

حجم 
 وحدة 

 التعبئة

 

 )هـ(

تسلٌم 
المصنع/تسلٌم 
المستودع/تسلٌم 

صالة 
شراء العرض/

مباشر من صالة 
)تكالٌؾ  العرض

التؽلٌؾ والنقل 
 ضمناً(

 )أ(

المبٌعات 
والضرائب 

 رسوموال
المستحقة  فً 
حال ترسٌة 

 العقد

 

 )ب(

النقل الداخلً، 
تأمٌن 

التحمٌل/التفرٌػ 
والتكالٌؾ 

الطارئة حتى 
بلوغ مكان 

 خدمالمست
 النهائً

 )ج(

الخدمات 
الطارئة كما 
حددت فً 

جدول 
 المتطلبات

 

 

 

 

 )د(

السعر 
DDP التوصٌل/

المجانً الى مكان 
 النهائً تخدمالمس

 

 

 

)هـ(=)أ(+)ب(+)
 ج( +)د( 

             

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

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

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

 المجموع اإلجمالً للعطاء بالدٌنار العراقً: ____________________________________)باألرقام( (

 __________________________________)باألحرؾ/الكلمات(  

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______–وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة]مدة التسلٌم: _____________

 اإلسم والمنصب __________________________

 ________________________ختم مقدم العطاء   التارٌخ:_________

 

 

 :ٌمكن تحدٌد وصؾ موجز لالجهزة الطبٌة الجهزة الطبٌة ادخال}##
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 ق ٌرادها من خارج العراالتً سٌتم است)لالجهزة الطبٌة( جدول األسعار  -3

1 2 3 4 5 6 

الرمز 

 الوطنً

رمز رقم 

 البائع
 اسم المادة

وصؾ موجز 

للمستلزمات 

واالجهزة 

 ##المختبرٌة 
الكمٌة 

المقدمة 

 والوحدة

 بلد المنشأ

 [ٌمكن إدراج العملة المسموح بها]سعر الوحدة 
السعر اإلجمالً 

DDP  الى مكان

المستخدم النهائً 

 الثانوٌةالخدماتمع

 )د(5*3

 المنتج

حجم 

وحدة 

 التعبئة

 CIPالسعر 

/ٌمكن إدراج 

 نقطة الوصول

DDP  الى

مكان 

 مدخالمست

 النهائً

كما  الثانوٌةالخدمات 

ددت فً جدول  ح 

 المتطلبات

DDP  الى مكان

النهائً  مدخالمست

 الثانوٌةمعالخدمات

 [)ب(+)ج(])د(= )ج( )ب( )أ( )ب( )أ( )ج( )ب( )أ(

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

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

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

 ____)باالحرؾ(المجموع االجمالً للعطاء }ٌمكن لمدمً العطاءات ادراج العملة المسموح بها{: _________)باالرقام(__________________________________

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______ –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]: ___________ مدة التسلٌم

 [ًٚكٍ نًقلو انؼطبء إكهاعّ, إٌ ٔعل ]اٍى ٔػُٕاٌ انٕكٛم: ___________________________________________________ 

 [ًٚكٍ نًقلو انؼطبء إكهاعّ, إٌ ٔعل ]ػًٕنخ انٕكبنخ: ___________________________

 

 المكان :_______________________________

 التارٌخ:______________________________

 توقٌع مقدم العطاء: ___________________________ 

 اإلســـم والمنصب: ____________________________

 ____________________________عنوان العمــــــــل: 

 ___________________________ختـــم مقدم العطاء: 

 الجهزة الطبٌة ادخال}##
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 ة ًٙبٌ انؼٕٛ ازوحعلٔل األٍؼبه نؼقٕك انٖٛبَخ انَُٕٚخ ثؼل   -7
1 2 3 4 5 6 8 7 

جدول 

 رقم

 )أ(

 

بند 

 رقم

 )ب(

 

 

 

وصؾ 

موجز 

 للسلع

الكمٌة 

 المقدمة

 السنوي بعد اكمال قٌمة عقد الصٌانة

"عدد ك ك" سنوات من فترة ضمان 

 العٌوب ##

كلفة العقد االجمالٌة ل"عدد" 

سنوات= 

 [)ك ك(4)ب(+.....4)أ(+4]

مجموع عقد الصٌانة  الضرائب

ادخل عدد ]السنوي لمدة 

مع الضرائب [السنوات

[5+6] 

المجموع االجمالً لعقد 

ادخل ]الصٌانة لمدة  

مع  [عدد السنوات

 [8*3]الضرائب 

السنة 

 االولى

السنة 

 الثانٌة

السنة  .......

 األخٌرة 

 ()ك ك  )ب( )أ(

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 ____________________________________)باألرقام(: [ٌمكن لمقدمً العطاءات إدراج العملة المسموح بها]المجموع اإلجمالً للعطاء 

 __________________________________)باألحرؾ  

 :____________________توقٌع مقدم العطاء

منصب:_____________________                                                                                         والاالسم                                  المكان: _______________
 العمل:_______________________عنوان  التارٌخ:________________

 ختم مقدم العطاء _______________________

شؽٌل )األولً( لتإختبارات ما قبل ا)هذهالمناقصةنطاق لموظفً القطاع العام العراقً ضمن  عندالحاجةالىخدماتتدرٌب}ضمانالعٌوبوفقاًلجدواللمتطلباتإنقضاء فترة بعد  عقدالصٌانةالسنويسنواتعدد  ادخل} ك ك##:مالحظة

 نطاقوب التدرٌمكانو مدةالتدرٌبو . كما ٌجب تحدٌد عدد الموظفٌن المعنٌٌنالالزمة بذلكالتبرٌراتاو خارج العراق مع داخلسٌتم تدرٌب ما اذا كان ال تحدٌدالفٌجدوالالسعاروإدراج هذا البند ...(، ٌجب الخوالتشؽٌل المستمر الخ... 
جب ٌ. الذي ٌتلقونه التدرٌبوفقعلٌهم ان ٌلتزموا بالعمل وكفاءة، الخبرة والذوي من ب . ٌجب ان ٌكون الموظفون المعنٌون بهذا التدرٌالسفرذاتالصلةالبند جمٌعتكالٌؾ ٌتضمن  نأٌجبف. اذا كان التدرٌب خارج العراق، والبرنامجالتدرٌب

 علىالعقدانٌعكسذلكاٌضاً 
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 بلدالمنشأ عن تصرٌح  -5

 البند الوصؾ الرمز البلد

    

    

    

    

    

ٍانًَزٕهكح ػُل انْؾ انطجٛخاالعٓيح  نكم يّٖلقخ يُْأ إلاهّٓبكح  ٚغت
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 انًُّٖؼخ انْوكخ/انغٓخ يٍ رٖوٚؼ -1

 كزبة إػلاك ٚزى عٌ ٚغت ُْب. انٛٓب انًْبه انزؼهًٛبد ٔاق انًُٕمط ْنا يمء انًُٖؼخ انْوكخ يٍ انطهت انؼطبء يقلو ػهٗ]

ًُُّٖؼخ؛ٔٚغت نهْوكخ انؼبئلح انوًٍٛخ انوٍبنخ ًَٕمط ْناػهٗ انزٖوٚؼ  يُبٍت ثْكم يقٕل ّقٔ قجم يٍ ُٕٚقّغ عٌ ان

 يقليٙ انٗ انزؼهًٛبد اٙ كًبْٕيؾلك ػطبئّ انٗ انكزبة انؼطبءْنا يقلو ٚٚى عٌ ٚغت .هغٓخانًُٖؼخن انًهييخ انٕصبئق نزٕقٛغ

 [.انؼطبءاد

 [انَُخ( انْٓو, )انٕٛو, انؼطاء ممذٌى ماسٌخ :اكفم] انزبهٚـ:

 [انشلى اكفم] هقى: انلػٕح كزبة
 

 

 [اكفم: االٍى انكبيم نغٓخ انزؼبقل]نٗ: ا

 

, [انًصُّؼح االجٓضج انطثٍح: َٕع اكفم], انًُّٖؼٌٕ انوًٌٍٕٛ ن  [االعى انكايم نهكشكح انًصُّؼحاكفم: ]َؾٍ ُب ؽٛش اَ

ثزقلٚى ػطبء  [االعى انكايم نًمذو انؼطاء اكفم:]ن   ُْب, َوّفٔ [انؼُٕاٌ انكايم نًصاَغ انكشكحاكفم: ]ٔيٖبَؼُب اٙ 

االعى اكفم: ]انزبنٛخ ٔانًُّٖؼخ يٍ قجهُب  االعٓيح انطجٛخنكى ٔيٍ صى انزفبٔٗ ػهٗ ػقل ٔرٕقٛؼّ يؼكى, ٔمنك ثٓل  رقلٚى 

 .[االجٓضج انطثٍح ٔ/أ ٔصف يٕجض 

 

يٍ انْؤٛ انؼبيخ نهؼقل اٙ يب ٚزؼهق ثبالعٓيح انطجٛخ انًقليخ يٍ  16َقلو نكى ُْب كفبنخ كبيهخ ًٔٙبٌ ّبيم ٔاقب  نهًبكح 

 انْوكخ اػالِ . 

 

ل )انًخٕنٍٍ( نهتٕلٍغاكفم: ]انزٕقٛغ:  ّٕ  [مٕلٍغ )مٕالٍغ( يًثم )يًثهً( انكشكح انًصُؼح انًخ

 

ل )انًخٕنٍٍ( نهتٕلٍغاكفم ]االٍى:  ّٕ  [اعى )اعًاء( يًثم )يًثهً( انكشكح انًصُؼح انًخ

 

 [انصفح اكفم:]انًُٖت: 

 

 [االعى انكايم نًمذو انؼطاءاكفم: ]انًفٕٗ انوًٍٙ ثزٕقٛغ ْنا انزٖوٚؼ نٖبنؼ ٔثبنُٛبثخ ػٍ: 

 

 [ماسٌخ انتٕلٍغاكفم: ]____________, __________ ثزبهٚـ انٕٛو ______________يٍ ّٓو 
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 عكاء ؽٍَ ّٓبكح ًَٕمط -4

 انجٓح

 انًتؼالذج

 سلى

 ٔماسٌخ

 انكشاءايش

 ماسٌخ

 انكشاءايش

 ٔصف

 االجٓضج

 انطثٍح

 ماسٌخ انكًٍح

 مُفٍزانؼمذ

 اعثاب

 انتأخٍش،اٌ

 ٔجذخ

 االجٓضج ْم

 يمثٕنح؟انًمذيحانطثٍح

 تةغة     

 انؼمذ

لؼه

 او ٌ

  

1 0 : 7 6 1 4 0 0 

         



 

 القسم  الخامس : الدول المؤهلة

 

 ، تنفٌذ االشؽال ، والخدمات فً العقود الممولة من المشتري:االجهزة الطبٌة التاهٌل لتوفٌر 

 

الخدمات للمشتري الحق فً السماح للمؤسسات واالشخاص من الدول كافة  لتجهٌز السلع او تنفٌذ االشؽال او تقدٌم  .1
للمشارٌع الممولة من قبل الحكومة العراقٌة . وكاستثناء تمنع المؤسسات فً الدول او السلع المصنعة فً الدول من 

 المشاركة فً المناقصات وفً الحاالت األتٌة:
مع دولة )أ( أذا كانت التشرٌعات او التعلٌمات الرسمٌة السارٌة تحظردولة مقدم العطاء من اقامة العالقات التجارٌة  

المشتري شرٌطة ان ٌكون المشتري مقتنعاً بان مثل هذا الحظر لن ٌحول دون تحقٌق التنافس المثمر لتجهٌز السلع او 

 تنفٌذ االشؽال.

 

نتٌجة االستجابة لقرار صادر من االمم المتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور االمم المتحدة تحظر )ب(                

 على دولة المشتري استٌراد اٌة سلع او دفع اٌة مبالػ لدولة مقدم العطاء. بموجبه

 

ولؽرض اطالع مقدمً العطاءات على ذلك، ندرج السلع والخدمات والمؤسسات المحظورة من االشتراك فً هذه  .2
 المناقصة بموجب االرشادات انفا.

 

 )أ( أعاله.-1فٌما ٌتعلق بالفقرة -أ

 ــــــــــــــــــــــــ                          

 ــــــــــــــــــــــــ                          

 .)ب( أعاله-1فٌما ٌتعلق بالفقرة  - ب
 ــــــــــــــــــــــــ                           

 ــــــــــــــــــــــــ                               

 

 

 

 

                         



 60 انقَى انضبَٙ. ٔهقخ ثٛبَبد انؼطبء

 انضبَٙانغيء 

 قبئًخ يزطهجبد انزؼبقل

 انقَى انَبكً : قبئًخ يزطهجبد انزؼبقل 

 

يغ انضًاٌ ٔانصٍاَح نًذج انكهفح انتخًٍٍُح نهجٓاص انٕاحذ  ػذد االجٓضج  اعى انجٓاص 

 خًظ عُٕاخ 

4K Endoscopic Video system  1 95,000$ )ٜفًَخ ٔرَؼٌٕ انا كٔاله اق( 

Image guide surgery (navigation) 1 185,900$  يبئخ ٔفًَخ ٔصًبٌَٕ انفب(

 ٔرَؼًبئخ كٔاله اقٜ(

Electro surgery unit 1  9,000.00$ )ٜرَؼخ اال  كٔاله اق( 

Power system ,ENT, with 

Microdebrider 

 )اهثؼٌٕ انا كٔاله اقٜ( 40,000$ 1 

 

 ٔعلٔل انزُفٛن ّٔؤٛ انزَهٛى عٓيح انطجٛخ ( نال1علٔل هقى )

 

5 5 3 4 5 6 

جدول 

 رقم

 

 

 

 

 )أ(

بند 

 رقم

 

 

 

 

 )ب(

 جهة التسلٌم ٌمة ضمان العطاء ق العدد وصف موجز لالجهزة الطبٌة 

مالحظة: ]

أدخل عنوان 

المستخدم 

 [النهائً

مدة التسلٌم 

المطلوبة وفق 

أدخل اإلصدار ]

الحالً من 

 [االنكوترمز

4K Endoscopic Video system 1 950$ 

Image guide surgery (navigation) 1 1,859$ 

Electro surgery unit 1 90$ 

Power system ,ENT, with 

Microdebrider 

1 400$ 

 )هـ( 
  

 

ٌطلب من مقدمً العطاءات أن ٌقدموا أسعارهم وفق شروط التسلٌم المنصوص عنها فً جدول األسعار  شروط التسلٌم:

 فً القسم الرابع.



 :6 انقَى انضبَٙ. ٔهقخ ثٛبَبد انؼطبء

 : نطاق الخدمات الثانوٌة:5رقم  جدول

  

انًؼلاد, إعواءاد يب قجم انزْغٛم, ٔانزلهٚت انًطهٕة ػهٗ انًٕقغ ٔانزلهٚت انقبهعٙ ٔانًٚبٌ  روكٛتٚزٕعت    ]

 [  ٔانٖٛبَخ

 

   ت

b.   نصب و تشؽٌل

 االجهزة 

( ٌوم 15( كافة اعمال النصب و التشؽٌل و خالل فترة ) ٌجب ان ٌنفذ الطرؾ الثانً ) البائع    

لكل جهاز و لجمٌع األجهزة المتعاقد علٌها تبدا من تارٌخ التبلٌػ بتهٌئة الموقع المناسب وبخالفة 

مبلغ النصب والتشغٌل / مدة النصب والتشغٌل )  تفرض ؼرامة تاخٌرٌة عن كل ٌوم بنسبة :

 (% = الغرامة للٌوم الواحد 51× باألٌام 

% من قٌمة النصب والتشؽٌل وعند بلوغ الؽرامة التأخٌرٌة الحد األعلى 11على ان ال تتجاوز    

المشار الٌه ٌحق للطرؾ االول اتخاذ االجراءات القانونٌة بحق الشركة وتحمٌله كافة التبعات 

 انونٌة وٌتحمل الطرؾ الثانً )البائع( فرق السعر الناشئ عند تنفٌذ كٌمادٌا للعقد .الق

c.   الضمان

 والصٌانة 

 خمس سنوات لمدة )  )مواد + عمل (ٌجب ان ٌقدم الطرؾ الثانً )البائع( فترة ضمان للجهاز  -

ٌقوم الطرؾ على ان ،  ( وتتضمن الجهاز و ملحقاته ، تبدا الفترة من تارٌخ النصب والتشؽٌل

فً بؽداد ( ساعة من تارٌخ تبلٌؽه بعطل الجهاز 82)  الثانً )البائع( بصٌانة الجهاز خالل فترة

اثناء فترة الضمان و الصٌانة وفً حالة تاخره عن صٌانة الجهاز  واسبوع واحد خارج بؽداد

 التالٌة :  خالل المدة المذكورة اعاله تفرض علٌه  ؼرامة تاخٌرٌة عن كل ٌوم و حسب المعادلة

% = 51×   فترة السماح  –الدورٌة الواردة فً العقد  الصٌانة) مبلغ الضمان والصٌانة / مدة 
 الغرامة للٌوم الواحد (

% من قٌمة الضمان والصٌانة وعند بلوغ الؽرامة التاخٌرٌة الحد االعلى 11على ان ال تتجاوز    
نونٌة بحق الشركة و تحمله كافة التبعات المشارالٌه ٌحق للطرؾ األول اتخاذ األجراءات القا

 القانونٌة وٌتحمل الطرؾ الثانً )البائع( فرق السعر الناشئ عند تنفٌذ كٌمادٌا للعقد.
 ٌتم تقدٌم ضمان من قبل الشركة المجهزة ٌشمل سالمة االجهزة المثبتة فً العقد عند االستالم . -
 القٌام باعمال الصٌانة الدورٌة كل ثالثة اشهر . -
وٌتم ذلك  خمس سنواتتلتزم الشركة بتوفٌر المواد األحتٌاطٌة بعد انتهاء فترة الضمان ولمدة  -

 بعقد منفصل وحسب حاجة الوزارة لهذه المواد .

