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 المقدمة
 .واللقاحاتاأعدت هذه الوثٌقة لشراء جمٌع أنواع االدوٌة )بما فٌها المستحضرات الصٌدالنٌة( 

لسنة (  78وأمر سلطة االئتالؾ المإقتة )المنحلة( رقم )وتخضع أجراءات هذه الوثٌقة الى القوانٌن المعتمدة فً العراق 
 وابط الملحقة بهاالنافذة والض تنفٌذ العقود الحكومٌة  وتعلٌماتاو اي قانون ٌحل محله   4002

 وثائق مناقصة نموذجٌة لقطاعات 
 تخصصٌة

 لشراء األدوٌة اواللقاحات

 

 اٌْووخ اٌؼبِخ ٌز٠َٛك االك٠ٚخ ٚىاهح اٌٖؾخ/ [:جهة التعاقد 

 ] ٚاٌَّزٍيِبد اٌطج١خ )و١ّبك٠ب( 
 

    C2202 / 3/   MED       المناقصة:/اسم المشروع

 

 ]عقود تجهٌز االدوٌة تنظم على الموازنة الجارٌة [ المناقصة :/تبوٌب المشروع

 

       4440 / 5/   91       المصادؾ    صدر بتارٌخ   ٌوم التارٌخ:



2 

 كتاب الدعوة )اإلعالن(

 (مناقصة عامة لشراء ادوٌة   :المناقصـــــة)
 الى : السادة

  ]على الموازنة الجارٌة C 2202 /  3/  Med  [ م /    

ٌزغ١ٙي اٌْووخ اٌؼبِخ ٌز٠َٛك االك٠ٚخ ٚاٌَّزٍيِبد اٌطج١خ )و١ّبك٠ب( ِملِٟ اٌؼطبءاد اٌّئ١ٍ٘ٓ ٌزمل٠ُ اٌؼطبءاد اٌّقزِٛخ ٚاٌّٛلؼخ ٌٍزؼبلل )رلػٛ  ٚىاهح اٌٖؾخ/  .1

 االك٠ٚخ(.

 

 ؾل٠لٖ فٟ ٚص١مخ إٌّبلٖخ.ٍٛف رؼزّل اعواءاد إٌّبلٖخ اٌؼبِخ فٟ ػ١ٍّخ اٌؼطبء ؽ١ش ٠َُّؼ ثبٌّْبهوخ ٌغ١ّغ ِملِٟ اٌؼطبءاد ِٓ اٌلٚي اٌّئٍ٘خ لب١ٔٛٔبً وّب رُ ر  .2

خ اٌؼبِخ ٌز٠َٛك االك٠ٚخ ٚاٌَّزٍيِبد اٌْوو ِبد اٙبف١خ ِٓ ٚىاهح اٌٖؾخ/٠ّىٓ ٌّملِٟ اٌؼطبءاد اٌّٙز١ّٓ ِٚٓ مٚٞ األ١ٍ٘خ اٌمب١ٔٛٔخ اٌؾٖٛي ػٍٝ ِؼٍٛ  

  ٚاٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ ٌى١ّبك٠ب dg@kimadia.iqاٌطبثك اٌقبٌِ ِمو ٚىاهح اٌٖؾخ اٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ  -لؽى االػالو انسٔائٙ ٔانؼاللبد انؼبيخاٌطج١خ)و١ّبك٠ب( /

www.kimadia.iq .ٚاالٛالع ػٍٝ ٚصبئك إٌّبلٖخ ػٍٝ اٌؼٕٛاْ أكٔبٖ ِٓ اٌَبػخ اٌضبِٕخ ٚإٌٖف ٕجبؽبً اٌٝ اٌضب١ٔخ ٚإٌٖف ثؼل اٌظٙو ثزٛل١ذ ثغلاك 

 

٘بِِ أف١ٍٚخ  ؼزّل٠  ٍٛفك إٌّبلٖخ ٚػٍٝ ِملِٟ اٌؼطبءاد أْ ٠َزٛفٛا ِزطٍجبد اٌّئ٘الد ثّب فٟ مٌه:   اٌّزطٍجبد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌف١ٕخ ٚاٌّب١ٌخ  ٚوّب ِنوٛه فٟ ٚصبئ .3

/ األف١ٍٚخ اٌّؾ١ٍخ ِٓ رؼ١ٍّبد اٌٝ ِملِٟ 33ٌٍٍَغ ا١ٌٖلال١ٔخ ِٓ اٌّغٙي٠ٓ اٌّٖبٔغ اٌّؾ١١ٍٓ. اْ اٌزفب١ًٕ االٙبف١خ ٠زُ رؾل٠ل٘ب فٟ ٚصبئك إٌّبلٖخ )أٔظو اٌفموح  

 ( ِٓ ٚهلخ ث١بٔبد اٌؼطبء.33اٌؼطبءاد( ٚاٌفموح )

 

 اٌوٍُ رَل٠ل ٚثؼل اكٔبٖ ػٕل رمل٠ُ اٍزّبهح رؾو٠و٠خ ػٍٝ اٌؼٕٛاْ  اٌؼوث١خ أٚ ثبٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ ّٕبلٖخٌّملِٟ اٌؼطبءاد اٌّٙز١ّٓ ّواء اٌّغّٛػخ اٌىبٍِخ ٌٛصبئك اٌ ٠ّىٓ .4

 ثّجٍغ ِمطٛع  ٚوبٌزبٌٟ:   ٌالٍزوكاك اٌمبثً غ١و

 دوالر.ملٌون دٌنار عراقً عن المناقصة التً تقل قٌمتها عن ملٌون  - أ

 ملٌونً  دٌنار عراقً عن المناقصة التً تزٌد كلفتها على ملٌون دوالر. - ب

 وبخالفه فان العروض سوؾ تهمل.  

وعلى مقدم العطاء الذي سبق له االشتراك فً وكما مشار الٌها فً تعلٌمات مقدمً العطاء  مناقصةال وثائق ارسال ٌتم سوؾ نقدا. ستكون الرسم هذا دفع طرٌقة

 المعاد اعالنها ان ٌقدم وصل الشراء السابق لها مع وثائق العطاء.المناقصة 

           وسٌكون تارٌخ انعقاد المإتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركٌن فً المناقصة ٌوم       4404/   5/     91       تؤرٌخ اعالن المناقصة ٌوم  .5
سوؾ ٌتم رفض العطاءات الدوام الرسمً  لؽاٌة نهاٌة [ 4044  /  5/   41       ]ٌتم تسلٌم العطاءات  على العنوان ادناه عند او قبل   4404  /5 /   42      

الٌوم التالً من ٌكون موعد فتح العطاءات المتؤخرة. سٌتم فتح العطاءات بحضور ممثلٌن عن مقدمً العطاءات الذٌن اختاروا الحضور شخصٌاً على العنوان ادناه  و
 ٌوم ؼلق المناقصة  فً مقر كٌمادٌا وبصوره علنٌة ودعوة المناقصٌن للحضور فً ٌوم الفتح العلنً,

% ِٓ اٌىٍفخ اٌزق١ٕ١ّخ  رىْٛ ٕبكهح ِٓ ِٖوف ِؼزّل فٟ اٌؼواق 1 ثم١ّخ)اٌّجٍغ ثبٌل٠ٕبه اٌؼوالٟ( ّٚبْ ٌٍؼطبء وفك ثاٌؼطبءاد اْ رُ  ٠غت ػٍٝ ع١ّغ 

mailto:dg@kimadia.iq
http://www.kimadia.iq/
http://www.kimadia.iq/
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 ه٘ب اٌجٕه اٌّوويٞ اٌؼوالٟ ػٓ اٌىفبءح اٌّب١ٌخ ٌٍّٖوف.  ٠ٚؼزّل ِب٠ٍٟ:ثّٛعت ْٔوح ٠ٖل

أو قسٌمة اٌداع حسب مبلػ  او وصل قبض صك مصدق او سفتجة  او تقبل التأمٌنات األولٌة لمقدمً العطاءات اال اذا كانت على شكل خطاب ضمان ال  –أ 
 ٌقبل سوٌفت خطاب الضمان او كفالة مباشرة. وال  التؤمٌنات

اقد وكما فً تقدم التامٌنات االولٌة من قبل مقدم العطاء او )اي من المساهمٌن فً الشركة او الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة( لمصلحة جهة التع  -ب 
 النموذج المرفق فً مستندات العطاء/القسم الرابع.

 .4092لسنة  4التنفٌذ المنصوص علٌها وحسب تعلٌمات تنفٌذ العقود رقم تعفى الشركات العامة من تقدٌم التامٌنات االولٌة وخطاب ضمان حسن   -ج
 تصدر الكفالة بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصولٌا الصدار الكفالة وبموجب تخوٌل رسمً مصدق. -د

لزمات الطبٌة )كٌمادٌا( من قبل المصرؾ المصدر تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور )سري وشخصً( ٌرسل الى الشركة العامة لتسوٌق األدوٌة والمست   -هـ
 للكفالة.

 ان تكون ؼٌر مشروطه ولصالح الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(.   -و
 ان تكون صادرة باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة.   -ز
ه عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ بؤمر االحالة وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونٌة األخرى ٌتم مصادرة التؤمٌنات األولٌة لمن ترسو علٌه المناقصة عند نكول  -ح

ٌته بعد ؼلق المناقصة المنصوص علٌها فً هذه التعلٌمات وٌتم مصادرة التامٌنات االولٌة لمن تحال الٌه المناقصة عند سحب مقدم العطاء لعطائه خالل فترة نفاذ
الحسابٌة فً العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونٌة المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العقود  او رفض التصحٌح على اخطائه

 الحكومٌة. 
 سارٌة الى مابعد انتهاء نفاذٌة العطاء المحدد فً وثائق المناقصة.  الولٌةنفاذٌة التامٌنات اتكون مدة   -ط
ٌمَُ اٌّبٌٟ ٌزمل٠ُ اٌْووخ اٌؼبِخ ٌز٠َٛك االك٠ٚخ ٚاٌَّزٍيِبد اٌطج١خ )و١ّبك٠ب(/اٌطبثك اٌَبكً/اثبة اٌّؼظُ  ٚىاهح اٌٖؾخ/ -ثغلاك ٟ٘ ٍبثمبً   ا١ٌٙب اٌّْبه  اٌؼٕب٠ٚٓ .6

ٕمبي 4154664٘برف:  اٌزؤ١ِٕبد اال١ٌٚخ اٚ ٌغٕخ اٍزالَ ٚفزؼ اٌؼوٚٗ ٌزمل٠ُ اٌؼطبءاد ٘برف ٌا خ: 34435410344، هُل  ٌجلٌا ٘برف ا خ ماد اهثؼخ  4158431، 5، 4، 8،  ثلٌا

.ٛ  فطٛ

 

عاقدات الحكومٌة ) بامكان جهة التعاقد اضافة بٌانات اخرى تتالئم مع طبٌعة المناقصة بشرط ان ال تتعارض مع التشرٌعات القانونٌة المنظمة الجراءات الت مالحظة
 فً العراق(

 

   ]التوقٌع     [

 

  الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة ) كٌمادٌا ( وزارة الصحة / جهة التعاقد : 

 
 سلطة التعاقد : الصٌدالنً علً حسن البلداوي 

 

 المنصب : مدٌر عام الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا ( 
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/C/2022   3MED/   
0202لتؤفٌر احتٌاج   

    All human products must be of human recombinant origin wherever these are avialable in the markets. 
 
 

    For oral solution it is preferable: Syrup then Suspension and then Elixir 
 

    Caution To be written if the products contain metabisulphite as     following (Caution: this product contain 

metabisulphite may cause broncho spasm in atopic & Asthmatic subjects) 
 

    It doesn’t matter of all tablets that approved in the national list as scored tab to be plain tab (Not scored). 
 

 

  The measuring unit of medical milk powder weight is 400gm up to 1000gm (as upper limit) 
 

      ال تزيد نسبة الكحول الموجودة في الشرابات )بشكل عام( عنN.M.T. 10%. 

 

       فيما يخص شرابات االطفال.. يفضل بدون كحول أو بنسبة ضئيمةN.M.T 5%. 

 

       يجب استخدام soft gelatin Cap( لمستحضراتOily prep) 

 

      يحل الغاز الدافعCFC – free  (HFA 134a)  محلCFC    . 

 غى كحس اػه0444ٗغى نغبٚخ 444ٔحسح لٛبغ انحهٛت انطجٙ )ثٕزضح( ثبػزًبز انٕظٌ ْٙ 

 

 

note:Trade name is mentioned as an Example only and not limited to the trade name mentioned beside the 
item. 

 مالحظة:ان الكلفة التخمٌنٌة هً للتعبئة اما االحتٌاج  الكلً فهو للوحدة الواحدة   
 for unit dose   the total need is  packing size while   The estimated cost is per:  Note  
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national_c ITEM 

TOTAL 
0202 

Packing 
Mean 
brand 
Price 

70% of 
mean 
price 

45% of 
mean 
price 

25% of 
mean 
price 

1 15-B00-001 

Azathioprine 50mg Tablet 
 ال مانع استخدامها لــ

(Autoimmune disease )  ومنها
  (989)االمراض الجلدٌة 

1078092 100 tab 17.1 11.9 7.69 4.2 
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 المحتوٌات

 
 إجراءات التعاقد –الجزء األول 

 وٌحتوي األقسام األتٌة:

 
 القسم األول: تعلٌمات لمقدمً العطاءات

ساء العقود. ٌحتوي القسم ٌقدم هذا القسم معلومات تساعد مقدمً العطاءات على إعداد عطاءاتهم. كما ٌقدم معلومات حول كٌفٌة تسلٌم العطاءات وفتحها وتقٌٌمها وإر
 استخدامها دون تعدٌل. أحكام ٌجباألول على 

 
 العطاءالقسم الثانً: ورقة بٌانات 

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

 
 القسم الثالث: معاٌٌر التقٌٌم والتأهٌل

 التً ٌجب توفرها فً مقدم العطاء إلنجاز العقد. التؤهٌلسعرا, ومتطلبات  ٌحدد هذا القسم المعاٌٌر المستخدمة فً تعٌٌن العطاء االقل

 
 قسم الرابع: نماذج العطاءاتال

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

 
 القسم الخامس: الدول المؤهلة

 ٌتضمن هذا القسم معلومات تخص الدول المإهلة.

 التعاقد متطلبات  –الجزء الثانً 
 وٌحتوي القسم األتً:

 التعاقد  متطلباتقائمة  القسم السادس:
المواصفات الفنٌة والمخططات التً تصؾ )األدوٌة , وٌتضمن هذا القسم الئحة ب)األدوٌة واللقاحات( والخدمات المتصلة بها, جداول مناهج التجهٌز و التسلٌم

 المتصلة بها والتً سٌتم تجهٌزها.واللقاحات( والخدمات 
 العقد  شروط ونماذج الجزء الثالث: 

 
 األتٌة: وٌحتوي األقسام

 
 

 

 الشروط العامة للعقد  القسم السابع:
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 ا.ٌتضمن هذا القسم الفقرات العامة التً تنطبق على كل عقد. نصوص الفقرات المدرجة فً هذا القسم ال ٌمكن تعدٌله

 
 لعقد لالشروط الخاصة  القسم الثامن:

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

 
 العقد مستندات القسم التاسع:

 
ٌمات لمقدمً ٌحتوي هذا القسم على نموذج العقد والذي عند استكماله, ٌتضمن التصحٌحات والتعدٌالت على العطاء الموافق علٌه والمسموح بها حسب التعل

 العطاءات والشروط العامة والخاصة بالعقد.
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 التعاقد اجراءات -:  االول الجزء
 العطاءات مقدمً إلى تعلٌمات – األول القسم

 

 الفقرات/المواد جدول
 عام -أ 7
 9 المناقصة نطاق 7

 4 حتٌالواأل الفساد 7

 المناقصة وثائق -ب 9
 2 المناقصة وثائق محتوٌات 9

 2 المناقصة وثائق توضٌح االستفسارات 9

 5 المناقصة وثائق تعدٌل 10

 العطاءات إعداد -ج 11
 6 القانونٌة األهلٌة 11

 8 المناقصة لوثائق ومطابقتها والخدمات( واللقاحات األدوٌة) أهلٌة إثبات وثائق 12

 7 العطاء مقدم مإهالت 14

 1 عطاء مقدم لكل واحد عطاء 15

 90 العطاء كلفة 15

 99 العطاء لؽة 15

 94 للعطاء المكونة الوثائق 15

 92 العطاء تقدٌم استمارة 16

 92 والحسومات العطاء أسعار 16

 95 العطاء عمالت 18

 96 العطاءات نفاذ فترة 18

 98 العطاء ضمان 19

 97 العطاء وتوقٌع شكل 21

 العطاءات تسلٌم -د 22
 91 العطاءات وتؤشٌر ختم 22

 40 العطاءات لتسلٌم النهائً الموعد 22

 49 المتؤخرة العطاءات 23

 44 العطاءات وسحب تعدٌل 23

 العطاءات وتقٌٌم فتح -ه 25
 42 العطاءات فتح 25
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 42 العطاءات توضٌح 27

 45 اإلجراءات سرٌة 27

 46 المناقصة لوثائق استجابتها وتحدٌد للعطاءات األولً التدقٌق 28

 48 األخطاء تصحٌح 29

 47 واحدة عملة إلى التحوٌل 29

 41 العطاءات ومقارنة تقٌٌم 29

 20 المحلٌة األفضلٌة 30

 29 العطاءات كل أو أي رفض أو قبول فً التعاقد جهة حق 30

 24 العطاء مقدم ومإهالت القانونٌة األهلٌة 30

 العقد ترسٌة -و 32
 22 الترسٌة معاٌٌر 32

 22 العقد إرساء عند الكمٌات تعدٌل فً التعاقد جهة حق 32

 25 الترسٌة بقرار إشعار 32

 26 والطعون الشكاوى 33

 28 العقد توقٌع 33

 27 األداء حسن ضمان 34

 العطاءات مقدمً إلى تعلٌمات

 ػبو .أ

 Special)الشروط الخاصةة للعقةدوفً  (Bid Data Sheet – BDS) بٌانات العطاءورقة  تدعو جهة التعاقد المذكورة فً 9.9
Conditions of Contract – SCC)  بٌانةات العطةاء ورقةة)األدوٌة أو اللقاحات( كما تم تحدٌده فيً  للتعاقد على عطاءاتال, لتقدٌم 

 .التعاقد متطلبات قائمة وفً

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

 إٌّبلٖخ ٔطبق .1
 

المحددة فً وثائق المناقصة هذه: "الكتابة" تعنً أي تواصل مكتيوب أو مطبيوع بميا فيً المصطلحات التالٌة ستكون لها المعانً  9.4
ذلك الكتاب/الخطاب الذي ٌتم استالمه بالٌد, أو إرساله بالتلكس والفاكس؛ "الٌوم" ٌعنً ٌوماً شمسٌاً؛ صٌؽة المفرد تعنً أٌضياً صيٌؽة 

 الجمع.

 

والعياملٌن ليدٌهم أن ٌراعيوا أعليى معياٌٌر  الثيانوٌٌن والمجهيزٌن والمقياولٌن تشترط سٌاسة جهة التعاقد على مقيدمً العطياءات 4.9
 :األخالق خالل عملٌات التعاقد وتنفٌذ العقود. فً سبٌل تحقٌق هذه السٌاسة

 

 ٚاالؽز١بياٌفَبك  .2
 

  جهية سترشيدتس ه الميادة,هيذولؽيرض  .الصيلة وذات النافيذة العراقٌية القيوانٌن بحسيب "االحتٌيال "الفسياد تعرٌيؾ التعاقيد جهية تعتميد )أ(
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 :أدناه هنا تحدٌده تم كما المصطلحات بتعرٌفات أٌضاً  التعاقد

أٚ اٍتزالَ أٚ اٍتزلهاط أٞ ّتٟء مٞ ل١ّتخ، ٍتٛاء ثْتىً ِجبّتو  رمل٠ُ( رؼٕٟ ػوٗ أٚ "corrupt practice""ِّبهٍخ فبٍلح" ) (1)

 عٙخ؛ خأٚ غ١و ِجبّو، ٚمٌه ثٙلف اٌزؤص١و ثْىً غ١و١ٍٍُ ػٍٝ أفؼبي أ٠

 

)ومن ضمنها التشوٌه أو سوء التمثٌل( ٌإدي عن دراٌٍة  ؼفال( تعنً أي فعل أو إ"fraudulent practice""ممارسة احتٌالٌة" )(4)

 ما, سواء للحصول على منفعة مادٌة أو منفعة أخرى أو للتملص من التزام ما؛ أو بتهور, إلى خداع أو محاولة خداع جهةٍ 
 

 

 زّٕٚخ( رؼٕٟ أ٠خ فطخ أٚ رور١ت ث١ٓ ٛوف١ٓ أٚ أوضو، ٚمٌه ٌغب٠ٍخ غ١و ١ٍٍّخ، ِ"collusive practice"" )"ِّبهٍخ رٛاٛئ٠خ( 3) 

 أفوٜ؛اٌزؤص١و ثْىً غ١و ١ٍٍُ ػٍٝ أفؼبي عٙخ 

 

٠ناء، ثْىً ِجبّو أٚ اإلٚوه أٚ بٌؾبق ا٠ٌناء أٚ اٌزٙل٠ل ثاإلٚوه أٚ ٌؾبق اٌ( رؼٕٟ ا"coercive practice""ِّبهٍخ لٙو٠خ" )( 4)

 ؛ٚمٌه ثٙلف اٌزؤص١و ثْىً غ١و١ٍٍُ ػٍٝ أفؼبي عٙخ ِب ؤٞ عٙخ أٚ ِّزٍىبد رٍه اٌغٙخ،ثغ١و ِجبّو، 
 

  "ِّبهٍخ اإلػبلخ"  ٟ٘:( 5)

ل فٟ اٌٛصبئك ٚاألكٌخ أٚ ؽغجٙب (5.0) ّّ اٌٝ  هػٓ اٌزؾم١ك أٚ اإلكالء ثْٙبكح ىٚ ثْىً ِزؼّل اإلرالف أٚ اٌزي٠ٚو أٚ اٌزغ١١و اٌّزؼ

أٚ أٚ اٌمٙو ٠غو٠ٙب اٌّْزوٞ ٌٍزؾم١ك فٟ اكػبءاد ِّبهٍبد اٌفَبك أٚ اإلؽز١بي ثْىً ٚاٙؼ  ، ٚمٌه إلػبلخ أ٠خ اعواءادٍ اٌّؾمم١ٓ

؛ ٚ/أٚ رٙل٠ل أٚ ِٚب٠مخ أٚ رو١٘ت أٞ عٙخ، ٚمٌه ٌّٕؼٙب ِٓ وْف ِؼوفزٙب ثؤِٛه رزؼٍك ثبٌزؾم١ك إٌبفنحاٌمٛا١ٔٓ اٌؼوال١خ  ٚفكاٌزٛاٛئ 

 ٌّٕؼٙب ِٓ ِزبثؼخ أٚ ِٛإٍخ اعواءاد اٌزؾم١ك، أٚأٚ 

 

 

من  أدناه )د( 4.9حق فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب المادةالممارسة بشكل واضح الممارسات التً تهدؾ إلى إعاقة أو عرقلة  (2.0)
 النافذة. العراقٌة القوانٌن وفقالتعلٌمات إلى مقدمً العطاءات الواردة أدناه 

 

أن مقدم العطاء المقترح ترسٌة العقد علٌه, قد  إذا قررت وفق القوانٌن العراقٌة النافذةعطاء ترفض جهة التعاقد أي سوؾ  )ب(
فً ممارسات فساد أو احتٌال أو تواطإ أو قهر أو إعاقة خالل عملٌة التنافس على العقد  ,تورط بشكل مباشر أو من خالل وكٌل

 المعنً؛

 

 قانونٌاً  ؼٌر مإهل هوفقاً للقوانٌن العراقٌة النافذة, بما فً ذلك إعالن )شركة أو شخص(أي طرؾ  سوؾ تعاقب جهة التعاقد )ج(
أن هذا لسلطات العراقٌة المختصة ا قررت, وذلك اذا من الوقت أو لمدة محددة محددسواء كان ذلك إلى أجٍل ؼٌر  لترسٌة العقد علٌه,

 على أو إعاقة خالل عملٌة التنافس قهرممارسات فساد أو احتٌال أو تواطإ أو فً كٌل, تورط بشكل مباشر أو من خالل والطرؾ قد 
  ؛هأو خالل تنفٌذ ممول من جهة التعاقد , عقد
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مقدمً العطاءات والمجهيزٌن لبتقدٌم العطاء وتنفٌذ العقد  متعلقة أخرى سجالت ووثائقالحسابات والقٌام بمعاٌنة الٌحق لجهة التعاقد  )د(
 وفق القوانٌن العراقٌة النافذة. لسلطات المختصةا عبرلتدقٌق هذه المستندات إلى اة الحوبإ والمقاولٌن الثانوٌٌن, والمقاولٌن

 

 ًُبلظخان ٔثبئك. ة
 ًُبلظخانٔثبئك  يحزٕٚبد .3

 

 التعلٌمات من 5 المادة وفق صادرة مالحق أٌة مع بالترابط تقرأ أن وٌجب أدناه الواردة المستندات هً المناقصة وثائق إن 2.9
 :العطاءات مقدمً إلى

 

  (ITB)تعلٌمات إلى مقدمً العطاءات القسم األول.