ٌلتزم الطرؾ الثانً بضمان المواصفة للمواد لمدة ) خمس سنوات  ( تبدأ من تارٌخ االستالم  -
قد ال تطلق اال بعد تنفٌذ التزاماتة التعاقدٌة من قٌمة الع %5 )االولى مع فرض ضمان بنسبة ) 

 .  وانهاء الضمان و مدة الصٌانة 
يجهغ انًٚبٌ ٔانٖٛبَخ نًلح فًٌ ٍُٕاد يٍ ًُٙٓب انَُخ االٔنٗ انزٙ رقلو يغبَب  يٍ قجم  -

 انْوكخ انًُٖؼخ 

 
 
 

كهفخ انًٚبٌ ٕٔٛبَخ  اٍى انغٓبى د

 نًلح فًٌ ٍُٕاد
1 4K Endoscopic Video system 00$3,21 

0 Image guide surgery (navigation) $41,625 

: Electro surgery unit 0$0.02 

7 Power system ,ENT, with Microdebrider 0$009, 
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d.   (     تدرٌب موقعًٌجب ان تتعهد الشركة المجهزة بتنفٌذ التدرٌب )   التدرٌب.  
الوزاري  الخاص بتنفٌذ فقرة  التدرٌب  ٌوم( من تارٌخ تبلٌؽه باالمر    171وخالل فترة )

وبخالفه تفرض ؼرامة تاخٌرٌة عن كل ٌوم تاخٌر ومن المبلػ المخصص للتدرٌب على أن 
 % من قٌمة  التدرٌب :11الٌتجاوز 

 % = الغرامة التاخٌرٌة عن كل ٌوم تاخٌر (51× مبلغ التدرٌب / مدة التدرٌب  )
لى المشار الٌه ٌحق للطرؾ االول اتخاذ كافة وعند بلوغ الؽرامة التاخٌرٌة الحد االع 

االجراءات القانونٌة بحق الطرؾ الثانً وتحمٌله كافة التبعات القانونٌة ، وٌخضع التدرٌب 
 الداخلً لذات الؽرامة التً تفرض على التدرٌب الخارجً . 

  تالٌة:ٌقدم البائع برنامج تدرٌبً متكامل وثابت مع كل عقد وٌتضمن البرنامج األمور ال -
 * آلٌة عمل الجهاز أو المادة المتعاقد علٌها.            
 * آلٌة نصب وتفكٌك هذا الجهاز.            
 * آلٌة الصٌانة المتبعة لهذا الجهاز.            
 * أسلوب تعقٌب العطل وتصلٌحه.            
 فٌة تجنبه.* األجزاء التً تعطل بصورة متكررة وأسباب العطل وكٌ            
 * المواد التً ٌمكن تبدٌلها أو االستؽناء عنها دون أن تؤثر على عمل الجهاز.            
* تحدٌد االختصاص المطلوب فعال للتدرٌب ) مهندس كهرباء / مٌكانٌك / فنً /             

 تقنً........الخ(.
* تقدٌم كشؾ متكامل بالكادر الفنً واالداري والهندسً والمختص بالتدرٌب والسٌرة             

الذاتٌة لهم وهل هذا الكادر هو جزء من الشركة المجهزة ام ان الشركة المجهزة تقوم بالتعاقد 
 مع شركة اخرى مختصة بالتدرٌب .

* تقوم الشركة المجهزة بمنح المشارك او المتدرب شهادة مشاركة بالدورة وتقٌٌم فعلً             
 نه من اتمام اي عملٌة صٌانة للجهازالذي تدرب علٌه بصورة متكاملة.كلكل مشارك تم

 

 :(AMC) ػمذانصٍاَحانغٌُٕح: 3 سلى جذٔل
 

ػبيهخ  ثْكم ٍهٛى  انَُٕٚخ انٖٛبَخ ػقل يٕٕٙع انًؼلاد ثإثقبء ٔٚزؼٓل ٚزكفم عٌػهٗ يقلو انؼطبء  ٚزٕعت:], عكفم

 ازواد رقطّذ ؽبل ٔاٙ%(. 00% عٔ 06)عكفم يضال   (UPTIME warranty"% ٍُٕٚب  ) x" ثَُجخٕٔؾٛؼ 

 يب انؼقل ْنا ازوح رًلٚل ػُلْب اٛزٕعت(%, x-100فالل ػقل انٖٛبَخ انَُٕٚخ, يب ََجزّ ) (downtime) األػطبل

 [.األػطبل ازواد ٙؼا قًٛزّ
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 المواصفات الفنٌة

 وفق ما ٌلزم{ االجهزة الطبٌة }على جهة التعاقد ان بأدراج المعلومات و المواصفات فً الجداول الخاصة 

 ملخص عن المواصفات الفنٌة لالجهزة الطبٌة 

 

4K Endoscopic Video system  (1) 

  

APPLICATIONS Arthroscopy, gynecology, laparoscopy, 

neuroendoscopy, urology, vascular, 

ENT, bronchoscope. Others   

FDA clearance Or 

CE MARK(MDD) 

YES ( FDA Preferred )  

COMPATIBLE ENDOSCOPE 

4 K Flexible fiber optic  

4 K Rigid 

 

All with appropriate adapters 

All with appropriate adapters 

VIDEO PROCESSOR  

Resolution 

Advanced imaging techniques 

Camera inputs 

4K UHD or better  

Yes, Multi- model image & others. 

≥1 

Controls/features 

Hue adjustment 

Illumination 

Yes 

Yes 

Yes, Automatic, manual 
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White balance 

Video gain 

Sharpness 

 

Automatic or , manual 

Yes 

Yes 

Zoom , freeze  

Outputs 

 

 

NTSC 

PAL 

Digital (HDMI or HD-SDI or 3G-SDI 

) or other. 

USB , VGA or Ethernet  

Pixel resolution 3840 x 2160  or more 

VIDEO CAMERA 

Type  4K UHD  CCD camera or  CMOS 

sensor or better 

Cable length, m (ft) ≥ 3 (9.8) 

Camera head controls YES 

LIGHT SOURCE 

Lamp type 

Lamp life, hr 

Power  

Standby mode 

LED or Xenon (User preference) 

≥10,000 for LED , ≥ 500 for xenon 

≥300W  

YES  

Display 

Medical grade  

≥ 55"   

colored 4K  UHD 

LED or better 

Video printer YES 
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Video recorder YES 

CD / DVD Recorder or USB Or better  

Medical Cart YES, for full system  

USB keyboard Yes  

Suction & Irrigation system (Roller 

Pump ) . 

Suitable system to irrigate & suck fluid  

- Roller pump type  

- Touch screen (preferred) 

- Pre-programmed procedures 

- Flow regulated range ≥ (0-

800)ml/min 

- Max Pressure ≥ 200 mmHg 

- Suction (negative) Pressure ≥ 200 

mmHg  

- All type of tubing set. 

- 220/240 VAC, 3pin G type plug. 

FESS Surgical Set  

Skull base Surgical set  

Endoscopic Ear Surgical set  

Yes (Should be specified by 

manufacturer).  

Yes (Should be specified by 

manufacturer). 

Yes (Should be specified by 

manufacturer). 

Power & Environmental Requirements Power input to be 220-240VAC, 50Hz. 

The supplier should be confirmed that: 

The Equipment is suitable for work in 

climate conditions of Iraq in terms of 

temperature and humidity 
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Image guide surgery (navigation)  (2) 

CLINICAL APPLICATION  

 

 

 

ENT 

Endoscopic sinus surgery  

Image-guided surgery systems display the position and 

orientation of surgical instruments and/or implants in 

real time over live and/or previously-acquired 

anatomical images of the patient 
Yes 

Yes 

FDA CLEARANCE or CE MARK Yes ( FDA Preferred) 

Configuration  Mobile or Cilling 

SYSTEM COMPONENTS   (Tracking device, image import, display, surgical 

planning software, documentation tools, other Should be 

Stated by manufactuer. 

REGISTRATION METHOD  

Manual via anatomical markers 

Point registration via fiducials 

Surface matching via scanner 

other 

 

Yes 

Yes 

Yes 

According to Manufactuer. 

LOCALIZATION METHOD  

Description  

 

Accuracy, mm  

  

Electromagnetic or passive for MRI suite ,other should 

specified by the manufacturer 

≤ 3  

DIGITIZER  Yes  

INSTRUMENT TRACKING 

Electromagnetic 

optical 

 

Yes or Better 

Yes, if applicable. 

HOST COMPUTER SYSTEM  

CPU  

Operating system  

Memory (RAM and hard drive)  

Archival storage  

Monitor size, type  

Pixel resolution  

User interaction  

Hard-copy devices  

  

Intel Core i7 or Intel i5 Quad Core or Better. 

Windows 10 or Linux or Windows 8 . 

≥ 8 GB and ≥ 1 T Hard Drive. 

DVD-RW or USB 

≥ 27 “ LCD , Touch Screen ( Preferred ) 

≥ 1920 x 1080 

keyboard and mouse or Touch Screen . 

Yes  

Imaging Software Features 3-D imaging tools or other . 

Surgical Planning Software Features 

          2-D and 3-D image scrolling 

           Magnification 

 

Yes 

Yes 
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 Zoom 

          Other  

Yes 

Specified by the manufacturer 

CT COMPATIBILITY  DICOM 3.0 and CD/DVD and USB. 

MRI COMPATIBILITY  DICOM 3.0 and CD/DVD and USB. 

Standard Instrument set Yes (Should be specified by manufacturer).  

*Power supply   

 Line voltage          

 Voltage stabilizer 

UPS   

- Medical Approved power supply board  

- 200/240, 50/60 Hz  

-YES (stabilizing  board or  Device) 

- Yes sufficient to complete the operation 

Environmental requirements the equipment suitable for work in the climat   conditions 

in Iraq in terms of temperature & humidity 

 

(3) Electro surgery unit 

frequency electric current to biological tissue as a means to cut, coagulate, -high -Application

desiccate, or fulgurate tissue used in : General surgery , gynecology, Urosurgery, dermatology, 

cardiac surgery, orthopedic surgery, plastic surgery, ENT surgery 

GENERATOR TYPE Solid-state , electronic , or high 

frequency  

FREQUENCY, kHz ≥ 400 

FDA clearance 

CE MARK(MDD)  

YES 

Preferred 

MOUNTING  Tabletop with cart  

OUTPUT Monopolar , Bipolar  

MODES 

Monopolar Cut, coagulate , (fulgurate/spray) , blend 

others to be specified  

Hand switch YES 

Footswitch YES 

Cut 

Maximum watts  ≥ 200 

Maximum voltage, Vp-p ≥ 500 

Coagulate 
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Maximum watts  ≤ 200 

Maximum voltage, Vp-p 1,200~ 5000 

Bipolar Cut, coagulate 

Cut 

Maximum watts ≥ 70 

Maximum voltage, Vp ≥ 250 

Coagulate 

Maximum watts ≥ 70 

Maximum voltage, Vp ≥ 120 

PROTECTIVE CIRCUITS YES  , RECQM or Cable-continuity 

monitor 

Others to be specified 

SELF-TEST MODE YES 

ACTIVATION INDICATORS 

Visual YES 

Audible YES 

Volume control YES 

POWER SETTING DISPLAYED YES 

COOLING Convection or Fan 

Standard accessories (reusable)  Patient electrode . 

 Connecting cable for patient 

electrode. 

 Electrode holder with cable. 

 Connecting cable for bipolar forceps 

Electrodes (reusable)  Electrode set (10 different 

kinds/set). 

 Bipolar forceps, straight. 

 Bipolar forceps, bent. 

Power & Environmental Requirements   Power input to be 220-240VAC, 

50Hz. 

 The supplier should be 

confirmed that: The Equipment 

is suitable for work in climate 

conditions of Iraq in terms of 

temperature and humidity. 
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Power system ,ENT, with Microdebrider 4)) 

All ENT  surgeries Application: 

 

 

 

 

 

THROTTLE   Foot and / or finger control 

Min. ≤  4,000   -  ≥  Max 40,000 

Stainless steel, or Titanium 

Electric , high speed  

,   others to be specified   Autoclave, for reusable type 

 

Drill operating speed range, rpm

  

MATERIALS   

MOTOR TYPE   

STERILIZATION METHOD  

STANDARD ACCESSORIES  

(all accessories available for ENT 

surgery) 

  

Burs  ≥ 5 different sizes  

shaver  Yes ≥ 2different sizes  

Hand piece.  Fess hand piece. 

Shaver , straight and angled  

micro drill , straight & angled  

Microdebrider hand pieces 
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  الشروط العامة للعقد                                     

المدرجة أدناه سٌكون لها المعانً المستعملة فً هذا العقد، وإن الكلمات والمصطلحات 

  التالٌة: 

 انتؼشٌفاخ .1

انؼقل  يَزُلرؼُٙ كهًخ "ػقل" إرفبن يجوو ثٍٛ  عٓخ انزؼبقل ٔانًغّٓي, كًب ْٕ يَغم اٙ  ( ع)

انًورجطخ  انٕصبئقانًٕقغ يٍ كباخ األٛوا  ثًب اّٛ عًٛغ انًواقبد ٔانًالؽق ٔكباخ 

 ٔانًْبه انٛٓب ُْب.    

 

قٛبيّ "قًٛخ انؼقل" عٔ"ٍؼو انؼقل" رؼُٙ انًجهغ انًَزؾق نهًغّٓي ثًٕعت انؼقل نقبء  ( ة)

 ثكباخ ٔاعجبرّ انزؼبقلٚخ ثْكم كبيم ٕٔؾٛؼ.

 

  "ٌوم" ٌعنً ٌوماً تقوٌمٌاً .)ج( 

من الشروط  6.2ٌصبح العقد نافذاً عمالً بالفقرة  الذي)د( "تارٌخ نفاذ العقد" ٌعنً التارٌخ 

 العامة للعقد.

 

)هـ( " المستخدم النهائً " ٌعنً المؤسسة حٌث سٌتم استخدام االجهزة الطبٌة كما محدد 

 فً قائمة متطلبات التعاقد .)وهو احدى الجهات المستفٌدة ( 

 

  )و( "ش.ع.ع." تعنً الشروط العامة للعقد المحددة فً هذا القسم.

محددة فً )ح( "المشتري" وٌعنً جهة التعاقد التً تشتري االجهزة الطبٌة ، كما هً 

 .الشروط الخاصة للعقد

 

)ط( "شهادات التسجٌل" تعنً شهادات التسجٌل أو سواها من الوثائق البدٌلة المطلوبة، 

والتً تؤكد أن االجهزة الطبٌة المقدمة بموجب العقد هً مسجلة لالستعمال فً العراق 

 بما ٌتوافق مع القوانٌن النافذة وذات الصلة. 

 

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

ت" وتعنً الخدمات اإلضافٌة المطلوبة للتعاقد على تجهٌز لالجهزة الطبٌة ، )ك( "الخدما

 النقل والتأمٌن، وسواها من الخدمات الثانوٌة .ك

 

)ل( "الموقع" ٌعنً المكان أو االماكن العائدة لجهة التعاقد )الجهة المستفٌدة(  وفق قائمة 

 متطلبات التعاقد.

 

لالجهزة الطبٌة بموجب هذا العقد تقوم بتجهٌز )م( "المجهز" تعنً الفرد او الشركة التً 

 .الشروط الخاصة للعقدوفق ما هو محدد فً 

 

 )ن( الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة:

تحدد جهة التعاقد الفساد واألعمال ؼٌر المشروعة بحسب القوانٌن النافذة فً العراق 

 ستسترشد جهة التعاقد أٌضاً بتعرٌفات المصطلحات بحسب التالً:ألؼراض هذه المادة، 

تعنً عرض أو تقدٌم أو استالم أو ( corrupt practice"ممارسة فاسدة" )( 5)

استدراج أي شًء ذي قٌمة، سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، وذلك بهدؾ 

 التأثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على أفعال أي جهة أخرى؛ 

تعنً أي فعل أو إؼفال )ومن ( fraudulent practiceة" )"ممارسة احتٌالٌ( 5)
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ضمنها التشوٌه أو سوء التمثٌل( ٌؤدي عن دراٌٍة أو بتهور،  الى خداع أو 

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

 للتملص من التزام ما؛

تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن طرفٌن ( collusive practiceممارسة تواطؤٌة" )( "3)

أو أكثر، وذلك لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة، مثال التأثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على أفعال جهة 

 أخرى. 

تعنً إلحاق الضرر أو إٌذاء أو التهدٌد  (coercive practice"ممارسات قهرٌة" ) (4)

 بإلحاق الضرر أو اإلٌذاء، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، أي جهة أو ممتلكات

 تلك الجهة، وذلك بهدؾ التأثٌر بشكل ؼٌر سلٌم على أفعال جهة ما.

 : ( وتعنً ما ٌلobstructive practiceً"ممارسة اإلعاقة"  ) (5)

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

 عن التحقٌق أو اإلدالء بشهادة زور إلى المحققٌن، وذلك إلعاقة أٌة

إجراءات بشكل واضح، تجرٌها جهة التعاقد للتحقٌق فً إدعاءات 

ممارسات الفساد أو اإلحتٌال أو القهر أو التواطؤ وفق القوانٌن العراقٌة 

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

كشؾ معرفتها بأمور تتعلق بالتحقٌق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة 

 ءات التحقٌق، أوإجرا

)ب ب( الممارسات التً تهدؾ الى إعاقة أو عرقلة جهة التعاقد بشكل 

واضح فً ممارسة حقه فً المعاٌنة والتدقٌق بحسب القوانٌن العراقٌة 

 . (5.4النافذة وبموجب الفقرة )

الشروط العامة للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط تعتمد الشروط واألحكام الواردة فً 

 أحكام أخرى . بموجب

 مطثٍماخ .2

أو االجهزة الطبٌة ألؼراض هذه المادة، ٌقصد "بالمنشأ" المكان الذي تصنع منه  3.1

مت فٌه الخدماتنمت أو أنتجت فٌه أو المكان  باالجهزة ٌ قصد . أو الذي ق دِّ

ٌّزاً معترؾ به تجارٌاً االجهزة الطبٌة المصنعة، هً الطبٌة التً تصبح منتجاً مم

أساسٌاً )فً الخصائص األساسٌة أو الؽرض أو االستخدام( عن مكوناته،  وٌختلؾ

وذلك عبر التصنٌع أو المعالجة أو عملٌات التجمٌع الوازنة أو الجوهرٌة )أو عملٌات 

 دمج المكونات(.