 (BDS)القسم الثانً. ورقة بٌانات العطاء 

 التؤهٌلالتقٌٌم ومعاٌٌر القسم الثالث.

 العطاء مستندات القسم الرابع.

 الدول المإهلة  القسم الخامس.

 العقدالقسم السادس. قائمة متطلبات 

 (GCC)الشروط العامة للعقد  القسم السابع.

 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  القسم الثامن.

 مستندات العقد القسم التاسع.
 

 

 

  .لتقدٌم العطاءات جزءاً رسمٌاً من وثٌقة العطاء االعالنوة / ٌشكل كتاب الدعال 2.4

أو بواسطة الكابل  تحرٌرٌاً جهة التعاقد ٌتصل ب أنحول وثٌقة العطاء,  توضٌحٌحتاج إلى أي قدم عطاء محتمل م يأل ٌمكن 2.9
. بٌانات العطاء ورقةمحدد فً كما هو التلكس أو الفاكس( على عنوان جهة التعاقد  أو )ٌشمل مصطلح "كابل" البرٌد االلكترونً

( ٌوم فتكون االستفسارات 95على سبٌل المثال اذا كان فترة االعالن ) (فساراستطلب توضٌح )ستستجٌب جهة التعاقد تحرٌرٌاً ألي 
 ( اٌام 90ال تقل عن )

 االٍزفَبهاد . 4
 ّٕبلٖخاٌ ٚصبئك ٚر١ٙٛؼ

مصدره( إلى جمٌع مقدمً العطاءات تحدٌد ها )بما فً ذلك وصؾ موضوع االستفسار دون اتجابإرسل جهة التعاقد نسخاً عن تُ سوؾ 
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 تلموا وثٌقة العطاء منها.المحتملٌن الذٌن اس

ٌجوز إعطاء أٌة معلومات إلى أٌة جهة ؼٌر مختصة عن أسماء وعناوٌن مقدمً العطاءات أو وكالئهم وذلك للمحافظة على  ال 2.4
 .سرٌة اإلجراءات خالل فترة االعالن

 

 بمدة مناسبة , أن تعدل فً مستندات وثٌقة المناقصة عبر إصدار مالحق لها. ٌم العطاءاتسلقبل الموعد النهائً لتٌمكن لجهة التعاقد   5.9
 وثائق تعدٌل.  5   
 مناقصةال

 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, وٌجب تبلٌؽه تحرٌرٌاً إلى  2.9ٌعتبر أي ملحق قد صدر جزءاً من وثائق المناقصة وفقاً للمادة  5.4
وبالتالً ٌعتبر ملزماً لهم. على مقدمً العطاءات تؤكٌد استالم أي من هذه المالحق فور تبلؽهم بها, كل من قام بشراء وثائق المناقصة, 

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

 

 ،زؼّل عٙخ اٌزؼبللٍػٕل اػلاكُ٘ ٌؼطبءارُٙ،  ألفن اٌٍّؾك ثبالػزجبه ّٕبٍتاٌٛلذ اٌاٌّؾز١ٍّٓ ِملِٟ اٌؼطبءاد  اػطبءِٓ أعً 5.3

ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ، ػٍٝ عٙخ اٌزؼبلل أْ رجٍِّغ ع١ّغ ِملِٟ اٌؼطبءاد ثزّل٠ل  .١ُ اٌؼطبءادٍَاٌٝ رؤع١ً اٌّٛػل إٌٙبئٟ ٌزٌزمل٠و٘ب، فمبً ٚ

رؤع١ً اٌّٛػل اػالْ ّب ٍزمَٛ ثْٕو اٌّٛػل إٌٙبئٟ ٌز١ٍَُ اٌؼطبءاد ٚمٌه ػجو اٌىبثً ٍِؾمبً ثبّؼبه رؾو٠وٞ ٌٍزؤو١ل ػٍٝ مٌه. و

 إٌٙبئٟ ٌز١ٍَُ اٌؼطبءاد ثبٌطو٠مخ مارٙب اٌزٟ ْٔود ف١ٙب اإلػالْ ػٓ ٘نٖ إٌّبلٖخ.

 

 

 

 

  العطاءات إعداد .ج

 المكاتبلجمٌع الشركات المإهلة قانونٌاً بحسب القوانٌن السارٌة فً العراق ومن ضمنها تعلٌمات   إن هذه المناقصة هً 6.9
 . ٌمكن منع شركات من المشاركة فً تقدٌم العطاء فً الحاالت التالٌة:9111 لسنة العلمٌة

 القانونٌة األهلٌة .3
 

ٌّن  الذٌند جمٌع مقدمً العطاءات استبعالشركات التً لدٌها تضارب فً المصالح. سوؾ ٌتم ا ٌمكن . لمصالحلتضارب أنهم فً ٌتب
 , اذا:خالل عملٌة العطاء هذهفً تضارب للمصالح مع طرٍؾ ما أو أكثر  هو ءعطاالاعتبار أن مقدم 

 

 على أعمالهما؛ أو ( ٌسٌطرcommon controlling partnerشرٌك مشترك ) لدٌهمكان  (9)
 

 أو هم؛مباشر أو ؼٌر مباشر من أي منبشكل ( subsidy)أي دعٍم  وا أو ٌتلقونتلقّ  (4)
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 ؛ أوعطاءال اهذ( كان لدٌهم الممثل القانونً نفسه ألؼراض 2)
 

مقدم مع بعضهم البعض, تمكنهم من الحصول على معلومات حول عطاء  -مباشرة أو عن طرٌق طرؾ ثالث -لدٌهم عالقة تكان (2)
  أو )المناقصة( هذه؛عملٌة أو التؤثٌر على هذا العطاء أو التؤثٌر فً قرارات جهة التعاقد بشؤن  العطاء اآلخر

 

مما  ,ائتالؾ شركات أو من ضمن شراكة أو منفرداً سواء كان ذلك  ,أكثر من عطاء فً هذه المناقصةبتقدٌم  ما مقدم عطاءٍ ام ق (5)
خر عطاء كمقاول ثانوي فً عطاء آالمشاركة مقدم من إمكانٌة ٌحّد  , هذا لنوبالرؼم من ذلك. سٌإدي إلى استبعاد جمٌع تلك العطاءات

  أو ؛أو مشاركة شركة ما كمقاول ثانوي فً أكثر من عطاء

 

فً التعاقد على )األدوٌة واللقاحات ( موضوع وثائق  ستستخدمقد قدم مقدم العطاء المواصفات أو ؼٌرها من الوثائق التً ( 6)
 ؛ أوالمناقصة هذه, وذلك بطلب من جهة التعاقد 

 

 .هذهٌسمح لموظفً الحكومة والقطاع العام أن ٌشاركوا بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر فً المناقصات  ال 6.4
 

ٌُدرج اسمها على القائمة السوداء أو ُتعلق مشاركتها فً المناقصات خالل فترة زمنٌة محددة من قبل السلطات  6.2 تعتبر أٌة شركة 
فً ة الشركات المعاقبة وؼٌر المإهلة قانونٌاً متوفرة على الموقع االلكترونً المحدد المختصة, ؼٌر مإهلة قانونٌاً لتقدٌم عطاء. إن قائم

 .ورقة بٌانات العطاء

 

 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, ٌتوجب على مقدم العطاء أن ٌقدم كجزٍء من عطائه وبحسب موافقة جهة  94بحسب المادة  8.9
 ٌة واللقاحات( التً سٌتم تقدٌمها بموجب العقد.التعاقد, الوثائق التً تثبت أهلٌة )األدو

 

 أهلٌة إثبات وثائق .7
)األدوٌة واللقاحات( 

 لوثائقومطابقتها 
 مناقصة.ال

 

وٌتم ذلك فً جدول األسعار, وٌجري )األدوٌة واللقاحات( هً تصرٌح بدول المنشؤ لهذه )األدوٌة واللقاحات( ت أهلٌة اثبإوثائق إن 8.4
ق السلطات ٌجب أن ُتصادِ البنود؛  بشهادات منشؤ صادرة عن الجهات المختصة فً ذلك البلد وذلك عند شحن هذهالتؤكٌد على ذلك 

 وحسب ما تتطلبه التشرٌعات النافذة وحسب ما مثبٌت فً ورقة البٌاناتالعراقٌة المختصة فً بلد المنشؤ على هذه الشهادات 

 

 Schedule ofقائمة متطلبات التعاقد ) -القسم السادسمحدد فً كما هو )األدوٌة واللقاحات( طابقةقد تكون الوثائق اإلثباتٌة لم 8.2
Requirements ) وسوؾ تتؤلؾ من: اتبٌانمواصفات تحرٌرٌة/نصوص, مخططات, وشكل على 

 

 )أ( وصؾ مفصل للخصائص األساسٌة لألدوٌة واللقاحات؛
 

 الفنٌةكل بند من بنود المتطلبات ل مقارنة جدول )ب(
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 (item-by-item commentary)  ,( ٌُثبت استجابة)المحددة فً المواصفات الفنٌة, أو ٌحدد  لمتطلباتجوهرٌاً ل األدوٌة واللقاحات

 االنحرافات واالستثناءات ألحكام هذه المواصفات الفنٌة؛

 

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

التً سٌتم تقدٌمها لدى السلطات  )األدوٌة واللقاحات(خالؾ ذلك, ٌتوجب على مقدم العطاء تسجٌل  ورقة بٌانات العطاءما لم تحدد 8.2
بحلول  )األدوٌة واللقاحات(المختصة فً العراق؛ على مقدم العطاء أن ٌرفق مع عطائه نسخة عن شهادة التسجٌل إذا كان قد سجلَّ هذه 

 طاءات. وإال, ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم إلى جهة التعاقد عند توقٌع العقد إما:موعد تسلٌم الع

 

 .لالستخدام فً العراق شهادة تسجٌل )األدوٌة واللقاحات( عننسخة  )أ(

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

 

ورقة أن مقدم العطاء قد التزم بجمٌع متطلبات التسجٌل كما هً محددة فً )ب( مستندات ثبوتٌة, بحسب موافقة جهة التعاقد, على 
 .بٌانات العطاء

 

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

 

 

د  8.2.9 إسم  العطاءورقة بٌانات ٌجب على جهة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسهٌل عملٌة التسجٌل فً العراق. تحدِّ
 الوكالة والشخص المسإول عن إعطاء أٌة معلومات إضافٌة حول عملٌة التسجٌل.

 

ٌُصبح العقد نافذاً اعتباراً  )األدوٌة واللقاحات(إذا لم ٌتمَّ تسجٌل  )أ( 8.2.4 التً سٌقدمها مقدم العطاء الفائز عند توقٌع العقد, فسوؾ 
 من تارٌخ استالم شهادة التسجٌل.

 

 

 لوزٌر الصحة استثناء المناقص الفائز من تقدٌم شهادة تسجٌل الدواء عند توقٌع العقد وفً هذه الحالة ٌكون العقد نافذاً. )ب( ٌجوز

 

 

 إشارة أٌة فإنالواردة أعاله,  العطاءات)ب( من التعلٌمات إلى مقدمً  8.2ألؼراض جدول المقارنة الواجب تقدٌمه وفقاً للمادة  8.5
 لمقدم ٌجوز. الحصر ولٌس الوصؾ سبٌل على هً تجارٌة, معاٌٌر وكذلك أسماء/عالمات إلىمن قبل جهة التعاقد فً المتطلبات الفنٌة 

 أن التعاقد بحسب موافقة جهة ٌثبت أن شرط عطائه, فً بدٌلة مودٌالت تجارٌة, و/أو أرقام معاٌٌر, أسماء/عالمات استخدام العطاء
 .الفنٌة المواصفات فً حددةالم تلكجوهرٌاً  تعادل ها,ً سٌستخدمتال البدٌلة المواصفات
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 العطاء مقدم مؤهالت .8 : للتؤكٌد بحسب موافقة جهة التعاقد بؤنتقدٌم الوثائق الثبوتٌة  مقدم العطاءعلى  7.9

 –القسم الثالث  المحددة فً لؤهٌتمعاٌٌر الٌستوفً أنه ولتنفٌذ العقد,  الضرورٌةالفنٌة واإلنتاجٌة ولدٌه القدرة المالٌة  )أ( مقدم العطاء
 معاٌٌر التأهٌل والتقٌٌم.