 تهذ انًُكأ .3

  وبٌن جنسٌة المجّهز.االجهزة الطبٌة ٌتوجب التمٌٌز بٌن بلد منشأ  3.2

تتطابق االجهزة الطبٌة التً تم تقدٌمها بموجب هذا العقد مع المقاٌٌس ٌجب أن  4.1

ٌّة، وفً حال عدم وجود مقاٌٌس معتمدة للسلع، فٌجب أن  المحددة فً المواصفات الفن

( authoritative standardsتطابق السلع المقدمة مقاٌٌس السلطات المختصة )

نسخة من هذه المقاٌٌس صادرة   أحدثالمتناسبة مع بلد المنشأ. كما وٌجب اعتماد 

ٌّة.   عن المؤسسة المعن

 انًماٌٍظ .4

ال ٌجوز للمجّهز، من دون موافقة المشتري التحرٌرٌة والمسبقة، الكشؾ عن العقد  5.1 اعتؼًال ٔثائك  .5
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أو عن أٌة أحكام مرتبطة به أو عن أٌة مواصفات فنٌة أو خطة أو مخطط أو نموذج 

سبق وزوده بها المشتري، وذلك ألي أو عٌنة أو معلومة مرتبطة بالعقد، والتً 

ؼٌر العاملٌن لدى المجّهز لتنفٌذ العقد. إن االفصاح عن  (شخص آخر( ؾطر

المعلومات ألي من العاملٌن لدى المجهز، ٌجب أن ٌخضع ألحكام السرٌة نفسها وأن 

 .الضروري فقط ألؼراض تنفٌذ العقد ٌكون بالقدر

ٔيؼهٕياخ انؼمذ ؛ 

 ٌُح ٔانتذلٍكانًؼا

وثٌقة أو ة التحرٌرٌة للمشتري، استعمال أٌوموافقة المسبقة الال ٌجوز للمجهز دون  5.2

 من الشروط العامة للعقد إال ألؼراض تنفٌذ العقد. 5.1معلومة  مذكورة فً الفقرة 

 

من الشروط العامة للعقد )باستثناء العقد  5.1تبقى أٌة وثٌقة  محددة فً الفقرة  5.3

لكٌة المشتري وٌجب أن ٌعٌد المجّهز جمٌع هذه الوثائق مع أي نسخ عنها  نفسه(، م 

 الى المشتري بعد انتهائه من تنفٌذ العقد، وبناًء على  طلب المشتري. 

 

طات المختصة بمراقبة ومعاٌنة مكاتبه على المجهز السماح للمشتري عبر السل 5.4

وملفاته و/أو حساباته وسجالته كما وعلٌه تقدٌم هذه الحسابات والسجالت للتدقٌق من 

 قبل مدققٌن مكلفٌن، وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة. 

والتً تحدد من جملة من الشروط العامة للعقد،  23ٌ لفت انتباه المجّهز الى المادة 

الممارسات التً تهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الجهات المختصة أمور، أن 

بشكل واضح فً ممارسة حقها فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب هذه المادة، تعتبر من 

الممارسات المحظورة التً تعرض المجهز الى أنهاء العقد  وإلى تعلٌق مشاركته فً 

وداء وفق القوانٌن العراقٌة النافذة مناقصات أ خرى أو إدراج إسمه على القائمة الس

 .وذات الصلة

 

االجهزة )إذا كان ذلك مطلوباً وفق القوانٌن النافذة، ٌتوجب على المجهز تسجٌل  6.1

المقدمة بموجب العقد، وذلك إلستخدامها فً العراق. وعلى المشتري أن  (الطبٌة 

 ٌتعاون مع المجّهز لتسهٌل عملٌة تسجٌل )االجهزة الطبٌة ( إلستخدامها فً العراق.

شٓاداخ انغهغ ٔلماو  .6

سَظًح انجًٕٓسٌح 

 انؼشالٍح

خالؾ ذلك، سوؾ ٌصبح العقد نافذاً فً التارٌخ  الشروط الخاصة للعقدإال إذا حددت  6.2

)تارٌخ نفاذ العقد( الذي ٌتسلّم فٌه المجّهز إشعاراً تحرٌرٌاً من الجهة المختصة 

 قد تم تسجٌلها لالستخدام فً العراق. االدوٌةصاحبة الصالحٌة فً العراق بأن 

 

وأن ٌحمٌه من أٌة أضرار ٌتوجب على المجهز أن ٌخلً المشتري من أٌة مسؤولٌة 7.1

أو نزاعات من قبل أي طرؾ ثالث وذلك لمخالفة مطالبات ناتجة عن أٌة شكاوى أو 

أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجارٌة او حقوق التصمٌم الصناعً 

 والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منها فً العراق. 

حمٕق انًهكٍح  .7

انصُاػٍح أ 

 -االختشاع تشاءاخ 
Patent Rights 

ٌوم بضمنها مدة االنذار او فً حال وجود  21( ٌوم عمل )أو 14خالل أربعة عشرة )   .8

إعتراضات حول إجراءات التعاقد(، ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز )المجهز( أن 

% من قٌمة العقد. تعفى 5ٌقدم إلى جهة التعاقد ضماناً لحسن تنفٌذ العقد، بقٌمة تعادل 

اع العام من موجب تقدٌم ضمان حسن األداء إذا كانت الشركات العامة للدولة والقط

 األحكام والتعلٌمات النافذة وذات الصلة فً جمهورٌة العراق تمنح هذه االستثناءات.  

 ضًاٌ حغٍ اسداء .8
 

تدفع مبالػ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعوٌض عن أٌة خسارة ناتجة عن    8.2

  إخفاق المجّهز فً إكمال واجباته التعاقدٌة. 
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ٚغت عٌ ٚكٌٕ ًٙبٌ ؽٍَ األكاء ثبنؼًهخ عٔ انؼًالد انًؾلكح اٙ انؼقل عٔ ثأٚخ    8.3

ؼًالد انزٙ ػًهخ عفوٖ ٔاٍؼخ انزلأل ٔيقجٕنخ يٍ انًْزو٘ ٔركٌٕ ًٍٙ قبئًخ ان

ُٖٚله انجُك انًوكي٘ انؼواقٙ عٍؼبه ٕوآب انٗ انلُٚبه انؼواقٙ. ٚغت عٌ ٚكٌٕ 

انًٚبٌ نٛو يْؤٛ ٔٚلاغ ػُل انطهت ٔ ٚغت عٌ ٚكٌٕ ًٙبٌ ؽٍَ األكاء

فطبة ًٙبٌ يٖواٙ ٕبكه ػٍ يٖو  يؼزًل اٙ انؼوان ٔاق رؼهًٛبد انجُك  

عٕك فبهط انؼوان, اٛغت انًوكي٘ انؼواقٙ إما ٕله فطبة انًٚبٌ ػٍ يٖو  يٕ

عٌ ٚزى رٖلٚق ٔرٕقٛغ ْنا انًٚبٌ يٍ يٖو  ينٍَخ يبنٛخ يواكاخ ٔيؼزًلح اٙ 

 (back-to-back counter guaranteeانؼوان نغؼم ْنا انًٚبٌ قبثال  نهزُفٛن )

 

 

ٌقوم المشتري بإعادة ضمان حسن التنفٌذ إلى المجّهز بعد تنفٌذ التزاماته التعاقدٌة  8.4

 فترة الضمان وصدور شهادة االستالم وتصفٌة حساباته النهائٌة .وانتهاء 

 

، للتأكد من االجهزة الطبٌةأو اختبار /للمشتري أو من ٌمثله الحق فً معاٌنة و 9.1

والمواصفات الفنٌة  الشروط الخاصة للعقدٌجب أن تحدد مطابقتها لمواصفات العقد، 

نوع المعاٌنات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائها. وعلى المشتري 

 إشعار المجّهز تحرٌرٌاً، بإسم ممثله المنتدب لهذه الؽاٌة، وذلك فً وقت كاٍؾ.

انًؼاٌُح  .9

 ٔاإلختثاساخ
 

 

  .الشروط الخاصة للعقدتكون هذه المادة وفق ما هو محدد فً   9.2

( من الشروط العامة للعقد ال تعفً المجهز بأي شكل من 7إن أحكام المادة )  9.3

 مسؤولٌاته المرتبطة بضمان العٌوب أو أيٍ من التزاماته التعاقدٌة األخرى.

 

توضٌبها مناسبٌن وكافٌٌن لضمان عدم إتالفها وٌجب أن ٌكون تؽلٌؾ االجهزة الطبٌة 10.1

النقل والشحن الى نقطة الوصول النهائٌة، بحسب أو إلحاق أي ضرر بها طوال فترة 

ما هو محدد فً العقد. ٌجب أن تكون مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً( كافٌة 

خالل التفرٌػ)النفاض( /لمقاومة )وإلى أقصى الحدود(، المعاملة القاسٌة أثناء التحمٌل

 اإلنخفاض، واألمالح/العبور، والتعرض لدرجات حرارة شدٌدة اإلرتفاع

خالل العبور وأثناء التخزٌن فً األماكن  التفرٌػ/أثناء التحمٌلالرطوبة /واألمطار

الصنادٌق /المفتوحة. باإلضافة الى ذلك، ٌجب أن ٌتم تصمٌم حجم ووزن الحاوٌات

مع األخذ بنظر االعتبار أن ال تكون نقطة الوصول النهائً للسلع نائٌة وأن تفتقر 

ل كافة نقاط العبور/النقل للمعدات الثقٌلة للتعامل مع التفرٌػ خال/كافة أماكن التحمٌل

 .البضائع، وذلك وفق الحالة

 انتؼثةح ٔانتٕضٍة .10

إن مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً( والعالمات/التأشٌر والملصقات والمستندات 10.2

مع المتطلبات الخاصة  تامفً داخل وخارج الؽالفات، ٌجب أن تتطابق بشكل 

صراحة فً العقد، بما فٌها أٌة متطلبات إضافٌة ان وجدت،  علٌهاالمنصوص 

أو فً المواصفات الفنٌة أو فً أٌة تعلٌمات الشروط الخاصة للعقد والمحددة فً 

 الحقة صادرة عن المشتري.

 

ٌقوم المجهز بتسلٌم االجهزة الطبٌة وفق الشروط الواردة فً قائمة متطلبات التعاقد.  11.1

التفاصٌل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن وؼٌرها  الخاصة للعقدالشروط تحدد 

 .من المستندات الواجب تقدٌمها من المجّهز

 للسلع المقدمة من خارج العراق:

انتغهٍى    .11

 ٔانًغتُذاخ
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والمشتري تحرٌرٌاً بكافة تفاصٌل  الشحن ٌبادرالمجهزالىإشعارشركةتأمٌنعند الشحن، 

ٌّة وتارٌخ ومكان الشحن ووسٌلة عملٌة الشحن بما فٌها رقم العقد وتفاصٌل السلع والك م

النقل والوقت المتوقع لوصول الشحنة الى نقطة الوصول النهائً. فً الحاالت التً ترسل 

قبل ثمان  وأربعون فٌها السلع عبر الشحن الجوي، على المجّهز ان ٌعلم المشتري اقله 

قم الرحلة من موعد ارسال السلع، وذلك باالضافة الى اسم شركة النقل ور ( ساعة47)

كما وسٌبادر .(. waybill numberوالوقت المتوقع للوصول ورقم أو بٌان الشحنة )

، البرٌد السرٌعالفاكس ومن ثّم ب إرسال المستندات التالٌة الى المشتري بواسطةإلى المجهز 

 وٌرسل نسخة عن هذه المستندات الى شركة تأمٌن الشحن:  

ٚجٍّٛ اٛٓب إٍى انفٕارٛو انزٙ  يٍ( 0( ََـ عٕهٛخ يغ ََقزٍٛ إٙباٛزٍٛ ):صالس ) (1)

ٔهقى انؼقل ٕٔٔا  عكفم اٍى انًْزو٘ ثلقخ ٔمنك نألنواٗ انكًوكٛخ[]انًْزو٘

انَهغ ٔانكًّٛخ ٔعٍؼبه انٕؽلاد ٔانقًٛخ اإلعًبنٛخ. ٚغت عٌ ٚزى رٕقٛغ انفٕارٛو عٔ ٛهجبد 

( ََـ ػٍ يَزُل 0عٕم ٔاؽل ٔاصُبٌ )انْوكخ؛  انلاغ األٕهٛخ ٔرقزى ثقزى/ٛبثغ

 negotiable, clean, on-board through bill ofٔانًُقؼ ) زفبٔٗنه انْؾُبنقبثم

lading),  ّّو ػهّٛ "ركبنٛا انْؾٍ يلإػخ ٍهفب ", ٔٚجٍّٛ إٍى عكفم اٍى ]انًْزو٘ ين
, ٔعٌ انْؾٍ , ٔاٍى عٓخ انزجهٛغ ٔاق انؼقلانًْزو٘ ثلقخ ٔمنك نألنواٗ انكًوكٛخ[

( ػٍ 0ٍٛزّى ٕٕٔال  ؽزٗ َقطخ انٕٕٕل انُٓبئٙ ثؾَت قبئًخ انًزطهجبد يغ ََقزٍٛ )

 انَككبنؾلٚلٚخػجو  ٍغالنْؾٍ( ََـ ػٍ :, عٔ صالس )هزفبٔٗنٛوقبثههيَزُل انْؾٍ 

(railway consignment note)عٍٔغالنْؾُؼجوانطوقبد, (road consignment 

note)عٔ ثٕنٖٛخ انْؾٍ انغٕ٘ ) ,انُقم انجو٘ ػجوّبؽُبدّؾٍ  ,عٍٔغمair 

waybill)عٔيَزُلانْؾُجٍٕبئطُقهًزؼلكح, (multimodal transport ,) ينّو ػهٛٓب

ٔعٌ انْؾٍ ٍٛزّى ٕٕٔال  ؽزٗ َقطخ انٕٕٕل انُٓبئٙ "ركبنٛا انْؾٍ يلإػخ ٍهفب " 

 ثؾَت قبئًخ انًزطهجبد؛

 

انزٙ رؾلك يؾزٕٚبد كم  (packing list( ََـ ػٍ يَزُل قبئًخ انزٕٙٛت )7عهثغ ) (0)

 ؛هىيخ

 ػٍ ّٓبكح عٔ ثٕنٖٛخ انزأيٍٛ رجٍٛ عٌ انًْزو٘ ْٕ انًَزفٛل؛ٔاؽلح ََقخ   (:)

عٕم ٔاؽل ػٍ ّٓبكح انًٚبَخ انًُٖؼٛخ يٍ انًُّٖغ عٔ انًغٓي, ػهٗ عٌ رًْم كباخ   (7)

 انجُٕك يٕٕٙع انؼقل؛

يغ قبئًخ انزلأل  انجُٕكنكباخ بكاربنًُْأْٓيٍ انًغٓي ن يُبنَُـ...  ٔػلكعٕم ٔاؽل  (6)

انًٖلقخ يٍ قجم انجؼضبد انلثهٕيبٍٛخ انؼواقٛخ انًقزٖخ ٔ انزغبه٘ ماد انٖهخ,

 ,ػٕٚا  اٙ انَٕن انؼوثٛخ انًْزوكخ إماكبَجهلانًُْأثهلا ػوثٛب  إال  ٔانًٕعٕكحاٛجهلانًُْأ,

لَّناؼُلْب رُ   ؛ اٛجهلانًُْأانًقزٖخ  انَهطبربنوًٍٛخّٓبكح انًُْأ اقٜ يٍ قجم  َٖ

( ََـ ػٍ ّٓبكح انفؾٔ انًقجو٘ ٔانًؼبُٚخ انًقليخ نهًغّٓي يٍ 1عٕم ٔاؽل ٍٔزخ ) (1)

 ٔكبنخ انًؼبُٚخ انًكهّفخ ثننك )اٙ انؾبالد انزٙ ركٌٕ اٛٓب انًؼبُٚخ يطهٕثخ(؛

 ع٘ يَزُل رؼبقلآفو يؼٍٛ ٔيطهٕة ألنواٗ االٍزالو/ عٔ انلاغ. (4)

 للسلع المقدمة من داخل العراق:

قبله، ٌتعٌن على المجّهز إشعار المشتري تحرٌرٌاً بذلك وتقدٌم  عند توصٌل السلع أو

 المستندات التالٌة له:

ٚجٍّٛ اٛٓب إٍى انفٕارٛو انزٙ  يٍ( عٕهٛزبٌ يغ ََقزٍٛ إٙباٛزٍٛ 0ََقزبٌ ) (1)

انًْزوٕٚهقى انؼقل ٕٔٔا انَهغ ٔانكًّٛخ ٔعٍؼبه انٕؽلاد ٔانقًٛخ اإلعًبنٛخ. ٚغت عٌ 

 ٚزى رٕقٛغ انفٕارٛو عٔ ٛهجبد انلاغ األٕهٛخ ٔرقزى ثقزى/ٛبثغ انْوكخ؛ 

عٔ ٍغم انْؾٍ ػجو انَكك , (Delivery note) نزَهٛىؼًُنكوح ازبَ( عٕه0ٛ)ََقزبٌ (0)
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 road, عٔ ٍغم انْؾٍ ػجو انطوقبد )(railway consignment noteانؾلٚلٚخ )

consignment note) ٍعٔ ٍغم ّؾٍ ػجو ّبؽُبد انُقم انجو٘, عٔ ثٕنٖٛخ انْؾ ,

 multimodal, عٔ يَزُل انْؾٍ ثٍٕبئٜ َقم يزؼلكح )(air waybillانغٕ٘ )

transport ,) انْؾٍ , ٔينّو ػهٛٓب عٌ عكفم اٍى انًْزو٘ ثلقخ[]انًْزو٘ ٔرجٍّٛ إٍى

 ٍٛزّى ٕٕٔال  ؽزٗ َقطخ انٕٕٕل انُٓبئٙ ثؾَت يب ٔهك اٙ انؼقل؛

 ػٍ ّٓبكح عٔ ثٕنٖٛخ انزأيٍٛ رجٍٛ عٌ انًْزو٘ ْٕ انًَزفٛل؛ٔاؽلح ََقخ  (:)

انزٙ رؾلك يؾزٕٚبد كم  (packing list( ََـ ػٍ يَزُل قبئًخ انزٕٙٛت )7عهثغ ) (7)

 هىيخ؛

نًُّٖغ عٔ انًغٓي, ػهٗ عٌ عٕم ٔاؽل ػٍ ّٓبكح ًٙبٌ انًُٖؼٛخ أ انؼٕٛة يٍ ا (6)

 ؛رًْم كباخ انجُٕك يٕٕٙع انؼقل

يغ قبئًخ انزلأل انزغبه٘ ماد  نكباخ انجُٕكبكاربنًُْأّٓعٕم ٔاؽل يٍ انًغٓي ػٍ  (1)

 اٙ ٔانًٕعٕكحانًٖلقخ يٍ قجم انجؼضبد انلثهٕيبٍٛخ انؼواقٛخ انًقزٖخ ٔ انٖهخ,

اؼُلْب  ,ػٕٚا  اٙ انَٕن انؼوثٛخ انًْزوكخ ثهلا ػوثٛب   انًُْأ ثهل إماكبٌإال  ثهلانًُْأ,

لَّنرُ   ؛اٛجهلانًُْأانًقزٖخ  انَهطبربنوًٍٛخّٓبكح انًُْأ اقٜ يٍ قجم  َٖ

( ََـ ػٍ ّٓبكح انًؼبُٚخ انًقليخ نهًغّٓي يٍ ٔكبنخ انًؼبُٚخ 1عٕم ٔاؽل ٍٔزخ ) (4)

 انًكهّفخ ثننك )اٙ انؾبالد انزٙ ركٌٕ اٛٓب انًؼبُٚخ يطهٕثخ(؛

 ل آفو يؼٍٛ ٔيطهٕة ألنواٗ االٍزالو/ عٔ انلاغ.ع٘ يَزُل رؼبق (0)

يالؽظخ: إما كبَذ انًَزُلاد انزٙ ٚقليٓب انًغّٓي نٛو يطبثقخ نهؼقل, اؼُلْب ٍززى  (0)

عػالِ يٍ ُ.ؿ.ع. ٔ  0انًلإػبد انًَزؾقخ ثؼل إٕلاه ّٓبكح االٍزالو ٔاق انًبكح 

 ُ.ع.ع..

 

، EXW ،CIF ،CIPٌجري تفسٌر أي عبارة تجارٌة أو مصطلح )ألؼراض هذا العقد،  11.2

DDP الخ...( والمستخدمة لوصؾ واجبات األطراؾ المعنٌة استناداً الى آخر ،

الذي نشرتها ؼرفة التجارة  ®INCOTERMSإصدار من إصدارات اإلنكوترمز 

 بارٌس )كما محدد فً الشروط الخاصة ( .الدولٌة فً 

 

  الشروط الخاصة للعقد.تّم تحدٌد المستندات المطلوب من المجّهز تقدٌمها فً   11.3

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً الشروط الخاصة بالعقد ، ٌتم اجراء التأمٌن الشامل  12.1

على االجهزة الطبٌة الموردة بموجب العقد بعملة سهلة التحوٌل لدولة مؤهلة . ٌكون 

الناتج عن التصنٌع او الشراء او النقل او التخزٌن او  التأمٌن ضد الضٌاع او التلؾ

 التسلٌم .

 انتأيٍٍ .12

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً الشروط الخاصة بالعقد فأن مسؤولٌة تنظٌم نقل  13.1

 االجهزة الطبٌة ٌتم بموجب القواعد المحددة فً االنكوترم .

 

 انُمم .13

النثرٌة وفق الحال كما محدد فً قائمة على المجهز ان ٌقدم الخدمات العرضٌة 14.1

 متطلبات التعاقد .

 

انخذياخ انؼشضٍح  .14

/انُثشٌح ٔػمذ 

 انصٍاَح انغُٕي 
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( ان وجد بعد انقضاء فترة ضمان AMCعلى المجهز ان ٌقدم عقد صٌانة سنوي ) 14.2

 العٌوب وذلك لعدد السنوات كما محدد فً قائمة متطلبات التعاقد .

 

 ضًاٌ انؼٍٕب  .15 حددت متطلبات ضمان العٌوب فً الشروط الخاصة للعقد . 15.1 

16.1 

 إن طرٌقة وشروط تسدٌد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد، هً كالتالً:  

 ٌرفع أن للمشتري عندها نفٌمك(، عام قطاعدولة و )شركة المجهزجهةعامة كان حال فً

 }حسب التعلٌمات النافذة.  المقدمة الدفعة قٌمة

 :انؼشاق خاسج يٍ مذيحانً نهغهغ انذلؼاخ . ع
 

ٔٔاق يب  [انؼمذػًهح  ادخم]انًلإػبد ثبنؼًالد األعُجٛخ ٚغت عٌ رزى ثبنؼًهخ انزبنٛخ: 

 ٚهٙ:

 

% يٍ قًٛخ انَهغ يٕٕٙع  ( [08]صًبٌَٕ )انًْزو٘ انٗ انًغٓي  َٚلكػُذ انكةٍ: (1)

نٖبنؼ  ازؾّٚغو٘ انْؾٍ, ثٕاٍطخ اػزًبك يَزُل٘ يضجذ ٔنٛو قبثم نهُق٘ 

 اثواىانًَزُلاد ثؼل انًَزُل٘ الػزًبك ٔاقب انلاغ ٚزى ّيُٕٛ ثهل اٙ يٖو  اٙانًغٓي

 يٍ انْؤٛ انؼبيخ نهؼقل؛   11ًؾلكح اٙ انًبكح ان ٔانٕصبئق
 

نٛا رؼلٚهّ ألٍجبة رزؼهق انًَزُل٘ ٔركب ًْزو٘ ركبنٛا ازؼ اإلػزًبكانعٍتةًم

ثبنًْزو٘ عٔ ٚزَجت ثٓب َزٛغخ فطئّ عٔ رقٖٛوِ. ٔٚزؾًم انًغٓي ركبنٛا رضجٛذ 

 اإلػزًبك انًَزُل٘ ٔركبنٛا رؼلٚهّ. 

 

 انؼقل قًٛخ يٍ%([08]ػْؤٌ )انًْزو٘ انٗ انًغٓي  َٚلك)انمثٕل(: ػُذاالعتالو (0)

يٍ ربهٚـ اٍزالو انَهغ, ثؼل رقلٚى ٛهت كاغ )ٚجٍّٛ [ٕٚيب  ( 8:) ٍٛ]صالصفالل  اإلعًبنٛخ

اٍى انًْزو٘ ٔهقى انؼقل ٕٔٔا انلاؼخ ٔانًجهغ االعًبنٙ, يٕقؼب  ٔاق األٕٕل كَُقخ 

عٕهٛخ ٔيقزٕيب  ثقزى/ٛبثغ انْوكخ( ثبإلٙباخ انٗ ّٓبكح االٍزالو انٖبكهح ػٍ 

 انًْزو٘. 

 

 نٌ]ثالثخالل  فق علٌها ببنود العقدقسم الدفعات بالعملة المتالمشتري الى المجهز  ٌسدد

ٌّن اسم المشتري ورقم العقد ووصؾ الدفعة من تارٌخ تقدٌم طلب [ٌوماً ( 31) دفع )ٌب

والمبلػ االجمالً، موقعاً وفق األصول كنسخة أصلٌة ومختوماً بختم/طابع الشركة( 

 باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن المشتري.

 يٍ داخم انؼشاق: مذيحهغهغ انًن انذلؼاخ . ب

 

ٚغت عٌ رزى انلاؼبد نهَهغ ٔانقليبد انًقليخ يٍ كافم انؼوان ثبنلُٚبه انؼواقٙ ٔٔاق 

 يب ٚهٙ:

 

 َغبًٖنه( عكفم انَُجخ ؽَت انزؼهًٛبد]انًْزو٘ انٗ انًغٓي َٚلكانًمذيح: انذلؼح (1)
ٔمنك ثؼل رقلٚى ٛهت كاغ )ٚجٍّٛ اٍى انًْزو٘ , اإلعًبنٛخ يٍ قًٛخ انؼقل %[ انًؾهّٛخ

ٔهقى انؼقل ٕٔٔا انلاؼخ ٔانًجهغ االعًبنٙ, يٕقؼب  ٔاق األٕٕل كَُقخ عٕهٛخ 

 انذلؼاخ .16
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ٔيقزٕيب  ثقزى/ٛبثغ انْوكخ( ثبإلٙباخ انٗ ًٙبٌ انلاؼخ انًقليخ ٔاق انًَزُل انًواق 

 ثبنقَى انضبيٍ. 

كفم انَُجخ ؽَت ع]]انًْزو٘ انٗ انًغٓي  َٚلكػُذ االعتالو)انمثٕل(: (0)
ثؼل رقلٚى ٛهت كاغ )ٚجٍّٛ اٍى انًْزو٘  ٔمنك انؼقلاإلعًبنٛخ قًٛخ يٍ%انزؼهًٛبد([

ٔهقى انؼقل ٕٔٔا انلاؼخ ٔانًجهغ االعًبنٙ, يٕقؼب  ٔاق األٕٕل كَُقخ عٕهٛخ 

 ٔيقزٕيب  ثقزى/ٛبثغ انْوكخ( ثبإلٙباخ انٗ ّٓبكح االٍزالو انٖبكهح ػٍ انًْزو٘. 

 

تتوافق مع متطلبات التعاقد كً ل حددة أعالهالم النسب تعدٌل ٌمكن أنه العلم أخذ ٌرجى}

 .{المعتمدة التجارٌة المقاٌٌسالخاصة أو مع 

ٌجب أن ٌقدم المجّهز طلب )طلبات( الدفع الى المشتري تحرٌرٌاً، على أن ٌكون كل   16.2

والخدمات المتصلة بها، كما هو مناسب،  االجهزة الطبٌةطلب مرفقاً بفاتورة تصؾ 

( من الشروط العامة للعقد، 11باالضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة )

 وبعد اتمام كافة الموجبات المحددة فً العقد.

 

ٌجب أن ٌصرؾ المشتري الدفعات فً أقرب وقت ممكن وحسب سٌاقات العمل  16.3

د  الشروط الخاصة المتبعة فً وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة، وتحدِّ

 االجراءات الواجب اتباعها فً حال تخلّؾ المشتري عن دفع المبالػ المستحقة. للعقد

ة، ضماناً ؼٌر مشروط ، ٌدفع عند ، ٌتوجب أن ٌكون ضمان الدفعة المقدموفق الحالة

أول طلب بالدفع، على أن ٌكون صادراً عن أحد المصارؾ المعتمدة فً العراق 

بموجب نشرة رسمٌة صادرة عن البنك المركزي العراقً. وإذا صدر الضمان عن 

مصرؾ موجود خارج العراق، فٌجب أن ٌكون لهذا المصرؾ مؤسسة/مصرؾ مالٌة 

 اق لجعل هذا الضمان قابالً للتنفٌذ.مرادفة ومعتمدة فً العر

 فً حال تقدٌم خطاب ضمانمصرفً وفق الصٌؽة المعتمدة من قبل المصارؾ. 

 

  سوؾ تتم الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة فً الشروط الخاصة للعقد .  16.4

 ,irrevocableاعتماد مستندي ؼٌر قابل للنقض أو للتحوٌل وؼٌر مثبت )تح فسٌتم 16.5

non-transferrable and unconfirmed القوانٌن وذلك وفق  المشتري،( من قبل

العراقٌة النافذة ، وفً حال طلب المجّهز، بشكل خاص، أن ٌكون اإلعتماد مثبتاً، 

فعندها سٌتحمل المجهز التكالٌؾ اإلضافٌة لتثبٌت اإلعتماد. وسٌتحمل المجهز 

ال لم ٌكن سبب هذا التمدٌد أو التعدٌل تكالٌؾ تمدٌد نفاذ اإلعتماد أو تعدٌله فً ح

عائداً الى المشتري. ؼٌر أنه فً حال كان تعدٌل اإلعتماد ضرورٌاً لجعله مطابقاً 

  لمتطلبات العقد، فعندها تقع كلفة التعدٌل على عاتق المشتري.

 

 الطبٌةالجهزة اال ٌجوز تؽٌٌر األسعار المحددة من قبل المجّهز فً عطائه لقاء  17.1

والخدمات المتصلة بها بموجب هذا العقد؛ وبالتالً ٌجب أن تبقى األسعار ثابتة ال 

 .تتؽٌر طوال فترة تنفٌذ العقد

 اسعؼاس .17

ال ٌجوز إدراج أٌة تعدٌالت على العقد إال لألسباب المحددة أدناه من )أ( إلى )هـ(.  18.1

فً هذه الحاالت، ٌجب أن ٌقتصر التعدٌل على الحد األدنى الممكن، وٌطّبق عندها 

 لألسباب التالٌة:

 )أ( فً حال كان عدم تعدٌل العقد قد ٌؤدي إلى أضرار أساسٌة، اقتصادٌاً وفنٌاً؛

 أايش انتؼذٌم .18
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 دون فائدة بعد اكمال التنفٌذ؛ االجهزة الطبٌةلم ٌتم تعدٌل العقد، ستكون  )ب( فً حال

 )ج( فً حال كان التعدٌل سٌؤدي إلى تحقٌق وفٍر فً قٌمة العقد؛

 )د( فً حال لم ٌؤد التعدٌل الى تؽٌٌرات جذرٌة على نطاق التعاقد المحدد سابقاً؛

التنفٌذ من دون أن ٌنتج عنه  ي إلى اإلسراع فً إكمالد)هـ( فً حال كان التعدٌل سٌؤ

 تدّنً فً المواصفات الفنٌة او نطاق التعاقد؛ 

ٌجوز للمشتري وبحسب القوانٌن العراقٌة النافذة، ومن خالل أمر تحرٌري موّجه الى 

من الشروط العامة للعقد، أن ٌدخل تعدٌالت على النطاق  31المجّهز بموجب المادة 

 التالٌة:  العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور

انًطهٕة رقلًٚٓب اٙ انؼقل  االعٓيح انطجٛخػهٗ انًٕإفبد انفُّٛخ, ػُليب ركٌٕ  ( ع)

 يُّٖؼخ فٖٖٛب  نهًْزو٘؛ 

 ػهٗ ٛوٚقخ انْؾٍ عٔ انزٕٙٛت؛  ( ة)

 عٔ/ػهٗ يكبٌ انزٕٕٛم؛ ٔ ( ط)

 )د( على الخدمات الواجب تقدٌمها من المجّهز. 

 

إذا أدى أي تعدٌل الى زٌادة أو انقاص فً قٌمة العقد أو فً الوقت الالزم لتنفٌذ  18.2

العقد، أو إلى التأثٌر على أي من التزامات المجّهز التعاقدٌة، فٌجب عندها إدراج 

تسوٌة عادلة على قٌمة العقد أوعلى جدول التنفٌذ أو على االثنٌن معاً، على أن ٌتم 

 س. تعدٌل العقد على هذا األسا

مما سبق، خالل مهلة  تسوٌة/ٌتوجب على المجهز تأكٌد أي اعتراض على أي تعدٌل

 ( ٌوماً من تارٌخ استالم المجّهز ألمر التعدٌل. 15خمسة عشر )

 

( من الشروط العامة للعقد، ال ٌجوز تعدٌل أو تؽٌٌر أي من 18وفقاً للمادة ) 19.1

 الطرفٌن.احكام العقد إال من خالل تعدٌل تحرٌري ٌوقعه 

 مؼذٌم انؼمذ .19

ال ٌحق للمجهز أن ٌتنازل عن اإللتزامات المالٌة للعقد أو جزء منه ألي طرؾ  20.1

 آخر وفق التشرٌعات النافذة .

 انتُاصل .20

والخدمات المتصلة بها  وفق الجدول  االجهزة الطبٌةٌتوجب على المجّهز تقدٌم  21.1

 الزمنً للتنفٌذ الذي حدده المشتري فً قائمة متطلبات التعاقد. 

ّٓض لً  .21 مأخٍش انًج

 انتُفٍز

فً أي وقت خالل تنفٌذ العقد، إذا واجه المجّهز او أي من المتعاقدٌن الثانوٌٌن  21.2

ت المتصلة بها وفق الجدول والخدما االجهزة الطبٌةمعه ظروفاً تعرقل )تعٌق( تقدٌم 

الزمنً، فٌتعٌن على المجّهز وفور وقوع هذه الظروؾ، إشعار المشتري تحرٌرٌاً 

بواقع التأخٌر، وبفترة التأخٌر المتوقعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالم المشتري إشعار 

ه المجّهز بالتأخٌر، وبالسرعة المعقولة، ٌتعٌن علٌه إجراء تقٌٌم للوضع، وبناًء علٌ

على أن ٌوافق الطرفان على  -ٌجوز للمشتري، ووفق تقدٌره، أن ٌمدد مدة التنفٌذ

 تمدٌد مدة التنفٌذ هذه بتوقٌعهما على تعدٌل للعقد بهذا الخصوص. 

 

( من الشروط العامة للعقد، فإن تأخٌر المجّهز 23باستثناء ما تنص علٌه المادة ) 21.3

هه، ٌتوجب فرض ؼرامات تأخٌرٌة  الطبٌةاالجهزة فً تنفٌذ التزاماته فً تقدٌم 

( من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم اإلتفاق على تمدٌد مدة 22علٌه بموجب المادة )
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من الشروط العامة للعقد من دون تطبٌق أٌة ؼرامات  21.2التنفٌذ عمالً بالفقرة 

 تأخٌرٌة.