 

  ورقةالتً ٌقدمها والمحددة فً  )األدوٌة واللقاحات()ب( فً حال لن ٌقوم بنفسه بتصنٌع أو انتاج 

 الجهةتصرٌح من ً العراق وفقاً لصٌؽة الف )األدوٌة واللقاحات(, فلدٌه التخوٌل من الجهة المصنعة أو المنتجة لتقدٌم هذه بٌانات العطاء

 . ( المرفق فً القسم الرابعManufacturer’s Authorization Formالمستند ) – المصنعة

 

الً ثّ مَ )فً حال ترسٌة العقد علٌه( مُ أو سوؾ ٌصبح ٌكون ف,  فً حال لم ٌكن مقدم العطاء ٌمارس األعمال التجارٌة فً العراق )ج(
ً , مإهل وقادر على القٌام بإلتزامات الضمانات لمقدم العطاء التً تم وصفها فالصٌانةللخدمات المتصلة/ فً العراق محلً بوكٌل

ت الفنٌةواصفالعقد و/أو الملالشروط العامة والخاصة   

 

عة المواد/الفقرات اإلضافٌة )لمراجمعاٌٌر التأهٌل والتقٌٌم  –القسم الثالث )د( أن مقدم العطاء ٌستوفً معاٌٌر التؤهٌل المدرجة فً 
 (.القسم الثالثالمتعلقة باألدوٌة واللقاحات فً 

  ضرورة قٌام الشركات بتقدٌم كتاب عدم ممانعه صادر من الهٌئة العامة للضرائب عند مشاركتها بالمفاتحات المعلنة -

 

)أ( من التعلٌمات إلى  6.9 للمادةووفقاً  منفرد كمقدم عطاء , وذلكم عطاء واحد فً هذه المناقصةٌتقد كل شركة  على ٌجب 1.9
 مقدمً العطاءات.

 مقدم لكل واحد عطاء .9
 عطاء

هذه ب أو ملتزمة تكون جهة التعاقد مسإولة نل؛ وفً أي حال, ٌم عطائهسلٌتحمل مقدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المرتبطة بإعداد وت 90.9
.تهاو نتٌجالمناقصة أ التكالٌؾ, بصرؾ النظر عن سٌر  العطاء كلفة  .02 

المتبادلة بٌن مقدم العطاء وجهة التعاقد  باللؽة المشار الٌها فً وقة بٌانات  قٌجب ان ٌتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 99.9
العطاء . ٌمكن ان ٌقدم مقدم العطاء أٌا من المطبوعات المتصلة والتً تشكل جزءا من عطائه فً لؽة اخرى على ان ترفق بترجمة 

طاء  دقٌقة لنصوصها الى لؽة العطاء , وحٌنها تعتمد الترجمة لؽرض تفسٌر الع  

 العطاء لغة .00

 المقدم ما ٌلً :ٌجب أن ٌشمل العطاء 94.9

 

 المكونة الوثائق.00
 للعطاء

 

  ؛الرابع القسم فً إلٌها المشار النماذج وفق ٌنكامل األسعار وجدول العطاء تقدٌم استمارة )أ(

  ؛)ضمان العطاء( العطاءاتالتعلٌمات إلى مقدمً من  98ضمان العطاء )النسخة األصلٌة( وفق المادة  )ب(
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  مقدم العطاء؛ ملزِ لٌُ  على العطاء توقٌعلل تحرٌري ونافذ ٌخول تفوٌض )ج(

 هً)األدوٌة واللقاحات(  أن ,جهة التعاقدبحسب موافقة  تإكد العطاءات, مقدمً إلى التعلٌماتمن  8لمادة لوفقاً  )د( إثباتات موثقة
 مناقصة؛ال قائوث لمتطلبات مطابقة

 

, أن مقدم جهة التعاقدبحسب موافقة  مإهالت مقدم العطاء, تإكد –من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 7وفقاً للمادة  إثباتات موثقة )هـ(
 العطاء مإهل لتنفٌذ العقد فً حال تم قبول عطائه؛

 

  )و( وصل شراء مقدم العطاء لوثٌقة العطاء؛

( وفق النموذج المرفق فً القسم الرابع, إن Manufacturer’s Authorization Form) الشركة المصنعة/الجهةتصرٌح من )ز( ال

 )ب( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 7.9وجد بحسب المادة 

 

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

  

 ( المناسب وفق النماذج Price Scheduleاألسعار ) ( وجدولBid Formٌتعٌن على مقدم العطاء تقدٌم استمارة تقدٌم العطاء )92.9
المرفقة فً القسم الرابع, محدداً )األدوٌة واللقاحات( التً سٌقوم بتقدٌمها, مع وصؾ موجز لها, ومحدداً دول منشئها, كمٌاتها, 

 وأسعارها.

 تقدٌم استمارة. 02
 العطاء

القسم المرفق فً (Price Schedule) ٌجب أن ٌتم تسعٌر جمٌع البنود المحددة فً جدول األسعار وفق نموذج جدول األسعار  92.9

 . مطلوب هو كما األسعار جدول فً الواردة األعمدة جمٌع فً األسعار بتحدٌد ٌقوم أن العطاء مقدم على. الرابع
 العطاء أسعار .01

 والحسومات

 

أو تلك الموجودة فً العراق ولكن من منشؤ أجنبً, فً التً سٌتم تجهٌزها محلٌاً المقدمة )األدوٌة واللقاحات( تحدد أسعار  92.4
التً سٌتم استٌرادها من خارج العراق فٌجب أن ٌتّم تسعٌرها فً )األدوٌة واللقاحات( . أّما (0فً القسم الرابع )جدول األسعار المرفق 

 (.2الرابع )القسم جدول األسعار المرفق فً 

 

 وذلك لمتطلبات المطابقة: األسعار جدول إكمال عند التالٌة األمور إلى التنبه ٌجب 92.2

 

 

فً وذلك  بشكل منفصل, تلك الموجودة فً العراق ولكن من منشؤ أجنبً,أسعار )األدوٌة واللقاحات( المحلٌة أو  ٌتم إدراج 92.2.9
 :(, على النحو التال4ًمن جدول األسعار المرفق فً القسم الرابع ) 5 رقم العامود

 

(/ )األدوٌة واللقاحات( التً ٌتم تسلٌمها ex-factoryالتً ٌتم تسلٌمها عند المصنع ))األدوٌة واللقاحات( )أ(:  أسعار  5العامود رقم 
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)األدوٌة واللقاحات( (/ ex-warehouseتسلٌمها من المستودع )(/ )األدوٌة واللقاحات( التً ٌتم ex-showroomفً صالة العرض )

(, وذلك بحسب الحالة؛ ٌجب أن تشمل هذه األسعار جمٌع الرسوم والضرائب )مثال الضرٌبة على المبٌعات off-the-shelfالجاهزة )

)األدوٌة واللقاحات( أساس مكونات  والرسوم الكمركٌة والرسوم على مواد االستهالك, الخ...( المدفوعة أو التً ٌتم تسدٌدها على
أو تجمٌعها والتً تم تحدٌد أسعارها على أساس تسلٌمها عند المصنع أو )األدوٌة واللقاحات( وعلى المواد الخام المستخدمة فً تصنٌع 

األجنبً والتً تم ذات المنشؤ )األدوٌة واللقاحات( فً صالة العرض  أو من المستودع, الخ... أو الرسوم والضرائب المدفوعة على 
استٌرادها مسبقاً, وتم تحدٌد أسعارها على أساس تسلٌمها فً صالة العرض الخ... . تشمل هذه األسعار أٌضاً تكالٌؾ التوضٌب 

 والشحن.

بـ  فً ما ٌتعلق فً العراقتسدٌدها سٌقوم مقدم العطاء ب)ب(: أٌة ضرائب مبٌعات وؼٌرها من الضرائب والرسوم التً  5العامود رقم 
 )مثالً ضرٌبة االستهالك والضرٌبة على المبٌعات, الخ...( . العقد علٌه ٌةرستفً حال  , وذلك)األدوٌة واللقاحات(

 

( وؼٌرها من Unloading-وتفرٌؽها)النفاض)األدوٌة واللقاحات( )ج(: تكالٌؾ النقل الداخلً البّري والتؤمٌن وتحمٌل  5العامود رقم 

الضرورٌة حتى تسلٌم )األدوٌة واللقاحات( إلى وجهتها النهائٌة كما هو محدد فً قائمة متطلبات (  Incidentalالعرضٌة )/التكالٌؾ 

 التعاقد.

 

من جدول  5التً سٌتم استٌرادها من خارج العراق, بشكل منفصل فً العامود رقم )األدوٌة واللقاحات( ٌحب إدراج اسعار  92.2.4
 (, على النحو التالً:2ع )األسعار المرفق فً القسم الراب

 

 ( فً مٌناء/ مطار ونقطة الوصول.CIPالتً ٌتم تسلٌمها على أساس ))األدوٌة واللقاحات( )أ(:  أسعار  5العامود رقم 
 

( )رسوم التسلٌم مدفوعة(, عند موقع المستخدم DDPالتً ٌتم تسلٌمها على أساس ))األدوٌة واللقاحات( )ب(:  أسعار  5العامود رقم 

 النهائً فً العراق كما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد

 

والتدرٌب فً الموقع لدى الجهات  ستخداماال/)ج(: أسعار الخدمات الثانوٌة بما فٌها التركٌب وبٌان كٌفٌة التشؽٌل 5العامود رقم 

 المستفٌدة )المستخدم النهائً(, إن وجد, وكما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد.

 - Annual Maintenance Contractللمعدات/ األجهزة الطبٌة, ٌحدد ســـــــــــــــــــــــــعر عقد الصٌانة السنوي ) 92.2.2
AMC( فً موقع المستخدم النهائً, وذلك فً جدول األسعار بحسب النموذج المرفق فً القسم الرابع )إن وجد, وٌحدد هذا السعر 2 ,)

نتهاء فترة ضمان العٌوب, كما تم تحدٌده فً قائمة متطلبات التعاقد. ٌشمل هذا السعر الضرائب النافذة بتارٌخ لعدد السنوات التً تلً إ
موعد فتح العطاءات. ٌتوجب على مقدم العطاء تحدٌد أٌة ضرائب إضافٌة ٌتعٌن تسدٌدها. ما لم ٌحدد خالفاً لذلك فً وثائق المناقصة, 

وال ٌجوز المطالبة بها الحقاً. خالل مدة عقد الصٌانة السنوٌة, على المجهز أن ٌحتفظ بالكمٌة تعتبر األسعار شاملة لهذه الضرائب 

ٌانة عقد موضوع المعدات بقاءٌضمن  أنعلى مقدم العطاء  ٌتوجب. تصلٌح/الكافٌة من قطع الؽٌار وأن ٌستجٌب فوراً ألي طلب صٌانة  الص

م وصحٌح  السنوٌة ، قائمة متطلبات التعاقد – القسم الخامسكما هو محدد فً و (UPTIME warrantyاً )"% سنوٌ x" بنسبةعاملًة بشكل سٌل

(%, فٌتوجب عندها x-100خالل عقد الصٌانة السنوٌة, ما نسبته ) (downtimeوذلك إن وجد. وفً حال تخّطت فترات األعطال )
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 تمدٌد فترة هذا العقد بمدة تعادل ضعؾ فترات األعطال.

, الخ...( استناداً لألحكام الدولٌة لتفسٌر المصطلحات EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPاعتماد المصطلحات  )سوؾ ٌتم  92.2

الذي ٌتم نشره من قبل ؼرفة التجارة الدولٌة  ®INCOTERMSالتجارٌة بحسب ما هو محدد فً آخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 

 فً بارٌس, )كما هو محدد فً ورقة البٌانات(

 

أعاله من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, ٌهدؾ فقط إلى  92.2إن تقدٌم األسعار وفقاً لتفصٌل بنود األسعار بحسب المادة  92.5
تسهٌل عملٌة مقارنة العطاءات من قبل جهة التعاقد, ولن ٌحد بؤي شكل كان من حقها فً التعاقد على أٌة مجموعة من البنود المقدمة 

 فً العطاء.

 

 .السبب مهما كانثابتة وؼٌر قابلة للتؽٌٌر خالل فترة تنفٌذ العقد جب أن تكون األسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء ٌ 92.6
 

إذا تّم تحدٌد أكثر من جدول كمٌات واحد )أو مجموعة 92.8 / lot -وحدة  , فعندها تسمح جدول متطلبات التعاقد لشراء االدوٌة( فً 

ات بتقدٌم أسعاره بشكل منفصل لمادة أو أكثر من المواد المذكورة فً الجداول وسوؾ ٌتم تقٌٌم وثائق المناقصة لمقدمً العطاء
 العطاءات للمواد ولكل مادة على حدة مع العرض. 