شروط العامة للعقد، إذا ( من ال22بأستثناء البنود المنصوص علٌها فً المادة ) 22.1

فً المدة )المدد( المحددة فً العقد  االجهزة الطبٌةأخفق المجّهز بتقدٌم أي من أو كل 

لذلك، ٌحق للمشتري، ومن دون االجحاؾ بأٌة حقوق أو تعوٌضات أخرى تترتب له 

بموجب العقد، إستقطاع الؽرامات التأخٌرٌة مساو للنسبة المحددة فً الشروط 

المتأخرة عن كل اسبوع تأخٌر او جزء  لالجهزة الطبٌةلسعر التسلٌم  الخاصة للعقد

منه حتى ٌتم تسلٌمها او تنفٌذها الفعلً وفً حال الوصول إلى الحد االعلى ٌحق 

للمشتري فسخ العقد كما محدد فً الشروط الخاصة و وفق التعلٌمات والضوابط 

 الصادرة من وزارة التخطٌط واي تشرٌعات نافذة .

غشاياخ ان .22

 انتأخٍشٌح
 

ٌستطٌع المشتري، من دون االجحاؾ بأٌة حقوق أو تعوٌضات أخرى تترتب له عند  23.1

( خمسة عشر ٌوماً 15لمدة )اإلخالل بالعقد، سحب العمل من خالل أنذار تحرٌري 

باإلخالل موجه إلى المجهز، وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة والتً تشمل تحمٌله 

 وفً الحاالت التالٌة: فرق البدلٌن

يٍ عةة انؼًم   .23

 لثم صاحة انؼًم 

انقليبد انًزٖهخ ثٓب فالل انًلح انًؾلكح  االعٓيح انطجٛخإما اْم انًغّٓي ثزقلٚى  ( ع)

( يٍ انْؤٛ انؼبيخ 01نننك اٙ انؼقل, عٔ ع٘ رًلٚل نٓنِ انًلحٔاق انًبكح )

  نهؼقل؛

 

انًٕإفبد انفُّٛخ انًؾلكح اٙ انؼقل عٔعففق اٙ  االعٓيح انطجٛخإما نى رَزِٕ   ( ة)

 عٍزجلانٓب فالل صالصٍٛ ٕٚيب  يٍ رَهًّ عّؼبهع رؾوٚوٚب  يٍ انًْزو٘ ؛  

 

 باالجهزة الطبٌة)ج(  إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي تسجٌل أو أي شهادة أخرى تتعلق 

 المطلوبة فً المدة المحددة لذلك فً الشروط الخاصة للعقد؛ 

 

ٌّن للمشتري بحسب القوانٌن العراقٌة النافذة، بأن المجّهز قد تورط  )د( إذا تب

بممارسات االحتٌال أو الفساد األداري أو التواطؤ أو القهر أو اإلعاقة وفق 

من الشروط العامة للعقد، وذلك فً تنافسه على العقد أو فً تنفٌذه ؛  1.1المادة 

من أنذار المجّهز سحب العمل من  (  ٌوماً 15وعندها ٌجوز للمشتري وبعد )

( كما لو كان سحب 22المجهز على هذا األساس؛ وتطّبق عندها أحكام المادة )

 (. 22.1العمل قد تّم بموجب الفقرة )

 

)هـ( فً حال تم التثبت من اشتراك أي من العاملٌن لدى المجّهز أثناء تقدٌم السلع، 

( 1.1القهر أو اإلعاقة وفق المادة )بممارسة االحتٌال أو الفساد أو التواطؤ أو 

 هذا العامل؛ أو طرد/من الشروط العامة للعقد، فعندها ٌتوجب فصل

 

  )و( إذا أخفق المجّهز بتأدٌة أي من واجباته التعاقدٌة األخرى. 

أذا تنازل المجهز كال أو جزءاً الى مجهز آخر أو  تعاقد من الباطن مع مجهز  ( و)
 آخر . 

 

المواد المجهزة الى مجهز آخر دون موافقة المشتري  أذا أحال أجزاء من ( ن)
 المسبقة ،

 

( من الشروط العامة للعقد، 22.1عندما ٌقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ) 23.2  
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المشابهة لتلك التً أخفق  االجهزة الطبٌةفٌجوز للمشتري التعاقد على تجهٌز 

المجّهز فً تقدٌمها، وذلك وفقاً لألحكام والوسائل التً ٌراها المشتري مناسبة، 

وعلى أن ٌكون المجّهز ملتزماً أمام المشتري بأٌة  تكالٌؾ إضافٌة التً قد تنتج 

 .االجهزة الطبٌةعن شراء هذه 

( 15الدى المجهدز. لمددة )تحرٌري ٌستطٌع المشتري وفً أي وقت وبعد توجٌه أنذار  24.1
 خمسة  عشر ٌوماً أن ٌسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة فً الحاالت التالٌة :

أذا أصبح المجهز مفلساً او معسراً أو تعرض لتصفٌة موجوداته أو تقدم بطلب ألشهار  -أ
 أفالسه أو أعساره . 

 فً ٌد أمٌن التفلٌسة.أذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز  -ب
 أذا عقد المجهز صلحاً ٌقٌه األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنه .  -ج
أذا وافق المجهز على تنفٌذ التزامه التعاقدي تحت أشراؾ هٌئة مراقبة مؤلفة من دائنٌه  -د

 . 
من محكمة ذات أختصاص وكان من شأن هذا  أذا وقع الحجز على أموال المجهز -هـ 

 الحجز أن ٌؤدي الى عجز المجهز عن األٌفاء بالتزاماته التعاقدٌة . 
وفً هذه الحالة، ٌتّم سحب العمل من دون أي تعوٌض للمجّهز، ومن دون االجحاؾ  

 بأٌة حقوق أو تعوٌضات تترتب للمشتري بموجب العقد أو ستترتب له الحقاً.

م عةة انؼً. 24  

 تغثة اإللالط

ٌّد بأحكام المواد ) 25.1 ( من الشروط العامة للعقد، فإن تأخٌر 22( و)21( و )12مع التق

المجهز فً التنفٌذ أو فشله فً تنفٌذ أي من التزاماته بموجب العقد نتٌجة حدوث 

ظرؾ من الظروؾ القاهرة، لن ٌؤّدي أو ٌكون سبباً فً أٌة مطالبة بؽرامات 

مصادرة ضمان حسن األداء أو فً أنهاء العقد، وذلك بالقدر الذي تأخٌرٌة أو فً 

 ٌتأثر هذا األداء بهذا الظرؾ.

 انظشٔف انماْشج .25

أي حدث خارج عن ارادة ألؼراض هذه المادة، ٌعنً مصطلح "الظروؾ القاهرة"  25.2

الطرفٌن والؽٌر متوقع، تشمل الظروؾ القاهرة على سبٌل المثال ال الحصر ما 

الحروب أو الثورات أو الحرائق أو الفٌضانات أو انتشار األوبئة أو الحظر ٌلً 

 الصحً او الحظر على الشحن.

 

على المجهز ان ٌعلم المشتري خطٌاً فور حدوث القوة القاهرة واسبابها وعلى  25.3

المجهز بعدها ان ٌحاول االٌفاء بألتزامته بحدود ما ٌسمح به الظرؾ الجدٌد ا وان 

ٌبحث عن بدائل اخرى الستكمال العمل اال اذا طلب منه المشتري خطٌاً خالؾ 

 ذلك . 

 

 اً او جزئٌاً، وفً أي وقت وفً الحاالت التالٌة ، ٌحق للمشتري أنهاء العقد كلٌ 26.1

 تحقٌقاً للمصلحة العامة .  -أ

فً حالة أستحالة تنفٌذ العقد ألي سبب أو أسباب ٌتفق علٌها على أنها خارجة عن  -ب

 أرادة الطرفٌن وأدت الى أستحالة التجهٌز .

 بعد ارسال اشعاراً تحرٌرٌاً الى المجهز بضرورة انهاء العقد .

آَاء انؼمذ يٍ  .26

لثم صاحة انؼًم 

(for 

convenience) 
 

  ،  فٌجوز للمشتري أن ٌختار المتبقٌةالمستلزمات واالجهزة المخبرٌة بفً ما ٌتعلّق     26.2
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 مع التسلٌم وفق شروط وأسعار العقد.  منها)أ(  شراء أي جزء 

ٌ ّتفق علٌه لقاء االجهزة  منها)ب( إلؽاء ما تبقى  التً تم  الطبٌةوالدفع للمجّهز مبلؽاً 

 تجهٌزها جزئٌاً .

إذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق، فإن حقوق وواجبات والتزامات الطرفٌن، بما فٌها    26.3

 (.26المبالػ المستحقة للمجّهز، تخضع جمٌعها لإلجراءات المحددة فً المادة )

 

إذا حصل نزاع أو خالؾ من أي نوع كان بٌن المشتري والمجهز ٌرتبط أو ٌنتج  27.1

بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع  أو إلى عن هذا العقد، سٌسعى الطرفان 

 الخالؾ ودٌاً وذلك عبر التشاور فٌما بٌنهما. 

 مغٌٕح انُضاػاخ .27

ٌوماً، فٌمكن  31خالل  إذا فشل الطرفان فً حل هذا الخالؾ أو النزاع بالتشاور 27.2

أليٍ من الطرفٌن أن ٌرسل إشعاراً الى الطرؾ األخر ٌعلمه فٌه برؼبته اللجوء الى 

التحكٌم وفق هذا العقد، وٌحّدد فٌه الخالؾ موضوع التحكٌم، وال ٌمكن اللجوء الى 

 التحكٌم فً هذا الشأن ما لم ٌتم توجٌه اإلشعار وفق ما نصت علٌه هذه المادة. 

 

أي خالؾ أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنٌة للجوء إلى التحكٌم وفق إجراءات إن  27.2.1

ٌمكن اللجوء . التحكٌم المنّوه عنها فً هذه المادة، سوؾ ٌتم تسوٌته عبر التحكٌم

. وإذا الى التحكٌم قبل أو بعد تقدٌم المستلزمات واالجهزة المخبرٌة موضوع العقد

 م تطبٌق القانون العراقً لفض النزاعات.لم ٌتم اإلتفاق على التحكٌم ٌت

 فً إجراءات التحكٌم.  الشروط الخاصة للعقدت عتمد أحكام اإلجراءات المحددة فً  27.2.2

 

 بصرؾ النظر عن إجراءات التحكٌم المنصوص عنها فً هذه المادة: 27.3

أ. ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على ؼٌر          

 ذلك؛و

 ب. على المشتري ان ٌدفع للمجهز أٌة مستحقات مالٌة له.   

 

أو سوء السلوك المتعّمد، (criminal negligence)الجرمً باستثناء حاالت اإلهمال  28.1

 من الشروط العامة( 8أو فً حال وجود أي خرق بموجب المادة )

)أ( ال ٌعتبر المجّهز ملتزمأ تجاه المشتري، سواء بموجب العقد أو حسب القانون 

أو خالفه، عن أٌة خسارة أو أضرار ؼٌر مباشرة أو ناتجة أو خسارة فً 

فً األرباح أو فً فوائد التكالٌؾ؛  اإلستخدام أو خسارة فً اإلنتاج أو خسارة

بواجبات المجهز تسدٌد الؽرامات التأخٌرٌة الى هذا االستثناء ال عالقة ل

 المشتري وفق العقد؛ و

)ب( ال ٌجوز ان ٌتخطى إجمالً أو سقؾ التزام المجهز )بموجب العقد أو 

  بموجب القانون أو بخالؾ ذلك( تجاه المشتري قٌمة العقد كاملة . 

انةذ يٍ  .28

 -انًغؤٔنٍح 
 Limitation 

of Liability 

ٌجب أن تكتب كافة وثائق العقد وجمٌع المراسالت واإلتصاالت المرتبطة بالعقد  29.1

 والمتبادلة بٌن األطراؾ بلؽة العقد. هذا وٌجري تفسٌر العقد استناداً الى هذه اللؽة. 

 نغح انؼمذ .29
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نٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة وتحت والٌة ٌحتكم هذا العقد وٌفسر وفق القوا 30.1

 النظام القضائً العراقً.

 انمإٌَ انةاكى .30

إن أي إشعار )تبلٌػ( موّجه من أحد األطراؾ إلى اآلخر فً شأن هذا العقد، ٌجب  31.1

أن ٌكون تحرٌرٌاً أو عبر الكابل )"عبر الكابل " تشمل المراسالت عبر البرٌد 

أو الفاكس، على أن تتبع بتأكٌد تحرٌري( ومرسالً إلى عنوان  االلكترونً، التلكس،

 . المحدد فً شروط العقد الخاصةالطرؾ اآلخر 

اإلشؼاساخ  .31

 )يزكشاخ انتثهٍي(

ٌ عتبر اإلشعار أو مذكرة التبلٌػ نافذة من تارٌخ تسلٌمها أو بدءاً من أي تارٌخ الحق  31.2

 تحدده هذه المذكرة. 

 

عندما ٌقوم المجّهز بتقدٌم المستلزمات واالجهزة المخبرٌة من الخارج، فسٌتحمل  32.1

عندها كامل المسؤولٌة عن جمٌع الضرائب والرسوم ورسوم التراخٌص، 

وؼٌرها من الرسوم والجباٌات المطلوب تسدٌدها خارج العراق وحسب 

 التشرٌعات النافذة . 

 انضشائة ٔانشعٕو .32

عندما ٌقوم المجّهز بتقدٌم المستلزمات واالجهزة المخبرٌة من داخل العراق،  32.2

فسٌتحمل عندها كامل المسؤولٌة عن جمٌع الضرائب والرسوم ورسوم 

التراخٌص، وؼٌرها من الرسوم والجباٌات المطلوب تسدٌدها حتى تسلٌم 

 المستلزمات واالجهزة المخبرٌة والخدمات المتصلة بها الى المشتري. 

 

33.1 

يٍ عًٕٓهٚخ انؼوان انٗ انًغّٓي نزَلٚل يجبنغ يبنٛخ َبرغخ  يطبنجخعٔيطبنجبدػُليب ٚزى رقلٚى 

ػٍ عٔ ثًٕعت انؼقل, ٚغٕى نهًْزو٘ اقزطبع ٔعٚٚبٌ اإلؽزفبظ ثأ٘ يجهغ عٔ يجبنغ ,ثْكم 

كبيم عٔ عيئٙ, يٍ فطبة انًٚبٌ )اما كبٌ يٕعٕكا ( انن٘ عٔكػّ انًغّٓي نألنواٗ 

انًجهغ انُقل٘ عٔانًٚبٌ, نؾٍٛ رَٕٚخ ْنِ انًنكٕهح ٍبثقب, كًب ٔٚؾزفع ثؾقّ ثإيزٛبى إؽزغبى 

 انًطبنجخ. 

عيب اٙ ؽبل كبٌ انًٚبٌ انًٖواٙ نٛو كبٍ  نزغطٛخ انًجهغ أ انًجبنغ انًطبنت ثٓب, عٔ اٙ 

ؽبل ػلو ٔعٕك فطبة ًٙبٌ يقلو يٍ انًغّٓي, اؼُلْب ٚغٕى نهًْزو٘ إقزطبع ٔاإلؽزفبظ 

انًنكٕهح اػالِ(, ٔثقله قًٛخ ْنِ انًجبنغ   )كًب ٚزًزغ ثباليزٛبى الؽزغبى انًجهغ أ انًجبنغ

انًطبنت ثٓب, ع٘ يجهغ عٔ يجبنغ يَزؾقخ عٔ ٍزَزؾق نهًغّٓي اٙ ع٘ ٔقذ الؽق ثًٕعت ْنا  

انؼقل عٔ ٔاق ع٘ ػقل آفو) إٌ ٔعل, ٔاٙ ؽبل  ػلو ٔعٕكِ ارقبم اإلعواءاد انقبََٕٛخ 

ٕٓهٚخ انؼوان, ٔمنك انٗ ؽٍٛ ثٖلكِ( اًٛب ثٍٛ انًغٓي ٔانًْزو٘ عٔ اًٛب ثٍٛ انًغّٓي ٔعً

رَٕٚخ ْكنا يطبنجخ ٔيٍ كٌٔ ع٘ ؽق نهًغٓي ثبنًطبنجخ ثأٚخ إائل عٔ عٙواه َبرغخ ػًب 

ٍجق ٔيًٓب كبَذ ٛجٛؼزٓب ٔػهٗ ْنا األٍبً عٔ ع٘ عٍبً آفو يزؼهق ثأ٘ يغًٕع يجهغ 

 بٍت. يَزقطغ عٔ يؾزغي ثًٕعت ْنِ انًبكح, ػهٗ عٌ ٚزى إّؼبه انًغّٓي ثننك ثبنْكم انًُ

 

33 
االعتمطاػاخ ٔ 

االيتٍاصاخ 

انًشمثطحتًثاني 

 انًطانة تٓا 
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 القسم الثامن : الشروط الخاصة للعقد 

ل الشروط العامة للعقد.  أوالتالٌة ت كمل  للعقد الخاصة الشروط إن تسود  بٌن اإلثنٌن، تضاربكان هناك فً حال ت عدِّ

األحكام الواردة فً الشروط الخاصة. تعتمد مواد الشروط الخاصة نفس أرقام مواد الشروط العامة لضمان الوضوح 

 وتظهر بٌن قوسٌن.

ٔمنكجبنقٜ انًبئم ٔانقهفٛخ ثؾَت انؾبعخ ؽٕل كٛفٛخ اٍزكًبل انْؤٛ انقبٕخ نهؼقل رى رقلٚى يالؽظبرإنٗ عٓخ انزؼبقل{

نغوٗ رٕٙٛؼ األؽكبو انزٙ ٚزٕعت ػهٗ انًْزو٘ إػلاكْب ثْكم فبٓ  ؼُٛٛخاألؽكبيبنانويبكٚخ. رى رقلٚى ْنِ 

 }. نكم يُبقٖخ

وزارة الصحة /البٌئة/ الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات  ] ]إسم المشتري:

 [.الطبٌة ) كٌمادٌا (

 )ح( 1.1ش.ع.ع. 