 

إهمال العرض المبنً على تخفٌض نسبة مئوٌة أو مبلػ مقطوع من اي العطاءات االخرى المقدمة فً المناقصة وعدم قبول اي  92.7
تخفٌض للسعر ٌقدم بعد موعد ؼلق المناقصة ونإكد على شرط عدم اجراء التؽٌٌرات بعد التبلٌػ باالحالة واي رسالة  تحفظ واي

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

 

 التالٌة:العمالت بتقدم األسعار ٌجب أن  95.9

 

 العطاء عمالت. 02
 

  الدٌنار العراقًالتً سٌتم تقدٌمها من العراق ب )األدوٌة واللقاحات(على مقدم العطاء أن ٌقدم أسعار  )أ(

 

 

بٌانات  ورقة التً سٌتم تقدٌمها من خارج العراق بالعملة المحددة فً)األدوٌة واللقاحات( لمقدم العطاء أن ٌقدم أسعار  ٌجوز )ب(
 .العطاء

 

ٌم العطاءات سلتالموعد النهائً لبعد بٌانات العطاء  ورقةعلى األقل للمدة المحددة فً  سارٌة/نافذةٌجب أن تبقى العطاءات  96.9

أقل من نفاذه من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. سٌتم رفض العطاء الذي تكون مدة  40 المحدد من قبل جهة التعاقد وفقاً للمادةو
 للشروط. ؼٌر مستجٌبٍ  باعتباره عطاءً المطلوب 

 نفاذ العطاءات فترة .03
 

 فترة نفاذ, ٌجوز لجهة التعاقد أن تطلب من مقدمً العطاءات تمدٌد األولٌة العطاء إنتهاء فترة نفاذفً حاالت استثنائٌة, وقبل  96.4
ب التمدٌد عطاء أن ٌرفض طلالمقدمً العطاءات تحرٌرٌاً. ٌجوز لمقدم  جوابهذا الطلب و ٌتمعطاءاتهم لمدة إضافٌة محددة. ٌجب أن 

 



19 

سمح له أن ٌقوم بتعدٌل ولن ٌُ طلب منه لن ٌُ , فعندها فً حال قبول مقدم العطاء لهذا الطلبأما . ذلك دون مصادرة ضمان عطائهوهذا, 
 .ضمان عطائه فترة نفاذولكن سٌطلب منه فً المقابل تمدٌد  ؛عطائه

مشروط وقابل للدفع عند أول طلب من جهة التعاقد, وٌكون على مقدم العطاء أن ٌقدم, كجزء من عطائه, ضمان عطاء ؼٌر  98.9
 بصٌؽة:  ضمان العطاء إما

 العطاء ضمان .07
 

 )أ( خطاب ضمان  
 

 )ب( صك مصدق؛ 
 

ال ٌتم قبول خطابات الضمان كافة اال بعد قبولها من البنك المركزي العراقً وادخالها المنصة االلكترونٌة وتأٌٌد البنك المركزي )ج( 
  العراقً لنا بذلك

 

قائمة متطلبات التعاقد فً القسم وفً القسم الثانً بٌانات العطاء  ورقة ٌجب أن تكون قٌمة ضمان العطاء وفق ما هو محدد فً
 .السادس

 

/ كتاب الدعوة, كما ٌجب أن ٌبقى نافذاً المناقصةٌجب أن ٌكون ضمان العطاء موجهاً إلى جهة التعاقد مع ذكر عنوان ورقم  98.4
من التعلٌمات  96.4ا للمادة نفاذ العطاء وفقالحق لفترة  ٌدمدأي تبعد انتهاء  وأٌوماً بعد انتهاء فترة نفاذ العطاء  47لمدة ال تقل عن 

 إلى مقدمً العطاءات.

 

( Bank Guaranteeضمان مصرفً )ٌجب أن ٌكون ضمان العطاء, باختٌار مقدم العطاء, إما على شكل) خطاب ضمان(  98.2

صك مصدق او اٌة صٌؽة تحددها جهة  صادراً عن أحد المصارؾ المعتمدة فً العراق وفقاً لتعلٌمات المصرؾ المركزي العراقً, أو 

 ( عن مصرؾ موجود خارج العراق, فٌجب أن ٌكونBank Guarantee) لمصرفًا الضمانإذا صدر والتعاقد فً ورقة البٌانات. 

 back-to-back) معتمدة فً العراق لجعل هذا الضمان قابالً للتنفٌذال المصرؾلهذا  مرادفةالمالٌة المإسسة ال موقعاً ومصدقاً من
counter guarantee). 

 

ستقوم جهة التعاقد )بناء على توصٌة لجان الدراسة والتحلٌل( برفض أي عطاء ال ٌرفق معه ضمان عطاء مقبول وذلك  98.2
 باعتباره عطاًء ؼٌر مستجٌٍب للشروط 

 

 ترسٌةضمانات العطاء العائدة الى مقدمً العطاءات الذٌن ال ٌحتمل  تطلق ٌحق لجهة التعاقد أن, بحسب موافقة جهة التعاقد 98.5
قد صدرت. فً هذه الحالة, ٌتم االحتفاظ بضمانات  حالةعلٌهم, وذلك قبل انتهاء مدة نفاذ عطاءاتهم وبعد أن تكون التوصٌة باإل لعقدا

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 27.4عمالً بؤحكام المادة  العطاء العائدة لمقدمً العطاءات الذٌن ٌحتلون المراتب الثالث األولى

 

 .المطلوباألداء ضمان حسن ه وتقدٌم العقد اتفاقٌة بعد توقٌع مقدم العطاء الفائزلالعطاء اد ضمان ٌع 98.6
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 ٌمكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا: 98.8

من  44.2و 96.4باستثناء ما نصت علٌه الفقرتٌن نفاذه وبعد ؼلق المناقصة, سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء مدة  )أ(
 أو التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات؛

 

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

 التوقٌع على العقد, أو (9)
 

 تقدٌم ضمان حسن األداء المطلوب. (4)
 

للسلطات  عندها , وتبٌنالعطاءات من التعلٌمات إلى مقدمً 26بشكوى أو اعتراض وفقاً للمادة مقدم عطاء ؼٌر ناجح تقدم )ج( إذا  
إن قٌمة األضرار الناتجة عن هذا التؤخٌر فً توقٌع  ؛ةمبرر ؼٌرأو  خاطئةألسباب  كانعتراض هذا االأو  ىشكوال هذه أن المختصة

 العقد سوؾ ٌتم تعوٌضها وفق القوانٌن العراقٌة واإلجراءات النافذة.

 

إذا لم ٌقدم بعض مقدمً العطاءات ضمان العطاء وذلك بسبب اإلعفاء المنصوص عنه فً القوانٌن العراقٌة النافذة, كما هو  98.7
من التعلٌمات إلى مقدمً  98.9 مادةلل بٌانات العطاء ورقةالحال مثالً بالنسبة للشركات العامة أو ؼٌرها بحسب ما هو محدد فً 

 العطاءات, و

 

 باستثناء , المناقصة ؼلق وبعد العطاء تقدٌم استمارة فً قبله من المحددة نفاذه مدة انتهاء قبل عطاءه هذا العطاء مقدم سحب إذاأ(  
 أو العطاءات؛ مقدمً إلى التعلٌمات من 96.4 المادة علٌه نصت ما

 

 أو العطاءات؛ مقدمً إلى التعلٌمات من 28 للمادة وفقاً  العقد توقٌع فً فشل ولكن الفائز العطاء مقدم هذا العطاء مقدم أصبح إذاب(  
 العطاءات؛ مقدمً إلى التعلٌمات من 27 للمادة وفقاً  األداء حسن ضمان تقدٌم فً

, وأن عدم اهلٌة  مقدم العطاء إلرساء العقد علٌه , أن تعلن -على ذلك ورقة بٌانات العطاءفً حال نصت  -فعندها, ٌمكن لجهة التعاقد
 .ورقة بٌانات العطاءتمضً فً تطبٌق اإلجراءات اإلدارٌة المنصوص عنها فً 

 

ٌُِعّد مقدم العطاء عطاءه وٌقدمه بنسخته األصلٌة  97.9 ( بالعرض الفنً, Compact Diskوٌجوز أن تشمل قرصاً مدمجاً )ٌجب أن 

 .أما العرض المالً فٌقدم فً نسخة أصلٌة )ورقٌة( واحدة 
 العطاء وتوقٌع شكل .08

 

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات,  94.9المادة  النسخ كافة الوثائق المحددة فًكل من ٌجب أن ٌتضمن العطاء األصلً و 97.4
 مقدم العطاء إللزام المخول الشخصمقدم العطاء أو بحبر ال ٌزول, وموقعًة من  حررةً على أن تكون كل وثائق العطاء مطبوعًة أو م

من قبل المخولٌن قانونٌاً للتوقٌع والذي بموجب ، بٌانات العطاء ورقة بحسب ما هو محدد فً هذا التفوٌض ٌكونٌجب أن  .بالعقد
لتوقٌع على ل لوخعلى مقدم العطاء التؤكد من توقٌع الم سوؾ ٌرفق بالعطاء. )ج( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 94.9المادة

وعلى كافة  (Price Schedules) وعلى كل صفحة من صفحات جداول األسعار( Bid Submission Form)استمارة تقدٌم العطاء 

وٌجب أن تكون االضافات والتصحٌحات موقعة من قبل مقدم العطاء . وذلك من الشخص الموقع على العطاء المرفقة بعطائه وثائقال
دم العطاء أن ٌحدد األسعار بالحروؾ واألرقام على النحو المطلوب على مق. وان ٌكون التوقٌع علٌها باالسم االول أو باألحرؾ األولى

 



21 

 .ورقة بٌانات العطاءفً جداول األسعار. إن أٌة شروط أخرى ٌتم تحدٌدها فً 

 

تلك الضرورٌة لتصحٌح  تعدٌالت لوثائق المناقصة, باستثناء كتابة بٌن السطور أو محو أو ةٌجب أال ٌحتوي العطاء على أٌ 97.2
على العطاء  لتوقٌعلٌن لوخأو الم لوخالم, ٌتوجب على . وفً هذه الحالةأثناء إعداد مستندات العطاء رتكبها مقدم العطاءااألخطاء التً 

 هذه التصحٌحات. على باألحرؾ األولىالتوقٌع كامالً و

 

 

 تسلٌم العطاءات –د 

 ختم وتأشٌر .09 ٌتم تسلٌم العطاءات بالٌد أو بالبرٌد االلكترونً او البرٌد الخارجً السرٌع كما محدد فً ورقة بٌانات العطاء   )أ(91.9
 العطاءات 

" أصل" األؼلفة بـعلى  وذلك مع التؤشٌر, ومختومة منفصلة أؼلفةالعطاء وكل نسخة عنه فً  وضععلى مقدم العطاء )ب(  
. كما محدد فً ورقة بٌانات العطاء مختومخارجً  ؼالؾفً  ؼلفة المتضمنة األصل والنسخو"نسخة". توضع األأ  

 

 :الداخلٌة والخارجٌة أن األؼلفةٌتعٌن على  91.4
 

 تحمل إسم وعنوان مقدم العطاء مع ختمه على الزواٌا األربع من الؽالؾ؛ )أ(
 

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

 ؛بٌانات العطاء ورقةفً  محدد, كما هو وكتاب الدعوة المناقصة ورقم تحمل اسم )ج(
 

للفقرة  بٌانات العطاء ورقة ", على أن تستكمل بالوقت والتارٌخ المحددٌن فً[الوقت والتارٌخ]وأن تحمل عبارة "ال ٌفتح قبل  )د(
 .التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات  من 40.9

 

العطاءات  إلى مقدمً من التعلٌمات 91.4 المادةفً  ومإّشراً علٌه وفق ما هو محدد مختوماً الخارجً  الؽالؾ ٌكن إذا لم 91.2
موعد فتح  قبل العطاء أو فتحه فقدانلة ٌمسإولأٌة  جهة التعاقدعندها لن تتحمل ف, ووفق القوانٌن العراقٌة النافذة المذكورة أعاله

 .العطاءات

 

 ,من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات)ب(  91.4المادة جهة التعاقد على العنوان المحدد فً إلى  م العطاءاتسلٌٌجب أن ٌتم ت 40.9
ٌتم إصدار وصل من قبل جهة التعاقد إلى كل مقدم عطاء تم . بٌانات العطاء ورقةفً  حددٌنفً مهلة ال تتجاوز الوقت والتارٌخ المو

 .الحق بنسخة لها كمرجع جهة التعاقد وتحتفظاستالم عطائه, 

ٌم سل. الموعد النهائً لت02
 العطاءات
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ٌم العطاءات من خالل تعدٌل سلتتمدٌد الموعد النهائً ل , ٌجوز لجهة التعاقد وفق تقدٌرهاقبل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات 40.4
جهة التعاقد  واجباتحقوق و سوؾ تمتد كافةمقدمً العطاءات, وفً هذه الحالة إلى  من التعلٌمات 5.2للفقرة وثٌقة العطاء وفقاً 
 .إلى الموعد النهائً بحسب المهلة الجدٌدة الملتزمٌن بها قبل التمدٌد ومقدمً العطاءات

 

التعلٌمات إلى مقدمً من  40 فً المادةحدد ٌم العطاءات المسلجهة التعاقد بعد الموعد النهائً لت ستلمهأي عطاء ت سٌتم رفض 49.9
 .العطاءات

 المتأخرة العطاءات  .00

ٌم سللتالمحدد مسبقاً قبل الموعد النهائً ذلك و إلى جهة التعاقد ه بعد تقدٌمهئأو سحب عطا ٌجوز لمقدم العطاء تعدٌل 44.9
 نافذمع تفوٌض  بذلك لتوقٌعخول لموقعاً من الم العطاء, أو سحب تعدٌلبإشعاراً تحرٌرٌاً  لى أن ٌقدم لجهة التعاقدعالعطاءات, 

  بالتوقٌع.

 سحبو تعدٌل .00
 العطاءات

أو إستبدال لعطائه ووضعه فً ؼالؾ مختوم وٌتم التؤشٌر علٌه وفق األصول,  تعدٌلتوجب على مقدم العطاء إعداد أي ٌ 44.4
 :وٌرسله الى جهة التعاقد قبل الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات بحسب ما ٌلً

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  91.9لمادة ل بٌانات العطاء ورقةعلى مقدم العطاء تقدٌم نسخة أصلٌة مع عدد النسخ المحدد فً  )أ(
و "تعدٌل العطاء أاألصل"  –"تعدٌل العطاء  بـ:علٌهما بشكل واضح  ٌتم التؤشٌرؼالفٌن فً وذلك عطائه, على ألي تعدٌل  ,العطاءات

مختوم خارجً  ؼالؾضمن ؽالفٌن . ٌوضع البحسب الحالة النسخ" –األصل" و "استبدال العطاء  –العطاء النسخ", أو "استبدال  –
 "تعدٌل العطاء" أو "إستبدال العطاء". بـ: بشكل واضح ٌتم التؤشٌر علٌه بذلك

 

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  91.2و 91.4للفقرتٌن ٌجب أن تتم وفقاً  ,العطاءت تعدٌالبالتؤشٌر على األحكام األخرى المتعلقة  )ب(
 العطاءات.

 

ٌم سللت مسبقاً  جهة التعاقد تحرٌرٌاً قبل الموعد النهائً المحدد شعارعلى مقدم العطاء الراؼب فً سحب عطائه إ ٌتوجب 44.2
 كما ٌجب أن: ٌم العطاءاتسلقبل الموعد النهائً المحدد لتسحب العطاء إشعار ٌجب أن ٌتم استالم  العطاءات.

 

 ؛( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءاتب) 91.4المادة فً المحدد ٌكون موجهاً إلى جهة التعاقد على العنوان  )أ(
 

أن ٌتم التؤشٌر , و)ج( من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 91.4فً كتاب الدعوة والمحدد فً المادة مرجع السم واالٌحمل  )ب(
 ؛ و"إشعار بسحب العطاء"علٌه بـ 

 

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

من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, سوؾ تعاد إلى مقدمً العطاءات دون  44.2إن العطاءات المطلوب سحبها وفقاً للمادة  44.2
 فتحها.
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ة نفاذ وحتى انتهاء فترٌم العطاءات سلالموعد النهائً لت التً تلًاستبدال أو تعدٌل أي عطاء خالل الفترة  أو ال ٌجوز سحب 44.5
من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. إن سحب العطاء خالل هذه الفترة قد ٌإدي إلى مصادرة ضمان  96العطاء المحددة فً المادة 

 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 98.8 للمادةالعطاء, وفقاً 

 

 

 فتح وتقٌٌم العطاءات – ـه

 

فً وذلك  ,اشعارات اإلنسحابات والتعدٌالت جهة التعاقد بفتح جمٌع العطاءات بما فً ذلكلجنة فتح العطاءات لدى  ستقوم 42.9
 محددكما هو والمكان  والتارٌخ فً الوقت)المخولٌن(,  مقدمً العطاءات ممثلً الراؼبٌن من مقدمً العطاءات او بحضور عامةجلسة 

 على مقدمً العطاءات او  ممثلً مقدمً العطاءات التوقٌع على سجل الحضور كإثبات عل حضورهم. .بٌانات العطاء ورقةفً 

 العطاءات فتح. 02
 

بل تعاد كما  العطاءات التً تم سحبها بعدها أؼلفة , وال تفتحوقراءة محتوٌاتهااالنسحابات ـلٌها بعر شّ إالم األؼلفةٌتم أوالً فتح  42.4
علناً خالل جلسة فتح مع التفوٌض النافذ تم قراءة إشعار اإلنسحاب إال إذا لعطاء اسحب إشعار لبؤي  ٌقبل. ال هً إلى مقدم العطاء 

العطاءات  بعدها أؼلفة وال تفتحالتً جرى التؤشٌر علٌها بـاإلستبداالت وقراءة محتوٌاتها وٌتم استبدالها  ؼلفةاألثم ٌتم فتح العطاءات. و
مع  دالبتتم قراءة إشعار اإلسإال إذا  إشعار الستبدال العطاءال ٌسمح بؤي د كما هً إلى مقدم العطاء مؽلقة. استبدالها, بل تعاالتً تم 

ٌجب أن تفتح وتقرأ مع التفوٌض النافذ  تعدٌالتبـلٌها عر شّ إالم ؼلفةاأل .علناً خالل جلسة فتح العطاءاتالتفوٌض النافذ بهذا االستبدال 
 .والذي تم تعدٌله العائد لها المقدم أصالً علناً مع العطاء محتوٌاتها 

 

ٌتم فتح العطاءات فً وقت واحد, وٌقرأ علناً: اسم مقدم العطاء وسعر العطاء لكل بند أو جدول )أو مجموعة( بما فً ذلك أٌة  42.2
تخفٌضات, و وجود أو عدم وجود ضمان العطاء فً حال كان مطلوباً, ووجود أو عدم وجود التفوٌض بالتوقٌع المطلوب, إضافة إلى 

باستثناء العطاءات المتؤخرة عمالً  جلسة فتح العطاءاتالتعاقد مناسبة. ال ٌرفض أي عطاء خالل  أٌة تفاصٌل أخرى قد تراها جهة
 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. 49.9بالفقرة 

 

ٌتم التؤشٌرعلى جمٌع صفحات كل من العطاءات األصلٌة بختم لجنة فتح العطاءات مع توقٌع أعضائها على جمٌع صفحات جداول 
 األصلٌة الخاصة بكل عطاء.األسعار 

 

ٌتم فتحها وقراءتها  لمالتً من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات( و 44.4التً ُترسل وفقاً للفقرة  والتعدٌالت)العطاءات  إن 42.2
 ال تخضع للتقٌٌم مهما كانت الظروؾ.  ,خالل جلسة فتح العطاءات

 

 42.4و 42.9فً نهاٌة الجلسة متضمناً المعلومات المذكورة فً الفقرات ُتِعد جهة التعاقد محضراً لجلسة فتح العطاءات  42.5
 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات المذكورة أعاله, باإلضافة إلى ما ٌلً وبالحد األدنى: 42.6و 42.2و
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  ؛أو تشمٌعها هاختمإؼالق األؼلفة بإحكام و -

على أساس  أو أٌة تخفٌضات أسعار مشروطة تخفٌضات أو أٌة ة, بما فً ذلك أٌإن وجد( (lot)لكل وحدة ) سعر العطاء -

 عطاءات أخرى؛

 

مع توقٌع رئٌس وذلك  ,راسعول األاجدلمقدم العطاء على تصحٌح  وأأو محو  تعدٌلعالمة واضحة حول كل ب التؤشٌر -
 ؛وأعضاء لجنة فتح العطاءات

 

      ؛  رئٌس وأعضاء لجنة فتح العطاءاتمع توقٌع وذلك  ,ؼٌر مسعرة )بند(وضع خط أفقً بجانب كل فقرة -

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

  عدد األوراق المكون منها كل عطاء؛ -

  ؛من مقدم العطاء العطاءمدونة فً تحفظات ذات صلة  وأمالحظات  ةأٌ -

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

ٌوضع ختم اللجنة على جمٌع محتوٌات العطاء والمرفقات وٌتم توقٌع رئٌس وأعضاء اللجنة على جمٌع صفحات جدول الكمٌات 
 المسعر لمقدمً العطاء.

 

التوقٌع على محضر جلسة فتح العطاءات مع الحق بإضافة أٌة مالحظة على أداء  ٌطلب من ممثلً مقدمً العطاءات الحاضرٌن 42.6
بِطل مضمون ونفاذ المحضر. ٌجب توزٌع نسخ عن المحضر إلى كل ٌُ اللجنة. إن عدم توقٌع أي مقدم عطاء على محضر الجلسة ال 

  ٌرؼبون بالحصول على نسخة منه. الذٌنمقدمً العطاء 

 

أسعار العطاءات والمواصفات الفنٌة ومدد التنفٌذ رسمٌاً على لوحة إعالنات جهة التعاقد مع التؤكٌد على أن سٌتم إعالن جمٌع   42.8
 األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة لمزٌد من التدقٌق والتحلٌل.

 

  بموافقة رئٌس جهة التعاقد.  العطاءاتسٌتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تقٌٌم وتحلٌل  42.7

من مقدم العطاء حول عطائه أثناء عملٌة  كن لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( , ووفقاً لتقدٌرها, طلب توضٌحاتٌم 42.9
تقٌٌم العطاءات. ٌجب أن ٌكون طلب التوضٌح واإلجابة علٌه تحرٌرٌاً؛ وٌمنع طلب أو تقدٌم أو السماح بتؽٌٌر السعر أو مضمون 

من التعلٌمات إلى  48.9العطاءات وفقاً للفقرة  تقٌٌم عملٌة خاللا جهة التعاقد تكتشفهة حسابٌاء خطأ ٌحتصحل ذلك كان إذا إالالعطاء, 
 مقدمً العطاءات.

العطاءات توضٌح .01  

إذا لم ٌقم مقدم العطاء بتقدٌم التوضٌحات بشؤن عطائه فً الموعد والوقت المحددٌن لذلك فً طلب جهة التعاقد, فقد ٌإدي ذلك إلى   
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 عطائه.رفض 
ال ٌجوز الكشؾ عن أٌة معلومات تتعلق بفحص, توضٌح, وتقٌٌم ومقارنة العطاءات والتوصٌة بإرساء العقد, إلى مقدمً  45.9

 العطاءات أو أي شخص آخر ؼٌر معنً رسمٌاً بعملٌة العطاء, وذلك إلى أن ٌتم تبلٌػ جمٌع مقدمً العطاءات بإشعار إرساء العقد.

 

 اإلجراءات سرٌة .02

فً  وأ ومقارنة العطاء, عطاءلل هافً عملٌة تقٌٌم)لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( عطاء التؤثٌر على جهة التعاقد الإذا حاول مقدم  45.4
 ه.ئعطا رفضٌإدي إلى  فؤن ذلكترسٌة العقد, ب هاقرار

 

الفترة الممتدة من تارٌخ فتح العطاءات إلى إذا رؼب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة التعاقد بشؤن مسؤلة تتعلق بعطائه خالل  45.2
  تحرٌرٌاً.ذلك ب قومتارٌخ ترسٌة العقد, فعلٌه أن ٌ

 

ستقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( تقٌٌم وتحلٌل العطاءات لتتؤكد من أنها كاملة ومن عدم وجود أخطاء حسابٌة  46.9
 ع على الوثائق وفق األصول ومن أن العطاءات صحٌحة بشكل عام.ومن وجود ضمان العطاء المطلوب وأنه تم التوقٌ

التدقٌق األولً  .03
 وتحدٌد للعطاءات
  استجابتها

 

فً العطاء, إذا  بسٌطة انحرافاتٌمكن لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( قبول أٌة شكلٌات ثانوٌة أو عدم مطابقة أو  46.4
 كان ذلك ال ٌشكل انحرافاً جوهرٌاً, على أن ال ٌجحؾ هذا القبول أو ٌإثر على ترتٌب أي مقدم عطاء فً التقٌٌم.