 )م( 1.1ش.ع.ع.  . [المجّهز إسم:  أدخل]:إسم المجّهز

اسم المصنع والمنشأ والمواصفات المدونة فً العرض األصلً ال ٌمكن تؽٌٌرها كذلك فً  -

 . العقد

 شهادة منشا مطلوبة وٌجب ان تؤٌد البضاعة جمٌعها منتجة او مصنعة فً بلد المنشأ . -

تعلٌمات تنفٌذ ( من  13حسب  الضوابط رقم )التصدٌق لشهادات المنشأ االصدار وٌكون 

          2114( لسنة 2الحكومٌة رقم )العقود 

 3ش.ع.ع.

 اضافة الى ماورد فً الشروط العامة للعقد  ٌتم اضافة ماٌلً : -

تزوٌد الطرؾ الثانً بالكتب الرسمٌة التً لها عالقة بتنفٌذ العقد دون ان ٌكون الطرؾ  -

 االول مسؤول عن نتٌجة تلك المخاطبات 

والموقعة من الطرفٌن والمحفوظة لدى المشتري  ٌتم اعتماد النسخة االصلٌة للعقد -

  كونها النسخة المعمول بها فً حال االختالؾ واالخالل

فً العراق حتى بعد انتهاء تخوٌلة من الشركات االجنبٌة استمرار مسؤولٌة المكتب العلمً  -

ثارها التً خولته مالم ٌكن التخوٌل الالحق قد عالج التزامات الشركة االجنبٌة السابقة وا

 .ٌكون المكتب العلمً الممثل للشركات هو المحل المختار للتبلٌؽات القضائٌة 

تقدٌم القوائم التجارٌة االصلٌة الى القسم االستٌرادي قبل شحن االرسالٌة لكل شحنة    -
وبخالفة سوؾ ٌقوم المشتري بفرض ؼرامة بحق البائع وحسب نص المادة المذكورة فً 

  .19الفقرة ش.ع.ع 
 

 5ش.ع.ع.

 العقد توقٌع تارٌخ:أدخل]:تارٌخ نفاذ العقد

 عٔ, قلثزبهٚـ رٕقٛغ انؼاالعٓيح انطجٛخ رى رَغٛم إما (1)

 نٛو يطهٕة ثؾَت انقٕاٍَٛ انُبانح.االعٓيح انطجٛخ إما كبٌ رَغٛم  (0)

 6.2ش.ع.ع. 
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 [."الٌنطبق" :ٌجبإدراج فٌحالعدماالنطباق

 8ش.ع.ع. . للطرؾ االول والمواصفاتالنص على عائدٌة ملكٌة التصامٌم والخرائط 

 : كفالة حسن األداء

 يٍ ٕبكهح  ػهٗ ّكم فطبة ًٙبٌ  األكاء نٛو يْؤٛخ ؽٍَ كفبنخ انجبئغ ٚقلو  -

َبانح ٛٛهخ يلح انؼقل نؾٍٛ اَزٓبء  نهؼقل انكهٛخ انقًٛخ ( يٍ %5ثَُجخ  (ؽٖوٚب انًَزفٛل

 ربهٚـ يٍ َبانح ٔركٌٕ يؼزًل ػواقٙ ثُك يٍ ٕبكهح ركٌٕ اٌ ػهٗ يزطهجبد انؼقل

ٔ ركٌٕ ٕبكهح ثبنهغخ انؼوثٛخ ٔ ,  انزؼبقلٚخ االنزيايبد كباخ اكزًبل نؾٍٛ إٕلاهْب

 ٔرطهق كفبنخ ؽٍَ األكاء ثؼل إكًبل كباخ يزطهجبد انؼقل . االَكهٛيٚخ

 باالضافة الى ما تم االشارة الٌه انفاً ٌتم اضافة ما ٌلً:  

نافذة طٌلة مدة ٌبقى كتاب االحالة وقبل  توقٌع العقد  وبعد اصدار الضمان المصرفً قدم ٌ -أ

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

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

كومٌه والمعتمدة  اصدار كفالة مصرفٌة مصرؾ عراقً اهلً ، وال ٌجوز لتلك المصارؾ الح

( ذي Back to Backلشركة اجنبٌة االبعد تقدٌم كفالة مقابلة صادرة من مصرؾ اجنبً) 

  Moody's standard and poor)تصنٌؾ صادر من احدى مؤسسات التصنٌؾ الدولٌة )

العراقً للتجارة ودون توسط المصرؾ  ضمانوؼٌرها او لقاء تأمٌنات نقدٌة بما الٌقل عن مبلػ  ال

 باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة وتكون اللؽة العربٌة هً المعول علٌها . ضمانكون الٌوان 

 ضمانصدر بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصولٌا الصدار الٌحسن االداء  ضمان- ج

 او كتاب مرفق ضمانومصدق ٌقدم الى المصرؾ وٌدرج على متن ال-وبموجب تخوٌل رسمً 

 ٌصدر من المصرؾ المصدر لها .

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

  ولصالح كٌمادٌا ولكٌمادٌا حق تمدٌده  ؼٌر مشروط ضمانكون الٌو ضمانالمصرؾ المصدر لل

حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلٌن او المجهزٌن ومع اول مطالبه خطٌه   او مصادرته

 لها .

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

 . تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد -1

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

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

 وفقا لقوانٌن جمهورٌة العراق(.

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

(ii)  اي خطاب ضمان مالم ٌكن مصحوبا بكتاب رسمً صادر من  ال ٌتم استالم

 لمصرؾ اومن ٌنوب عنه.وبتوقٌع المدٌر المفوض ل لضمانالمصرؾ المصدر ل

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

 7ش.ع.ع.
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 ان الٌكون مشروطا اومباشرا. -8

)فً حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعدٌالت او التمدٌدات على خطابات الضمان  -7

 .ساب شركتنا(وأٌداعه فً ح لضماناو نكول المجهز ٌتم مصادرة مبلػ ا

العراقً وادخالها  من البنك المركزيكافة اال بعد قبولها خطابات الضمان قبول الٌتم  -11
 .االلكترونٌة وتاٌٌد البنك بذلك المنصة

 ٌجب ان ٌكون خطاب الضمان بعملة العقد . - 11

تكون الشركات المجهزة والمصنعة المتخصصة حصراً لها الحق فً تقدٌم اخر   .5

منتجاتها وحسب المواصفات المعتمدة والمعروضة فً مفاتحتنا لشهادة منظمة التوحٌد 

( واي شهادات عالمٌة معتمدة باألضافة الى كتاب تعرٌفً ٌبٌن  ISOوالمقاٌٌس ) 

 مشارٌع الشركات وٌجب تقدٌمها مع العرض.

ؾ الثانً بتقدٌم شهادة فحص للمواد المجهزة من شركة فاحصة رصٌنة تزم الطرٌل .5

تقوم بفحص اي نوع من البضاعة  ةوهذه الشركومعتمدة عالمٌاً تتناسب مع مواد العقد 

فً مكان التصنٌع قبل  التصدٌر وفً حالة رداءة نوعٌة البضاعة وعدم مطابقتها 

تقرٌر بعدم مطابقة البضاعة وردائتها وبذلك التصدر شهادة فحص  ترفعللمواصفات 

والٌتم دفع اي مبلػ عن البضاعة. كما ٌتم خضوع  جمٌع المواد الموردة من قبل اي 

 دولة او شركة اجنبٌة  الى اجراءات الفحص فً بلد المنشا.

 

 1.1ش.ع.ع. 

 

 

"0.0.1 : 

انًَزهييبد افزجبه انًْزو٘. اٙ ؽبل كبٌ  نٖبنؼانًؾلكح ْٙ  فزجبهاد)ع( إٌ انًؼبُٚخ ٔاال

انًَزهييبد ٔاالعٓيح ٔيؼبُٚزٓب يطهٕثب  قجم اهٍبنٓب, اال ٚغٕى ّؾٍ ٔاالعٓيح انًقجوٚخ 

انغٕكح انًزؼهق ثٓنِ يواقجخإال إما عود يؼبُٚزٓب ثْكم يقجٕل ٔرى إٕلاه رقوٚو انًقجوٚخ 

 .انًَزهييبد ٔاالعٓيح انًقجوٚخ 

 1.2ش.ع.ع. 

 

ٌّنة من المستلزمات واالجهزة المخبرٌة ) ب( ٌجوز للمجّهز أن ٌقوم باختبار مجموعة مع

 جاهزة للشحن، على أن ٌتحمل المجهز تكالٌؾ هذه االختبارات.  

 

إلى نقطة الوصول النهائً، على ممثل المستلزمات واالجهزة المخبرٌة )ج( عند وصول 

و قسم منها للتأكد من مطابقتها هزة المخبرٌة المستلزمات واالجالمشتري أن ٌقوم بمعاٌنة أ 

بحالة جٌدة. سوؾ ٌصدر المشتري  لشروط العقد، وإلعالم المشتري بأن السلع قد وصلت

إلى المجّهز شهادة )استالم( متعلقة بالسلع )أو بقسم منها(. ٌجب إصدار شهادة االستالم خالل 

أي قسم منها الى نقطة جهزة المخبرٌة المستلزمات واالمن تارٌخ تسلٌم  ["ٌوما  المدة  أدخل]

 الوصول النهائً.

 

إذا إعترض المجهز على صالحٌة قرار المشتري بفشل أي اختبار )كما هو مطلوب  1.2.2

نقطة الوصول  فًالمستلزمات واالجهزة المخبرٌة شحن أعاله( تّم قبل  1.1وفق المادة 

النهائً، سواء كان االختبار ٌطال المنتج ذاته أو مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً(، فعندها 

ٌّنة من  ٌّنة بالتوافق بٌن المجّهز والمشتري أو من ٌمثلهما، وتصدق الع سوؾ ٌتم أخذ ع

خالل مهلة أربعة أسابٌع من تارٌخ  (umpire analysis) التحكٌمً للتحلٌلالطرفٌن، وترسل 

اعتراض المجّهز على نتٌجة االختبار إلى وكالة مستقلة ٌتوافق علٌها طرفا العقد. سوؾ ٌتم 

فوراً وتكون هذه النتٌجة نهائٌة وملزمة للطرفٌن. أما كلفة التحلٌل ا هذ التحلٌل بنتائجاألخذ 

 الٌنطبق 
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 {فسوؾ ٌتحملها الطرؾ الخاسر."

   : توضٌب الالتعبئة و

أن تكون التعبئة ممتازة وداخل علب آمنة لحماٌة المواد من الضرر والتلؾ والكسر  -1

 والنقص.

ادة التعبئة )والتً هً من أصل نباتً ( ٌجب أن تكون نظٌفة وخالٌة من الحشرات شه

  واآلفات .

على ( فً الوسط M.O.Hعلٌها عبارة )مطبوعة على البائع وضع شرائط زرقاء ؼامقة  -2

العالمة التجارٌة العلبة الخارجٌة الخاصة بالشحنات المطلوبة من قبل المشتري وتدوٌن 

 للبائع .

على الؽالؾ )الصالحٌة( ٌجب أن ٌتم طباعة اسم المصنع ودولة المنشأ وتارٌخ النفاذ    -3

 .لكل عبوة  الداخلً والخارجً

بت علٌه )) عبارة لكل علبة مث ٌجب أن تكون الطباعة جٌدة على الؽالؾ الخارجً  -4

( ، ورقم الطلب ، ورقم االعتماد ، واسم المستفٌد ، وعدد القطع O.H.Mوزارة الصحة )

وكل علبة  تحتوي على نسخة من قائمة التعبئة وجمٌع المستندات  فً داخل العلبة (( .

 والوثائق التجارٌة الالزمة . 

 على كل علبة . أن تكون اللؽة المستخدمة على الملصقات اللؽة االنكلٌزٌة  -5

ق )حاوٌات ( مع أربطة تؽلٌؾ الكارتونات ٌالطلب فً صنادتعبئة تنظم أن ٌجب   -6

وملصقات واضحة عن محتوٌات كل كارتونه حسب مواصفات المنظمة الدولٌة لتوحٌد 

تسهٌل عملٌة من اجل  التالٌةوالحاوٌات ٌجب أن تكون باألبعاد  (ISOالمقاٌٌس )

)بضمنه ارتفاع قاعدة ملم. 1111ملم، االرتفاع  1111العرض ملم،  1211نقلها.الطول 

 كؽم . 711ة( والتزن كل حاوٌة  أكثر من حاوٌال

على  الفقرات الطبٌة ٌجب أن تشحن بهٌئة طرود مؽلقة ومؽلفة بناٌلون وموضوعة  -8

 خشبٌة .قواعد 

 ج .على البائع أن ٌثبت رقم التسلسل لكل جهاز على شرٌط وعلى كل كارتون من الخار -7

  جمٌع األدوات االحتٌاطٌة والملحقات ٌجب أن تعبأ بصورة منفصلة عن األجهزة . -1

 . ةالمصنع ةي على المادرار( طبع ح   MOH)  رةطبع عبا ةالمصنع ةكرعلى الش -11

 11.2ش.ع.ع. 

 

ومثبت فٌها بان  شحنةشهادة المنشأ مع كل تقدٌم فاتورة البٌع ووثٌقة التامٌن و -1

البضاعة منتجة بالكامل فً بلد المنشأ وال ٌتضمن أي جزء أو المواد األولٌة أو 

 : التصنٌع منشأ إسرائٌلً وٌجب أن تحمل الشهادة التالٌة

المصنع أو المنتج لٌس فرع أو شركة  مدرجة فً القائمة السوداء للمقاطعة مع اسرائٌل 

السفارة العراقٌة وؼرفة التجارة والخارجٌة او كاتب و ٌجب أن تكون مصدقة من قبل ) 

العدل فً بلد المنشأ ( إضافة الى تصدٌقها من قبل وزارة الخارجٌة العراقٌة و تنص ) 

 على أن البائع سوؾ ٌجهز المواد إلى العراق (.

 ٔقذ انزَهٛى ٚكٌٕ ثأٍوع ٔقذ يًكٍ ًٍٔٙ ازوح ٕالؽٛخ االػزًبك .  -0

زياو ثبنْؤٛ انًضجزخ اٙ انؼقل ٔرقلٚى يَزُلاد انْؾٍ  ػهٗ عًٛغ انًغٓيٍٚ  االن -:

ػُل ٕٕٔل انجٚبػخ ٔرقغ يَنٔنٛخ عٚخ َقٕٕبد رظٓو عٔ ع٘  رأفٛوثَجت ػلو 

 .رقلٚى يَزُلاد انْؾٍ ػهٗ ػبرق انجبئغ 

ٔصالصخ ََـ  االٕهٛخ كم ّؾُخ ٚغت عٌ رزًٍٚ صالصخ ٍٛزبد يٍ يَزُلاد انْؾٍ  -7

 11.1ش.ع.ع. 

 11.3و 
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نًغًٕػخ االٔنٗ / انجُك انًواٍم , انًغًٕػخ انضبَٛخ ) اعٔ ٍٛزبد كبيهخ يؼَُٕخ إنٗ 

, انًغًٕػخ انضبنضخ / رواق يغ اهٍبنٛخ االعٓيح انطجٛخ ٔانقليٛخ قَى اٍزٛواك  /

 . انْؾٍ (

ػهٗ انجبئغ إٖٚبل انجٚبػخ إنٗ يقبىٌ كًٛبكٚب ) انًْزو٘ ( َٔقهٓب ٔانزبيٍٛ ػهٛٓب(    -6

CIP ٌٔال ٚزؾهم يٍ ْنا االنزياو نؾٍٛ رُظٛى يؾٚو َفبٗ عٕٕنٙ اٙ يكب )

 انزَهٛى انًزفق ػهّٛ . 

ٌتم استالم المواد المتفق على تجهٌزها من خالل محضر نفاض اصولً فً مكان  -6

 التسلٌم المتفق علٌه .

التسلٌم باسرع وقت ممكن وضمن فترة صالحٌة االعتماد وجدولة الشحن تكون   -8

طلب كٌمادٌا علما بان فرق مدة  التجهٌز سٌكون احد عناصر حسب احتٌاج 

 .المفاضلة 

( ٌوم من تارٌخ وصول المواد  15الفترة الزمنٌة الصدار شهادة االستالم )  -7

المجهزة الى مكان التجهٌز المحدد من قبل الطرؾ االول واالستالم النهائً خالل 

 ( ٌوم .15)

ٓب نهًٕإفبد ٔ ثْؤٛ انفُٛخ ٔ ٚؼٕل ػهٗ ال ٚؼزجو اٍزالو انًٕاك اقواها ثًطبثقز -0

 َزبئظ انفؾٕٕبد انٖبكهح ػٍ انغٓبد انًقزٖخ .  

مع كل ارسالٌة انؾ الذكر ٌجب ارسال ثالثة مجموعات من مستندات الشحن  -11

) المجموعة االولى / البنك المراسل ،  اضافة الى ثالثة مجموعات اخرى الى

، المجموعة الثالثة / االجهزة الطبٌة والخدمٌة قسم استٌراد  المجموعة الثانٌة /

 متضمنة: ترفق مع ارسالٌة الشحن ( 

  القوائم التجارٌة للبائع فً نسخة واحدة اصلٌة وستة نسخ توضح الشحن الى المٌناء

 المقصود .

  سٌت كامل من اشعار ارسالٌة الشاحنة / ثالثة نسخ اصلٌة من وصل تاٌٌد المادة

CMR . 

 نوعٌة ونوعٌة التعبئة .شهادة تحلٌل ال 

 . ٌجب تقدٌم مستندات الى المشتري فورا قبل شحن البضاعة 

 ٌجب تثبٌت رقم الطلب على كافة المستندات والقوائم والمراسالت الخاصة بالعقد . 