 

)لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( تحدد جهة التعاقد  من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, 41وعمالً بالمادة  ل,المفصّ  التحلٌلقبل  46.2
. ألؼراض هذا التؤكد, فإن العطاء الذي ٌستجٌب وثٌقة العطاءمتطلبات لاً جوهرٌاً تجٌبمسو ,مكتمالً  , جودة مقبولةبلعطاء ما إذا كان ا

جوهرٌاً هو العطاء المتطابق مع جمٌع أحكام وشروط ومواصفات وثائق المناقصة دون أٌة انحرافات جوهرٌة أو استثناءات أو 
 الجوهري هو ذلك: تحفظالشرط أو أو العتراض أو االستثناء أو االنحراؾ الااعتراضات أو شروط أو تحفظات. إن 

 

  ؛ أو)األدوٌة واللقاحات( والخدمات المتصلة بهاأو جودة  نطاقعلى  جوهريبشكل   ٌإثر( الذي 9)

؛ مقدم العطاء الفائزل التعاقدٌة واجباتمن الأو  جهة التعاقدوبما ال ٌتوافق مع وثٌقة العطاء, من حقوق  جوهري شكل بؤيٌحد الذي ( 4)
 أو

 

مقدمً ل ًالتنافس الموقؾالجوهري, على  ...(او التؽٌٌر), فً حالة قبول جهة التعاقد لهذا التحفظ بشكل ؼٌر عادل إثرالذي ٌ( 2)
 .مستجٌبة جوهرٌاً الذٌن قدموا عطاءات اآلخرٌن العطاءات 

 

جٌب جوهرٌاً, وال ٌجوز لمقدم العطاء الحقاً تصحٌح ٌستسترفض جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم و تحلٌل العطاءات(  العطاء الذي ال  46.2
مستوفٌاً الشروط. تستند جهة التعاقد فً قرارها ما اذا كان العطاء مستجٌباً للشروط أم ال على محتوٌات ه إعطا عدم المطابقة لٌصبح

 العطاء نفسه.
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وبٌن المجموع ( unit priceسعر الوحدة )إذا كان هناك من تعارض بٌن سٌتم تصحٌح األخطاء الحسابٌة على الشكل التالً:  48.9

( والمجموع subtotalأو بٌن المجموع الفرعً ) ,ةبالكمٌسعر الوحدة , الذي ٌنتج عن ضرب (total price) )المبلػ( اإلجمالً

( وٌصحح المجموع اإلجمالً. إذا كان هناك subtotalالوحدة ومن ثم المجموع الفرعً ) سعرُتعتمد , (total priceاإلجمالً )

. إذا رفض مقدم العطاء تصحٌح األخطاء )األحرؾ(بالكلمات المذكورةالمبالػ ُتعتمد واألرقام,  )األحرؾ(تعارض بٌن الكلمات
 ومصادرة قٌمة ضمان عطاإه. عطائه  رفضالحسابٌة, سوؾ ٌتم 

 األخطاء. تصحٌح 07
 

 أسعار جمٌع تحوٌل)لجنة تقٌٌم و تحلٌل العطاءات(  التعاقد جهة على ٌتعٌن والمقارنة, التحلٌلتسهٌل إجراءات  بهدؾ 47.9
 عنالصادر و المماثلة البٌع عملٌاتالمعتمد فً العراقً, وذلك باستخدام سعر الصرؾ  الدٌنار إلى مختلفة بعمالت المقدمة العطاءات

 المصرؾ المركزي أو مصرؾ تجاري فً العراق.

 عملة إلى التحوٌل .08
 واحدة

 

إن سعر الصرؾ الذي سٌعتمد لتحوٌل جمٌع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى الدٌنار العراقً, هو سعر الصرؾ الصادر  47.4
 العطاءات.فتح بتارٌخ 

 

اإلستجابة الجوهرٌة وفقاً للمادة  حققتالتً ومقارنة العطاءات  العطاءات( بتقٌٌم)لجنة تقٌٌم وتحلٌل سوؾ تقوم جهة التعاقد  41.9
 .من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 46

ومقارنة  تقٌٌم .09
 العطاءات

المرشحٌن, سوؾ تتم مقارنة العطاءات المستجٌبة على أساس تسلٌم )األدوٌة  ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 41.4

 إلى موقع المستخدم النهائً أو على أساس التوصٌل المجانً إلى موقع المستخدم النهائً.  - DDP -للقاحات( وا

 

  سوؾ ٌتم احتساب: ,المرشحٌن ترتٌبتحدٌد و بهدؾ مقارنة وتقٌٌم العطاءات 41.2

 )األجنبٌة المتوفرة فً العراق كما وردت فً جدول األسعار المرفق فً  أسعار )األدوٌة واللقاحات( المحلٌة أو )األدوٌة واللقاحات
 . من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات؛92.2بموجب الفقرة ( 0القسم الرابع )

 ( سعر عقد الصٌانة السنوٌةAnnual Maintenanse Contract-AMC ًكما ورد فً جدول االسعار المرفقة فً القسم الثان )

من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات على ضروره تؤمٌن 92-2ء وفً حال نصت قائمة متطلبات التعاقد والفقرة ورقة بٌانات العطا
 صٌانة للسنوات التً تلً فترة ضمن العٌوب

 

  )(2القسم الرابع )العراق كما وردت فً جدول األسعار المرفق فً  التً سٌتم استٌرادها من خارجأسعار )األدوٌة واللقاحات 
 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات؛ 92.2.4بموجب الفقرة 

 

فً حال حددت قائمة متطلبات التعاقد )القسم السادس(إمكانٌة تقدٌم عطاءات ألكثر من جدول )أو مجموعة(, فعندها ٌتوجب على  41.2
لى مقدمً العطاءات. سوؾ ٌتم تقٌٌم من التعلٌمات إ 92.8مقدمً العطاءات أن ٌحددوا أسعار كل جدول )أو مجموعة( وفقاً للفقرة 

 العطاءات المقدمة لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل.

 

ٌمكن أن ٌتم ترسٌة العقود لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل, وذلك على مقدم العطاء الذي قدم العطاء المستجٌب وذات  41.5
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 المحلٌة األفضلٌة من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, وبعد تطبٌق 7( , بحسب المادة Lowest Evaluated Bid) كلفةً  قلالتقٌٌم األ

 .من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 20 المادة وفق

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء, ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة للعطاءات المقدمة من مقدمً العطاءات   20.9
  . المحلٌٌن 

 

 المحلٌة األفضلٌة. 22

 

أو رفض أي عطاء أو فً إلؽاء عملٌة المناقصة ورفض جمٌع العطاءات فً أي وقت قبل تحتفظ جهة التعاقد بحقها فً قبول  29.9
( الذي)ن( ات)العطاء (ي)قانونٌة تجاه مقدم /التزاماتمسإولٌة ةتحمل أٌأن تدون وذلك من , إصدار كتاب اإلحالة والتبلػ به رسمٌاً 

 تؤثر)وا( بذلك. 

حق جهة  .20
التعاقد فً قبول أو رفض 

أو كل  عطاء أي
 العطاءات

 
ق ائشراء وث رسم مبلػستقوم جهة التعاقد بإعادة جمٌع العطاءات التً جرى تقدٌمها وتحدٌداً ضمان العطاءات مع , تمَّ اإللؽاء فً حال

 .العطاءاتهذه مقدمً  بحسب ما تم تسدٌده من مناقصةال
 

ذي  العطاءقدم ستحدد جهة التعاقد , ما إذا كان مقدم العطاء المستجٌب للشروط والذي ٌحقق األهلٌة القانونٌة المحددة, والذي  24.9

, وذلك للتؤكد من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات 7.9 ٌحقق المإهالت المحددة فً المادة, (Lowest Evaluated Bid) كلفةً  قلالتقٌٌم األ

 .بشكل مقبول من قدرته على تنفٌذ العقد 

 القانونٌة هلٌةاأل .20
 العطاء مقدم ومؤهالت

 

ثباتات اإلإن هذا التحدٌد ٌعتمد على تقٌٌم قدرات مقدم العطاء المالٌة, الفنٌة, واالنتاجٌة. وسٌكون على أساس دراسة وتحلٌل  24.4
من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, باإلضافة إلى أٌة معلومات أخرى  7.9لمإهالت مقدم العطاء والمقدمة منه بموجب الفقرة  وثقةمال

 تراها جهة التعاقد ضرورٌة ومناسبة .

 

التقٌٌم وحدة/المجموعة( ذي المإهل قانونٌاً والذي قدم العطاء )ال العقد على مقدم العطاء ٌةرستلشرطاً أساسٌاً  الناجحٌعتبر التؤهٌل  24.2

 قلالتقٌٌم األذي . أما إذا كانت نتٌجة التؤهٌل سلبٌة, فسٌإدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء (Lowest Evaluated Bid) كلفةً  قلاأل

ٌلً, للتؤكد من قدرته على  الذي كلفةً  قلالتقٌٌم األذي ستقوم جهة التعاقد بعملٌة تقٌٌم مشابهة لقدرات مقدم العطاء  ,وفً هذه الحالة ؛كلفةً 
  مقبول.بشكل تنفٌذ العقد 
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 رطؼٛخ انؼمس  –ٔ 

 ِملَ اٌؼطبءػٍٝ اٌؼمل ثزو١ٍخ عٙخ اٌزؼبلل  ِٓ اٌزؼ١ٍّبد اٌٝ ِملِٟ اٌؼطبءاد، ٍزمَٛ 32ٚ 33ٚ 20ِغ ِواػبح أؽىبَ اٌّٛاك  33.1

زٕف١ن اٌؼمل رُ اٌزؤول ِٓ ِئ٘الرٗ ٌ للّوٛ أْ ٠ىْٛ ٚمٌه ، وٍفخً  لًاٌزم١١ُ األ ٞمٚ اٌّئً٘ لب١ٔٛٔبً ٕبؽت اٌؼطبء اٌَّزغ١ت عٛ٘و٠بً 

 مجٛي.ِثْىً 

 الترسٌةمعاٌٌر  .22

ال ءاد اٌّوّؾ١ٓ اٌّملِخ فٟ ػطباألٍب١ٍخ إٌّبمط اٌَّزٕلاد/ ٚٔفبم ِٓ ٕؾخؤول اٌز ٠زٛعت ػٍٝ عٙخ اٌزؼبلللجً رو١ٍخ اٌؼمل،  33.2

 ٚمٌه ػجو اٌٍَطبد اٌّقزٖخ. ١ٍّب ّٙبْ اٌؼطبء
 

بعد التعاقد , تحتفظ جهة التعاقد بحقها فً زٌادة كمٌة البنود والخدمات المحددة أصالً فً قائمة متطلبات التعاقد بنسبة التزٌد  22.9
% من قٌمة العقد, )كما محدد فً ورقة البٌانات ( وذلك من دون أي تؽٌٌر فً 95% أو تخفٌض الكمٌة بنسبة التزٌد عن 40عن 

 الشروط واألحكام األخرىأسعار الوحدات أو 

فً  التعاقد جهةحق  .21
 عندتعدٌل الكمٌات 

 العقدإرساء 

 

ٌُتَبع  الكابلتحرٌري أو عبر  إشعارمقدم العطاء الفائز بموجب  إشعارعاقد بتنفاذ العطاء, ستقوم جهة ال فترةقبل انتهاء  25.9 على أن 
 بنتٌجة اآلخرٌن  اتعطاءال ًمقدم شعار جمٌععلى جهة التعاقد إ ٌتعٌن, نفسهفً الوقت . ؤن عطاءه قد قُِبلباب تحرٌري مسجل, خطب

وعدد الوحدات/المجموعات  المناقصة ورقماسم  مع تحدٌد, النافذةلقوانٌن العراقٌة وفقاً لتقوم بنشر النتائج س كماعملٌة  ارساء العطاء, 
جلسة  فً عنها اإلعالن( أسعار العطاءات كما تم 4)و, ءاتالذٌن قدموا عطا جمٌع مقدمً العطاءات اءسمأ( 9المعلومات التالٌة: )و

مقدمً العطاءات الذٌن رفضت عطاءاتهم وأسباب  اءسمأ( 2)و, حلٌلهكل عطاء تمَّ تل تقٌٌمه تم الذيسعر ال( اسم و2)وفتح العطاءات, 
 نطاق العقد موضوع الترسٌة.عن وجز العقد وممدة  باإلضافة إلى ,سعر المقدم والعملةال( اسم مقدم العطاء الفائز و5)و ,رفضها

بقرار  إشعار .22
 الترسٌة

وذلك بحسب قرار التسوٌة القانونٌة  ,اً)عقد اولً(نافذاً فور الذي ٌصبح للعقدوالتبلٌػ به تؤسٌساً  الترسٌةقرار اإلشعار بٌَُعد  25.4 
 .العطاءات مقدمً إلى التعلٌمات من 26 للمادة وفقاً  فائز ؼٌر عطاء مقدم قد ٌتقدم به أي طعنبؤي  المتعلق

 

من التعلٌمات إلى مقدمً  27بعد تقدٌم العقد الموقع من قبل مقدم العطاء الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقاً للمادة  25.2
التعلٌمات إلى من  98العطاءات, ستقوم جهة التعاقد فوراً بإعادة ضمانات العطاءات إلى مقدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن وفقاً للمادة 

 مقدمً العطاءات.