 

(  MOH. Kimتكالٌؾ وضع عالمة فاشل ؼٌر صالح لألستعمال ) ٌتحمل المجهز  -12

 المطابقة للمواصفات فً مخازن كٌمادٌا .على الكمٌة الفاشلة او ؼٌر 

 هٗ انجبئ غ ر ئٚ ل انًْ ز و٘ ثْ ٓبكح ر ض ج ذ ثبٌ انًبكح األٔن ٛ خ انًَزقلي خ ػ -:1 

 .PVC  (poly viny chloride)اٙ ان ً ٕاك انج الٍ ز ٛ ك ٛ خ فبن ٛ خ ي ٍ يبكح 
 

المخاطر فٌتم اجراء التأمٌن الشامل على السلعة المجهزة ٌجب ان ٌكون التأمٌن مؽطٌا لجمٌع 

وٌكون التأمٌن ضد الضٌاع او التلؾ الناتج عن التصنٌع او الشراء او النقل او التخزٌن او 

 . التسلٌم او الحروب او كافة المخاطر االخرى

 12ش.ع.ع.

ذات على البائع شحن البضاعة على متن سفن حدٌثة تحتوي على رافعات شوكٌة  -1

 إمكانٌة تحمٌل وتفرٌػ خصوصاً للحاوٌات .

 فً حالة الشحن البري ، ٌتم ذكر منفذان حدودٌان على االقل . -2

ٌجب ان ٌكون شحن و تفرٌػ البضائع ومعداتها القادمة من الخارج عبر الموانئ  -3

 13ش.ع.ع.
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العراقٌة ، مع مراعاة الشروط الفنٌة واالقتصادٌة فً هذا المجال واعتماد عقود النقل 

 ي التً تضمن وصول البضائع الى الموانئ العراقٌة وتجنب الموانئ المجاورة . البحر

ٌلتزم الطرؾ الثانً )المجهز ( بأعالم )قسم االخراج الكمركً وقسم االعتمادات وقسم  -4

منفذ الدخول ( وبما -المبلػ-النوع-االستٌراد ( بتفاصٌل كل شحنة متضمنة ) الكمٌة

الى المنفذ لٌتسنى لالقسام المذكورة اعداد تسهٌل الٌقل عن ثالثٌن ٌوم من وصولها 

مهمة الكمركٌة والضرٌبٌة وال تتحمل كٌمادٌا اي مسؤولٌة عن التأخٌر الحاصل فً 

ادخال الشحنة فً المنفذ الحدودي وٌتحمل المجهز كافة مصارٌؾ النقل والتفرٌػ عن 

 طرٌق مخوله فً بؽداد .

 

 

 وؼٌر ،جدٌدة العقد بموجب المقدمة السلع بأن وٌتعهد ٌكفل أن المجّهز على ٌتوجب 15.1" 

 التصمٌم فً( الحالٌة اوالتطورات)التطورات أحدث وتتضمن طراز أحدث من مستخدمةو

 السلع بأن أٌضاً  وٌتعهد ٌكفل أن المجّهز على وٌتوجب. ذلك خالؾ العقد ٌحدد ،مالم والمواد

 اإلعتٌادي االستعمال أثناء حدث/تظهر أن ٌمكن) عٌوباً  تتضمن لن ، العقد بموجب المقدمة

 المستعملة المواد عن ناتجة أوعٌوباً  التصمٌم ناتجةعن( العراق فً السائدة الظروؾ فً للسلع

 فٌا مطلوبة المواد أو التصامٌم المشتري فٌها ٌحدد التً الحاالت باستثناء)  المصنعٌة عن أو

 .منه إهمال أي المجهزأو به ٌقوم فعل أي بسبب عٌوباً  أو( الفنٌة لمواصفات

 : العمر الزمنً للمادة

 ( لكل مادة مستهلكة و لكل مادة لها عمر زمنً .shelf lifeٌجب تثبٌت صالحٌة النفاذ ) -

ولم ٌمضً على ا" حدٌثمصنعة  أن تكون البضاعة المجهزة بعد اإلحالة من وجبات -

العامة لتسوٌق األدوٌة وصولها إلى مخازن الشركة عند تصنٌعها ) ستة أشهر( 

.وان ال ٌكون مضى ثالثة سنوات أو أكثر هاوالمستلزمات الطبٌة بالنسبة للمواد التً عمر

 أشهر عند وصولها إلى مخازن كٌمادٌا بالنسبة للمادة التً عمرها  3علٌها أكثر من 

سنتان وٌجب أن تكون ؼٌر مستعملة ومطابقة بشكل كامل للمواصفات المذكورة فً 

 . لةاإلحا

  

 تارٌخ شهراًمن[  رقم أدخل( ] 1: )إثنتٌن من األقل للمدة  نافذاً  الضمان هذا ٌكون 15.2

 فً المحدد النهائً الموقع الحالة،فً وفق جزءمنها وأي ونصبها وتشؽٌلها السلعأ استالم

 المباشرة تارٌخ من شهراً ([ x + 6)  رقم أدخل(  ]2) المشتري،أو قبل من وقبولها العقد

 . بلدالمنشأ فً التحمٌل مكان من بالشحن

 12 تكون عام وبشكل. للسوق دراسة باألشهربناًءعلى’  x‘ القٌمة تحدد أن ٌجب: مالحظة

 .{شهراً 

 الضمان هذا بنتٌجة تنشأ قد مطالبة بأٌة تحرٌرٌاً  إشعاراً  ٌرسل أن المشتري على 15.3

 .الممكنة بالسرعة وذلك

 أن المفضل ،من عدداألٌام أدخل]  خالل المجّهزإشعارالمشتري،علٌه استالم لدى 15.4

 أو المعٌوبة السلع أوٌستبدل العٌوب ٌصلح المعقولة،أن وبالسرعة[ ٌوماً  15 تكون

 

 15ش.ع.ع.
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 الحالة،التكالٌؾ المشتري،باستثناء،ووفق على إضافٌة كلفة أٌة دون من أجزاءها،وذلك

 تم التً أوالقطع النهائً،للسلع الوصول نقطة والى العراق داخل التوصٌل كلفة: التالٌة

-ex) العرض صالة أوفً( ex-factory) المصنع أواستبدالها،من اصالحها

showroom )ًالمشؽل أوف (ex-works .) 

 نننك انًؾلكح انًٓهخ فالل انؼٕٛة ,ثًؼبنغخ رؾوٚوٚب   اّؼبهِ ثؼل انًغّٓي عففق إما 15.5

 انًٕٕٙع نًؼبنغخ انالىيخ انزلاثٛو ارقبم نهًْزو٘ ٚؾق ,اؼُلْب نهؼقل انقبٕخ انْؤٛ اٙ

 عٔرؼٕٚٚبد ؽقٕن ثأٚخ االعؾب  كٌٔ ٔيٍ انًغّٓي َٔفقخ يَنٔنٛخ ػهٗ ,ٔمنك انؾبعخ ٔاق

 . انؼقل ثًٕعت نهًْزو٘ رزورت عفوٖ
 

( UPTIME warranty] ) %17 أو% 15 مثالً  أدخل [ سنوٌاً %  x:" التالً أدخل: 15.6

 .العٌوب ضمان فترة خالل

 نسبته السنوٌة،ما الصٌانة عقد خالل( downtime) األعطال فترات تخّطت حال وفً

(111-x%)األعطال فترات ضعؾ قٌمته ما العقد فترةهذا تمدٌد عندها ،فٌتوجب ]." 

  -التعوٌضات :

البائع مسؤول عن تعوٌض المشتري عن المواد المتضررة التً تظهر بعد  -1

 عٌب فً التصنٌع .التوزٌع بسبب 

على البائع أن ٌعوض المشتري عن المواد المتضررة ) الفاشلة بالتحلٌل و المواد  -2
الناقصة والمخالفة للمواصفات و المفقودة (  خالل نفس مدة التجهٌز المثبتة فً 
العقد الرسمً على ان ٌبدأ احتسابها من تارٌخ تبلٌؽه بذلك اما الشحنات االخرى 

نفس جدولة الشحن من تارٌخ شحن الكمٌة التعوٌضٌة ٌجب ان تشحن خالل 
وبخالفه ٌحق لكٌمادٌا فرض الؽرامة التأخٌرٌة بنفس النسبة المنصوص علٌها فً 
بند الؽرامات ) الفقرة  أ ( وشراء المادة من مجهز اخر على حساب البائع ) 
الطرؾ الثانً ( اضافة الى فرض المصارٌؾ االدارٌة وتحمٌله فرق السعر 

 ادرة كافة التأمٌنات وتقدٌم البائع الى المحاكم المختصة لتحصٌل حقوقها .ومص

 كٌمادٌا  ن مخازنموالتً ٌثبت فشلها أن ٌرفع البضاعة الؽٌر مقبولة على المجهز  -3

حق فً إتالؾ ٌوم من تارٌخ إعالم المجهز بذلك وإال فان لكٌمادٌا ال 45 خالل

  البائعط حق اسقو احساب المجهز  للمواصفات وعلى الفاشلة والمخالفة المواد 

 .وٌعتبر متنازال عن كافة حقوقه المتعلقة بتلك المواد  بأسترجاع هذه المواد

بعد تارٌخ نفاذها تكون  ان البضائع الؽٌر مصروفة فً مخازن وزارة الصحة  -4

 % (  .111خاضعة لتعوٌض من قبل البائع ) 

فعول وألسباب فنٌة تعود الى المجهز على البائع تعوٌض المواد الفاشلة والمنتهٌة الم -5

% مصارٌؾ ادارٌة من كامل الكمٌة الفاشلة والمنتهٌة المفعول 21% مع 111بنسبة 

وفً حال عدم شحن الكمٌة التعوٌضٌة بنفس النسبة والمدة المتفق علٌها فً العقد 

ٌصار الى فرض الؽرامات التأخٌرٌة وبنفس النسبة المنصوص علٌها فً بند الؽرامات 

وشراء المادة من مجهز آخر على حساب البائع اضافة الى فرض المصارٌؾ االدارٌة 

وٌتحمل البائع فرق السعر ومصادرة كافة التامٌنات وتقدٌم البائع الى المحاكم المختصة 

 لتحصٌل حقوقها .

أن البائع علٌه مسؤولٌة تعوٌض المشتري للمواد ذات العٌوب المصنعٌة التً   -6
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 المصنعة . تظهر بسبب العٌوب

ػهٗ انطو  انضبَٙ ًٙبٌ انؼٕٛة انقفٛخ انزٙ رظٓو اٙ انًجٛغ ٔا٘ اْم ٚظٓو  -4

اٙ انًبكح ثًلح رٕاى٘ ػًو انًبكح ثبنَُجخ نهًٕاك انقبٙؼخ نهؼًو ٔنهًٕاك انزٙ نٌٛ 

اٛٓب ػًو ىيُٙ رًٍٚ رهك انؼٕٛة نًلح فًٌ ٍُٕاد ػهٗ اٌ ٚجلع اؽزَبة رهك 

 انفؾٕٕبد نٓب .انًلك يٍ ربهٚـ ظٕٓه َزبئظ 

  : شرط الدفع

 :بااللٌه التالٌه  ؼٌر مثبت  اعتماد طرٌقه الدفع بواسطة خطاب االعتماد الؽٌر قابل للنقض

 المطابقة لشروط االعتماد.  عند تقدٌم مستندات الشحن 55%

 -من قٌمة االجهزة تدفع كاالتً : 75%

عند اكمال نصب االجهزة وتشؽٌلها واكمال التدرٌب الداخلً والخارجً وسٌتم  55%

اطالقها عند اصدار رسالة تأكٌد من جانبنا  الى البنك المراسل ٌذكر فٌها ان المجهز 

 قد اكمل النصب والتشؽٌل بنجاح .

 .عند اكمال المجهز كافة متطلبات العقد من ضمان وصٌانة وكل المتعلقات االخرى  55%

% من قٌمة العقد الخاصة بضمان المواصفة للمواد المجهزة تطلق بعد تنفٌذ الطرؾ 5 -

 الثانً التزامة التعاقدي وانتهاء مدة الضمان والصٌانة .

أما فٌما ٌتعلق بفاعلٌة األعتماد فٌتم إعتباراً من تارخ تبلٌؽه للمجهز، وٌكون المجهز مسؤوالً 

التبلٌػ .. إال إذا لم ٌبلػ المجهز ألسباب خارجة عن  عن األلتزام بمدة التجهٌز من تأرٌخ

إرادته وإرادة البنك المراسل للمجهز.. ففً هذه الحالة ٌكون تارٌخ تبلٌؽه باألعتماد أو 

التعدٌالت التً تطرأ على برقٌة فتح األعتماد بموجب الكتاب الصادر من شركتنا الى 

  ض الشحن.المصرؾ الفاتح لألعتماد هو التارٌخ المعتمد لؽر

 داخل وخارج االعتماد  (او تمدٌد او تعدٌل فتح)المفروضة عند  كافة المصارٌؾ البنكٌة

سواء كان سبب هذا التمدٌد او التعدٌل عائداً  )البائع (العراق تكون على حساب المجهز

 . الى البائع او المشتري

 Account holderوٌتضمن اسم صاحب الحساب ) ، اسم البنك المراسل وعنوانه الكامل 

Name  . على ان ٌكون مطابقاً مع اسم المجهز ) 

 16.3ش.ع.ع. 

 

 باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد :

على المجهز تجهٌز كٌمادٌا بكمٌة إضافٌة أو إنقاصها بناء" على طلب كٌمادٌا وبنسبة من  - 

 المشتري ذلك خالل فترة تنفٌذ العقد .المواد المتفق علٌها وبنفس األسعار والشروط إذا طلب 

 17.2ش.ع.ع.

 الٌجوز شطب اي بند من بنود مستندات العقد او اجراء اي تعدٌل مهما كان نوعة .

عدم اجراء أي تؽٌٌر من قبل الطرؾ الثانً فً العقد اال بموافقة الطرفٌن و بخالفه  -

ٌعتبر الطرؾ الثانً مخال بالتزاماته التعاقدٌة و ٌحق لكٌمادٌا اتخاذ األجراءات القانونٌة 

% للكمٌة المشحونة للمادة  5%( و ال تزٌد عن 1او فرض ؼرامة بنسبة ال تقل عن) 

 11ش.ع.ع.
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 شروطنا التعاقدٌة.الواصلة والمخالفة ل

% من كمٌة المادة 5% والتزٌد عن 1ٌحق لكٌمادٌا فرض ؼرامة بنسبة التقل عن  -

 المشحونة فً حال اجراء :

 .اي تؽٌر فً العقد من قبل المجهزة بدون موافقة الطرؾ االول  -1

 فً حال وجود اي نقص بالمستندات والوثائق المطلوبة تقدٌمها من قبل المجهز -2

 ( الخاصة بعمر المادة  15.1فً حال مخالفة ماورد فً الفقرة ) -3

 (  18اٙ ؽبنخ يقبنفخ يبٔهك اٙ انفقوح انقبٕخ ثبنزؼجئخ ٔانزٕٙٛت  )ُ.ع.ع   -6

اٙ ؽبل اهركبة ا٘ يقبنفخ يٍ قجم انًغٓي )انطو  انضبَٙ ( رَزٕعت اوٗ انغوايخ يٍ  -1

 قجم انًْزو٘ )انطو  االٔل ( 

 

 21.1ش.ع.ع.  النزول عن العقد أو تحوٌله إلى شخص آخر مهما كانت االسباب . للبائعال ٌحق 

 

  -باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد فً هذه الفقرة :

على المتعاقد تنفٌذ بنود العقد خالل المدة المتعاقد علٌها على ان تحتسب تلك المدة  -اوال  :

من تارٌخ المباشرة او من تارٌخ توقٌع العقد او اي تارٌخ اخر ٌنص علٌه فً شروط 

 التعاقد وعلى ان تراعى االسباب االتٌة عند تمدٌد العقود :

ة للمقاوالت المختلفة او الكمٌات اذا طرات اٌة زٌادة او تؽٌٌر فً االعمال بالنسب - أ

المطلوب تجهٌزها كما ونوعا وكان من شان ذلك ان ٌؤثر فً تنفٌذ المنهاج المتفق 

 علٌه بحٌث الٌمكن اكمالها ضمن المدة المتفق علٌها بموجب العقد .

اذا كان تاخٌر تنفٌذ العقد ٌعود السباب او اجراءات تعود للجهة المتعاقدة او اي جهة  - ب

نونا او الي سبب ٌعود لمتعاقدٌن اخرٌن تستخدمهم جهة التعاقد ) صاحب مخولة قا

 العمل(

اذا استجدت بعد التعاقد ظروؾ استثنائٌة الٌد للمتعاقدٌن فٌها ولم ٌكن بالوسع توقعها  - ت

او تفادٌها عند التعاقد وترتب علٌها تاخٌر فً اكمال االعمال او تجهٌز المواد 

 المطلوبة بموجب العقد .

بان ٌتقدم المتعاقد بطلب تحرٌري الى  ) أ ،ب،ت (  ٌشترط تطبٌق احكام هذه المادة  -:ثانٌا 

( ٌوم لعقود التجهٌز تبدا من تارٌخ نشوء السبب 15جهة التعاقد او من تخوله خالل مدة )

الذي من اجله ٌطالب بالتمدٌد مبٌنا فٌه التفاصٌل الكاملة والدقٌقة عن اي طلب  لتمدٌد 

بل اٌة طلبات تقدم بعد صدور شهادة االستالم االولً المذكورة فً شروط المدة ، والتق

 العقد .

 بامكان المجهز طلب تثبٌت االعتماد وعلى نفقته على ان ٌكون ذلك ضمن عطاءه .  -:ثالثا 

ٌوم من  15على البائع ان ٌقدم طلبا خطٌا بتمدٌد األعتماد الى المشتري خالل  -رابعا  :

 .21ش.ع.ع. 
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  الذي ٌطلب التمدٌد بسببه موضحا كافة التفاصٌل لكل تمدٌد مطلوب .تارٌخ نشوء السبب 

 انغشاياخ انتاخٍشٌح : -1

فً فقرة التسلٌم والشحن  وبخالفه و التسلٌم  المذكورة تسلٌم المواد وفق جدولة الشحن  - أ

 تفرض ؼرامة تأخٌرٌة عن كل ٌوم تأخٌر ودون اشعار مسبق و وفق المعادلة التالٌة :

مدة العقد الكلٌـة ) مدة العقد  \اي تعدٌل فً المبلـغ (  +مبلغ العقد ) مبلغ العقد االصلً  ))

  % = الغرامة للٌوم الواحد  ((x 51  اي تغٌٌر فً المــدة ( +االصلٌة 

% من مبلػ العقد وبعد بلوغ الؽرامة التاخٌرٌة حدها االعلى 11وعلى ان ال تتجاوز    

( من تعلٌمات تنفٌذ 3( و )11ت القانونٌة وحسب نص المادة )ٌصار الى اتخاذ االجراءا

 . 2114( سنة 2العقود الحكومٌة رقم )

ٌحق للطرؾ االول اتخاذ االجرءات القانونٌة بحق الطرؾ الثانً بعد انذاره رسمٌاً ومن  - ب

( ٌوم من تارٌخ 51وخالل مدة ) خالل البرٌد االلكترونً المعتمد والمثبت فً العقد

 بل بلوغ الؽرامة التأخٌرٌة حدها االعلى .االنذار وق

ٌتم تخفٌض الؽرامات التاخٌرٌة حسب نسب االنجاز لأللتزامات تخفٌض الغرامات:   - ت

التعاقدٌة المحددة فً منهاج تنفٌذ العقد والتً صدرت فٌها شهادة تسلم اولً للعمل المنجز 

م حسب شروط التعاقد او السلعة المجهزة او الخدمة المطلوبة مطابقة ومهٌئة لألستخدا

 وتطبٌق المعادلة كاالتً :

 (% = غرامة الٌوم الواحد .51) xمدة العقد الكلٌة (  \) قٌمة االلتزامات غٌر المنفذة 

اذا لم ٌلتزم الطرؾ الثانً بتنفٌذ تعهداته المنصوص علٌها فً العقد مع الطرؾ االول  -2

  فان الطرؾ االول له الحق فً فرض التحمٌالت االدارٌة.

التزام الطرؾ الثانً بملكٌة مواد العقد التً ٌتم تسلٌمها الى الطرؾ االول باعتبارها ؼٌر  -3

وؼٌر محجوزة او مكفولة او مرهونة للؽٌر وبخالفه ٌتحمل التبعات القانونٌة  مدٌنة

 والقضائٌة.

بتنفٌذ العقد وحسب الشروط المتفق علٌها سٌتم تطبٌق  الطرؾ الثانً فً حالة عدم التزام  -4

 جراءات المقاطعة علٌه واٌقاؾ كافة التعاقدات المستقبلٌة .ا

عند اخفاء الشركة التً ٌتم التعاقد معها معلومات ضرورٌة ٌتم ٌتم كشفها فٌما بعد سٌتم اتخاذ 

 . االجراءات المشار الٌها فً الؽرامات

 22.1ش.ع.ع 

عند اخالل الطرؾ الثانً بالتزاماته التعاقدٌة المفروضه علٌه بموجب هذا العقد  -

ومن خالل البرٌد االلكترونً المعتمد والمثبت فً ٌتم توجٌه انذار بازالة المخالفة 

ٌوم من تارٌخ صدوره وفً حالة عدم االستجابة ٌتم اتخاذ  51خالل مدة  العقد

( من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة 11) االجراءات القانونٌة وحسب نص المادة

بالتأمٌنات القانونٌة على ان  ظفٌما ٌخص مصادرة او االحتفا 2114لسنة  2رقم 

من التعلٌمات انفاً وفق اسالٌب  3ٌتم تنفٌذ العقد على حسابه استناداً لنص المادة 

 التنفٌذ .

 23ش.ع.ع.

 24ش.ع.ع. شروط عامة . 24فً الفقرة ش.ع.ع فً حال افالس الشركة ٌتم اعتماد الفقرات الواردة 

 إن آلٌة وإجراءات تسوٌة النزاعات هً كما ٌلً:

المحاكم العراقٌة فً بؽداد هً الجهة التً تنظر فً اي نزاع قد ٌنشأ بٌن البائع  .1

 28.2.2ش.ع.ع. 
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والمشتري والقوانٌن العراقٌة هً القوانٌن الواجبة التطبٌق عند حصول خالؾ بشان 

 تطبٌق احكام العقد .

اي مبلػ ٌترتب بذمة الطرؾ الثانً ناجم عن االخالل باي التزام تعاقدي فللطرؾ االول  .2

 الحق بالمطالبة بذلك امام المحكمة المختصة وكذلك الفسخ اذا تحقق مقتضاه .

فً حالة اخالل المجهز للسلع والخدمات او االستشاري بالتزاماته التعاقدٌة   .3

فعلى جهة التعاقد انذاره رسمٌاً وعند عدم استجابته فٌتم مصادرة التأمٌنات 

النهائٌة وتنفٌذ االلتزامات المخل بها على حسابه وذلك وفقاً الحد االسالٌب 

 2114لسنة  2ذ العقود رقم ( من تعلٌمات تنف3ٌالمنصوص علٌها فً المادة )

عند توفر الشروط الخاصة بها وٌتحمل المتعاقد المخل دفع التعوٌض عن 

االضرار التً لحقت بجهة التعاقد بسبب هذا االخالل وحسب القوانٌن العراقٌة 

 . ومصادرة التامٌنات القانونٌة

فٛن انزياو ٚفوٗ انطو  االٔل رؾًٛالد اكاهٚخ ػُل قٛبيّ ثزُ : انتةًٍالخ اإلداسٌح

%( يٍ انكهفخ 08انطو  انضبَٙ ثبنزؼبقل أ يٍ فالل ّقٔ افو الريٚل ػٍ )

انفؼهٛخ نزُفٛن ْنا االنزياو , ) اٙ ؽبل كٌٕ انؼقل ٚزًٍٚ اػًبل يلَٛخ ٔٚلفم ًٍٙ 

 يفٕٓو انًقبٔنخ (.

 

 27ش.ع.ع. الٌنطبق 

 المعول هً العربٌة اللؽة وتكون واالنكلٌزٌة العربٌة باللؽتٌن العقد تنظٌم ٌتم -
 التً الفنٌة المصطلحات بعض باستثناء الطرفٌن بٌن خالؾ حصول عند علٌها
 العربٌة. الى ترجمتها ٌتعذر

 21ش.ع.ع.

 انقبٌَٕ انؼواقٙ ْٕ انقبٌَٕ انٕاعت انزطجٛق ػُل ؽٖٕل فال  ثْبٌ رطجٛق اؽكبو انؼقل  -

والضوابط الملحقة بها جزء ال  2114( لسنة 2رقم )تعتبر تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة   -

  ٌتجزا من العقد .

 31ش.ع.ع.

وزارة الصحة /البيئة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستمزمات الطبية  ]
بواسطة الكابل على أن ٌتبع ذلك كتاب مقبوالً وما إذا كان  التبلٌػ ألؼراضي[)كيماديا (

 [تحرٌري 

  .طرٌق االٌمٌل هو احدى الطرق المعتمدة فً توجٌه االنذاروٌعتبر التبلٌػ عن 

بواسطة الكابل على أن ٌتبع ذلك وما إذا كان مقبوالً  التبلٌػ الؼراضالمجّهز  عنوان]أدخل: 

 [كتاب تحرٌري

تعد قرارات االحاله نافذة من تارٌخ تبلٌػ من ترسو علٌه المناقصة بتوقٌع العقد خالل مدة  -

 ٌوم من تارٌخ تبلٌػ االحاله .( 14ال تتجاوز )

  ٌكون المكتب العلمً الممثل للشركات هو المحل المختار للتبلٌؽات القضائٌة -

 

 31.1ش.ع.ع. 
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ثًٕع ت قبٌَٕ رؾٖٛ م انلٌٕٚ  ا٘ ٚؾق ُْٚأ نهطو  االٔل  ٍزؾٖبلٚزى اإل .1

 .1044( نَُخ 61انؾكٕيٛخ هق ى )

 كافم ٔفبهط انؼوانازؼ االػزًبك ) انًفؤٙخ ػُل  باخ انًٖبهٚا انجُكٛخك .0

ؽزٗ ٕٕٔل  )انجبئغ (ركٌٕ ػهٗ ؽَبة انًغٓي ,إلاه  ,اعٕه انزؼلٚم ... انـ ( 

 . انًٕاك انٗ يقبىٌ انْوكخ 

 كباخ انوٍٕو انكًوكٛخ . انطو  انضبَٙ )انًغٓي (زؾًم ٚ .:

 1:1هقى فٕٚع انؼقل انٗ انقٕاٍَٛ انؼواقٛخ ثًب اٛٓب انقٕاٍَٛ انًزؼهقخ ثبنٚوٚجخ  .7

ٔرؼهًٛبد انزؾبٍت انٚوٚجٙ نهؼقٕك انًجويخ ثٍٛ عٓبد انزؼبقل انؼواقٛخ  1000نَُخ 

ٔاعٕه االػالٌ   0810نَُخ  41هقى  ٔ هٍى انطبثغ 0880نَُخ  0ٔاالعُجٛخ هقى 

 ٔانوٍٕو انؼلنٛخ .  ٔاػبكح االػالٌ 

( ػٍ كم  يبئزبٌ ٔفًٌَٕ انا كُٚبه ػواقٙ( )  كُٚبه 068,888.ٚزى اٍزٛفبء يجهغ ) 6

 ٛهت اػزواٗ ٚقلو يٍ قجم انًكزت انؼهًٙ أ انْوكخ ػٍ ا٘ اؽبنخ اٍزٛواكٚخ .

( يقبثم ٛهت يبئخ انا كُٚبه ػواقٙ( ) كُٚبه 188,888.ٚزى اٍزٛفبء يجهغ قلهح ) 1

 اٍزجلال يُفن ؽلٔك٘ .

( ػٍ كم  فًَخ ٔػْؤٌ انا كُٚبه ػواقٙ( )  كُٚبه 06,888.ٚزى اٍزٛفبء يجهغ ) 4

 فبٗ ٔرفوٚغ ٔرؾًٛم نكم ّبؽُخ رٖم انٗ انًقيٌ انًؼُٙ .يؾٚو َ

( ػٍ كم ٕٚو ػٍ  ػْوح اال  كُٚبه ػواقٙ( )  كُٚبه 18,888.ٚزى اٍزٛفبء يجهغ ) 0

 ٔقٕ  ٔ يجٛذ انْبؽُبد انقبٕخ ثُقم االكٔٚخ ٔانًَزهييبد انطجٛخ اٙ يقبىٌ ّوكزُب .

(  MOH. Kimزؼًبل ) ركبنٛا ٔٙغ ػاليخ ابّم نٛو ٕبنؼ نألٍٚزؾًم انًغٓي . 0

 ػهٗ انكًٛخ انفبّهخ أ نٛو انًطبثقخ نهًٕإفبد اٙ يقبىٌ كًٛبكٚب .

 

 32ش.ع.ع. 
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 انؼقل يَزُلاد. انزبٍغانقَى 

 امفالٍحانؼمذ ًَٕرج(1)

 

 انؼقلْنِ ارفبقٛخ عُثويذ

 [ٍُخ :اكفم] ٍُخ ,[ّٓو :اكفم] يٍ ]انوقى :اكفم]  ٕٚو

 ثٍٛ

 ربثؼخ .....إكاهح انًضبل, ٍجٛم ػهٗ ,انمإٍََح انجٓح نُٕع ٔصف :اكفم] ْٔٙ ,[انًكتشي اعى :اكفم] (1

 اٙ انوئَٛٙ ػًهٓب ٌأػُٕ انؼوان قٕاٍَٛ رؾذ يُلهعخ خّوكخػبي أ , انؼواقٛخ انؾكٕيخ ٕىاهح...اٙن

 ٔ ٚهٙ(, يب اٙ "انًْزو٘" ٚلػٗ )انن٘ [انًكتشي ػُٕاٌ :اكفم]

 ػًهٓب ٔػُٕاٌ[انًغٓي ثهل :اكفم] قٕاٍَٛ رؾذ يُلهعخ ّوكخ ْٔٙ ,[ًجٓضان اعى :اكفم] (0

 (اًٛبٚهٙ "انًغٓي" ٚلػٗ [)انن٘انًغٓي ٌ ػُٕا :اكفم]انوئَٛٙ

ب ًّ  نهغهغ يٕجض ٔصف :اكفم] ع٘, /انؼوٙٛخ,ُضوٚخان ٔانقليبد انَهغ ثؼ٘ ثقٖٕٓ نًُبقٖخ كػب قل انًْزو٘ كبٌ ن

 تانكهًاخ انؼمذ لًٍح :اكفم] ثقًٛخ ٔانقليبد انَهغ ْنِ نزقلٚى انًغٓي قجم يٍ انًقلو انؼطبء ػهٗ ٔااق ٔقل [ٔانخذياخ

  ٚهٙ( يب اٙ انؼقل قًٛخ ٚلػٗ )انن٘ [ٔاسسلاو

 ٚهٙ: يب ػهٗ ارفقب انطوابٌ عٌ اإلرفبقٛخ ْنِ ٔرنكل

العامدة  شدروطالوردت ازاءهدا فدً  التدً المعدانً نفدس لهدا االتفاقٌة هذه فً الواردة والعبارات الكلمات معانًإن  .1
 لعقد.ل
َّ ُٚ  ٔ قوعُٚ  ٔانًغٓي؛ انًْزو٘ ثٍٛ انؼقل رْكم عكَبِ انًلهعخ انٕصبئق إٌ .0  :انؼقل  ْنا يٍ ٚزغيع كغيءاليُٓب كمٌ وف

 ْنِ انؼقل ارفبقٛخ ( ع)

 نهؼقل انقبٕخ انْؤٛ ( ة)

 للعقد العامة الشروط)ج( 

 )بما فً ذلك المواصفات الفنٌة( الفنٌة)د( المتطلبات 

 ساسٌةوجداول األسعار األ هزجالم( عطاء ـ)ه

 قائمة متطلبات التعاقد)و( 

 ي المشتر من القبول خطاب)س( 

 [أخرى وثائق ةأٌ: هنا ٌضاؾ)ح( ]
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 شدروطبموجدب ومعالجة اي خلل فٌها من النواحً كافة بتقدٌم السلع والخدمات جهزٌتعهدالم. باإلتفاق مع المشتري، 3

 .محددفٌاتفاقٌةالعقدهو كما  المبالػ التً ستدفع له من قبل المشتريمقابل وذلك العقد 

 

تقدٌمده مقابدل لمجهزالدى ا ،بموجب احكام العقددأو سٌستحق  او اي مبلػ اخر مستحق قٌمة العقد بدفع المشتريٌتعهد. 4

 .والطرق المحددة فً العقدت فً االوقاوذلك ومعالجته اي خلل فٌها، السلع والخدمات 

 

 

 نٖبنؼ ٔثبنُٛبثخ ػٍ انًْزو٘

 انزٕقٛغ: _____________________________________________________

 [اكفم: يُٖت أ ع٘ رؼوٚا افو]

 

 ثؾٕٚه _____________________________________________________

 

 نٖبنؼ ٔثبنُٛبثخ ػٍ انًغٓي

  انزٕقٛغ:_______________________________________________________

 [اكفم: يُٖت أ ع٘ رؼوٚا افو]

 

 ثؾٕٚه _____________________________________________________
 

 

 اتفاقٌة العقد

 [ٍُخ :اكفم] ٍُخ ,[ّٓو :اكفم] يٍ ]انوقى :اكفم] ٕٚو اٙ ثزبهٚـ

 بٌن

 "المشتري"، [اسم المشتري ادخل:]

 و

 "المجهز" ،[المجهزاسم  ادخل:]
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 (ًَٕرج إشؼاس تاإلحانح 2)

 } ٌكتة ػهى ٔسق يتٕج تكؼاس صاحة انؼًم { 

 ]ادخم انؼذد  [

 ] ادخم انتأسٌخ [

 انى :) اعى انًجٓض ٔ ػُٕاَّ (

 ]ادخم سلى ٔمؼشٌف انؼمذ ٔػُٕاَّ  [و / احانح مجٍٓض 

اٍاى انؼقال ٔهقًاّ كًاب يؾالك ااٙ [نزُفٛان رغٓٛاي  ]اكفام انزاأهٚـ  [َٕك اٌ َؼهًكى ثؾٖٕل انًٕااقخ ػهٗ ػطبئكى انًانهؿ     

كًاب راى رٖاؾٛؾّ ٔرؼلٚهاّ  ]اكفام انؼًهاخ  []اكفم انًجهغ ثبعاهقبو ٔانكهًابد  [ٔثقًٛخ انؼقل انًقجٕنخ انجبنغّ  ]انْؤٛ انقبٕخ

 قل رى قجٕنّ .ثؾَت انزؼهًٛبد نًقليٙ انؼطبء ٔ

ٕٚياب  ياٍ راأهٚـ ٕالٔه اّاؼبه االؽبناخ اػاالِ ٔانزجهاغ ثاّ  17ٚوعٗ انزفٚم ثبالٛالع ٔرئٚلَب ثٚاًبٌ ؽَاٍ االكاء فاالل 

 ٔثًٕعت انْؤٛ انؼبيخ ٔانقبٕخ نهؼقل َٔواق نكى ٛٛب  ََقخ يٍ ارفبقٛخ انؼقل يغ ّؤّٛ انؼبيخ ٔانقبٕخ .

 ... يغ انزقلٚو .                                             

 انًوااقبد 

 اٍزًبهح ارفبقٛخ انؼقل

 انْؤٛ انؼبيخ نهؼقل 

 انْؤٛ انقبٕخ نهؼقل 

 

 ....................................مٕلٍغ انًخٕل:                                      

 ................................ اعى ٔصفح انًٕلغ:                                     

 ...................................اعى صاحة انؼًم                                     

 

 