 

ػٓ أٍجبة ػلَ افز١به  اً َزفَوِعٙخ اٌزؼبلل اٌٝ ٠زملَ لل ٠زؼ١ٓ ػٍٝ عٙخ اٌزؼبلل االٍزغبثخ فٛهاً ٚرؾو٠و٠بً اٌٝ أٞ ِملَ ػطبء  35.4

 .اٌزو١ٍخثمواه ّؼبه إلػطبئٗ، ثؼل اٍزالِٗ ٌ

 

 

 اٌؼطبءاد ٚفمبً ٌزؼ١ٍّبد رٕف١ن اٌؼمٛك اٌؾى١ِٛخ اٌؼبِخ إٌبفنح.رؼزّل ا١ٌ٢خ اٌّؼزّلح ثبٌٕظو فٟ اٌْىبٜٚ اٌقبٕخ ٌّملِٟ 

 

 الشكاوى والطعون .23
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الطعون وفقاً الشكاوى و تسوٌةفترة انتظار وبعد انتهاء  ,بعد إشعار مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه من قبل جهة التعاقدفوراً  28.9
 ائقوثمن  القسم التاسع فًالمحددة العقد  اتفاقٌةمن التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات )إن وجدت(, سترسل جهة التعاقد  26للمادة 

 ورقةفً  كما هو محددٌجب أن ٌتم تصدٌق العقد ., إلى مقدم العطاء الفائزمناقصة والتً تشمل كل ما تم اإلتفاق علٌه بٌن الطرفٌنال
 .بٌانات العطاء

 العقد توقٌع .27

28.4   

إذا , ٌبقى لجهة التعاقد الحق بمتابعة إجراءات التعاقد مع مقدم العطاء الفائز 26فً حال تقدم أحد مقدمً العطاءات بطعن بحسب الفقرة 
 /اإللؽاءأنه من المصلحة العامة عدم تؤخٌر بدء تنفٌذ العقد وأن مثل هذا التؤخٌرأن العقد ٌستوفً جمٌع الشروط وجهة التعاقد  وجدت

 :بعد وذلك سوؾ ٌتسبب بؤضرار كبٌرة,

 

  و المحكمة المختصة بقرارها مع كافة التفاصٌل والتبرٌرات؛ شعار)أ( إ
تنفٌذ  بسببأٌة أضرار قد تنتج فً المستقبل عن  التعوٌضبموقع )ب( تؤمٌن الحصول على موافقة المحكمة المختصة عبر تقدٌم تعهد 

  .قرار جهة التعاقدل مخالفاً فً حال كان حكم المحكمة المختصة وذلك العقد 
 

 )ضمن المدة المحددة لتوقٌع العقد(خالل , للعقدالعامة لشروط ا وفق األداءحسن اً لعلى مقدم العطاء الفائز أن ٌقدم ضمان ٌتعٌن 27.9
ٌوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد  41جهة التعاقد او  عن الصادر الترسٌة بقرار اإلشعارمن تارٌخ استالم  واعتباراً 

 األداءضمان حسن والقطاع العام من موجب تقدٌم الشركات العامة للدولة  تعفى. ما محدد فً ورقة البٌاناتالى المرشح الفائز وحسب 
  .االستثناءاتتمنح هذه النافذة فً جمهورٌة العراق  تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ

 األداء حسن ضمان .28
 

تقدٌم ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو فً توقٌع العقد خالل المدة المحددة فً الفقرة  مقدم العطاء الفائز فًعند فشل  27.4
فً األداء لتوقٌع العقد وتقدٌم ضمان حسن  إلٌهرسمً  انذاربإرسال  التعاقدستقوم جهة من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات,  28.4

االنذار؛ وبعد مضً هذه المدة, ٌحق لجهة التعاقد إلؽاء الترسٌة ومصادرة هذا  تارٌخ استالم( ٌوماً من 95ؼضون خمسة عشر )
بعد التؤكد من أنه  هٌلٌالذي  ذي التقٌٌمالمستجٌب جوهرٌاً للشروط و مقدم العطاءضمان العطاء لمقدم العطاء الناكل, وترسٌة العقد على 

 أن ناكلال العطاء مقدمٌتوجب على  عطائه, ضمان مصادرة إلى إضافةٌستوفً المإهالت المطلوبة لتنفٌذ العقد. وفً هذه الحالة, و
 ءاتهم.عطا نفاذ فترة خاللُتتخذ هذه اإلجراءات بحق مقدمً العطاءات الناكلٌّن . العطائٌن أسعار بٌن ما الفرق دفعٌ
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 انمؽى انثبَٙ

 (BDS) ثٛبَبد انؼطبء  ٔضلخ

ِّّ اْ اٌّؼٍِٛبد اٌقبٕخ اٌزب١ٌخ اٌّزؼٍمخ ة)األك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد( اٌزٟ ١ٍزُ  اٌزؼبلل ػ١ٍٙب ٍٛف  ح فٟ ّؾلكي األؽىبَ اٌؼلِّ رُ ر١ٚف أٚ ً أٚ رى

ثلي رٍه اٌٛاهكح فٟ اٌزؼ١ٍّبد اٌٝ  ثٛبَبد انؼطبء ٔضلخ، رؼزّل األؽىبَ اٌٛاهكح فٟ رٕبل٘ ػٕل ٚعٛك أٞ .ِملِٟ اٌؼطبءاداٌٝ اٌزؼ١ٍّبد 

  ِملِٟ اٌؼطبءاد.

 

  ػبوأ. 

  ).الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌاوزارة الصحة/ : التعاقد جهةاسم 

  ال ٌوجد : جهة التعاقد قبل منالمفوض  (purchasing Agentاسم وكٌل المشترٌات )

   وكما مذكور فً قوائم المناقصةأدوٌة  موضوع كتاب الدعوة:  السلعنوع 

 شراء ادوٌة  مناقصة: ال

 الجارٌة   وازنةلوارد فً الموعلى النحو ا C2202 / 3/ MED   المناقصة: رقم

  3Cرقم كتاب الدعوة 

 (1)-(0رقم ) جدول  : فً قائمة متطلبات التعاقد هو حددةمالالجداول )المجموعات( وأسماء عدد  إن

من   المصدقة 0200من المصروؾ الفعلً لعقود  كٌمادٌا فً عام  9/94سٌكون تموٌل العقود شهرٌا بنسبة زنة االتحادٌة والما سنة  

 (الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌاوزارة الصحة/   ـحسابل ا لخاصة بشراء االدوٌة السلطات المختصة 
 وزارة المالٌةهو:   العقد هذامصدر تموٌل 

9.9 

 انًُبلظخ ٔثبئك. ة

/قسم 2)كٌمادٌا(   /طالشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة     باب المعظم/وزارة الصحة/ -دبغدا جهة التعاقد / عنوان

 (27722109271(رقم الهاتف)(dg@kimadia.iqااللكترونً هو )) والبرٌداالعالم الدوائً والعالقات العامة 
 برٌد االلكترونً ال بواسطةٌقبل  السرٌع البرٌد بواسطة أوالعادي  بالبرٌد ترسل أو بالٌداالستفسارات  تسلم

ػهٗ  أٔانزجهٛغبد ٔػهٗ انًُبلض اشؼبض خٓخ انزؼبلس ثكم رغٛٛط ٚططٚزى اػزًبز ػُٕاٌ انًُبلض انًثجذ فٙ انؼطبء ػُٕاَب نهًطاؼالد 

 ْصا انؼُٕاٌ ذالل يسح ؼجؼخ اٚبو يٍ ربضٚد حظٕنّ.

 باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات :

 .02 00  /  2/    02   ٌكون تارٌخ انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركٌن فً المناقصـــــــــــــة ٌوم       -

4.1 

 

mailto:والبريد
mailto:dg@kimadia.iq
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 انؼطبءاد إػساز ،ج

  متوفرة على العنوان اإللكترونً التالً: ,ؼٌر المإهلٌن قانونٌاً() المستبعدٌنقائمة بؤسماء مقدمً العطاءات 

HTTP://WWW.mop.gov.iq  

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

 او المتلكؤة او المخلة بالتزاماتها التعاقدٌة السابقة لدى نفس جهة التعاقد او فً جهات تعاقد اخرى وبموجب وثائق اصولٌة    -

 -التالٌة :تدرج الشركات فً القائمة السوداء فً الحاالت  -

 التعامل مع الشركات االجنبٌة المقاطعة.  -أ    

 ثبوت رشوة  احد منتسبً الحكومة.  -ب     
 ثبوت القٌام بتزوٌر العطاءات او اي وثٌقة من مستندات المناقصة. -ج 

 لحة العامة.ثبوت تقدٌم معلومات او امور مؽاٌرة للحقٌقة فٌما ٌتعلق بالعمل المحال علٌه بقصد االضرار بالمص -د 
 ثبوت مخالفة شروط المناقصة او المواصفات الفنٌة المتعاقد علٌها بقصد االضرار بالمصلحة العامة. -هـ
 ثبوت عدم االلتزام باداب المهنة باتباع اسالٌب المنافسة ؼٌر المشروعة.  -و

 االمتناع عن توقٌع العقد بعد التبلٌػ بقرار االحالة. -ي 

 ثبوت التلكإ بتنفٌذ المناقصة او اخالله بالتزاماته التعاقدٌةسحب العمل بسبب  -ك 
 

6.2 

 بخصوص  البنود المستوردة من بلد عربً. 4092( لسنة 4ٌكون تصدٌق للشهادات حسب تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم )

 المنشؤ شهادة
 الثبات قانونا مخولة جهة اٌة او المنشا بلد التجارة ؼرفة من وتصدق للبضاعة المصنعة او المنتجة الشركة قبل من تعد وثٌقة هً

 اعتماد ٌتم الحالة هذه وفً بلد من اكثر انتاجها فً اشترك قد ٌكون ان او واحد بلد صنع او انتاج من السلعة وتكون السلعة منشا حقٌقة
 نوع) البضاعة عن الضرورٌة المعلومات الشهادة فً وتدرج(  التجمٌع)  السلعة على جوهري تحوٌل عملٌة اخر فٌه جرت الذي البلد

 الؽش من المستهلك لحماٌة وذلك(  الشحن واسطة,  المستفٌدة الجهة, المصدرة الشركة,  االنتاج مكان,المنتجة الشركة,  البضاعة
 والتقلٌد التجاري

 
مع مراعاة ماورد فً الفقرة)ا( اعاله ٌجوز اعتماد شهادة المنشؤ الصادرة من بلد الشحن ) بلد التصدٌر ( مصدقة من الجهات العراقٌة 

المختصة فً بلد الشحن ) بلد التصدٌر ( مع االشارة الى منشؤ المواد المستوردة والتً ٌجب ان تكون دقٌقة من حٌث المواصفات الفنٌة 
اد او المعدات المراد تصدٌرها الى العراق شرط وجود تعهد مصدق اصولٌا من الشركة الشاحنة ) المصدرة ( والمجهزة الخاصة بالمو

للمواد االستٌرادٌة ٌتضمن تحملها كافة المسإولٌات المالٌة والقانونٌة المتعلقة بمدى صحة المعلومات المذكورة فً شهادات المنشؤ 

8.4  
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 نعة او المنتجة الى المجهز فً دولة الشحن االخٌرةاالصلٌة المرسلة من الجهات المص

 

 )ج( 8.2 )االك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد(اٌَّزٕلاد اٌضجٛر١خ أل١ٍ٘خ 

  ف١ّب ٠قٔ االك٠ٚخ
 

)أ( و)ب(،  7.2و  7.0المستندات الثبوتٌة ألهلٌة السلع: ٌجب أن ٌتضمن العطاء، إضافة إلى المستندات المذكورة فً الفقرات 

 التالٌة:المستندات 

ٌتم فٌه التجمٌع االخٌ -0 ر او بلد ان تقدم شهادة المنشأ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد المصنع او المنتج او البلد الذي 

ة الخاصة جب ان تكون دقٌقة من حٌث المواصفات الفٌن رادٌة والتًٌ  بالمواد او  الشحن )بلد التصدٌر( مع االشارة الى منشأ المواد االسٌت

ٌتضمن تحملها كافة  رادٌة  ٌا من الشركة الشاحنة والمجهزة للمواد االسٌت المعدات المراد تصدٌرها الى العراق شرط وجود تعهد مصدق اصول

ة المرسلة من الجهات المصنعة او ة المتعلقة بمدى صحة المعلومات المذكورة فً شهادات المنشأ االصٌل ة والقانوٌن ٌات الماٌل  المسؤول

 المنتجة الى المجهز ًف دولة الشحن االخٌرة.

    (FDA,GMP.,EMA,JAP.,MHLW , Canadian ,AUS – TAG , UK.MHRA , SWISS –MEDIC ,تقدٌم شهادات) -0

                         U.S). 

ٌثة. -2 ة ومصدقة وحد  تقدٌم  شهادة تأسٌس الشركة المجهزة والمنتجة على ان تكون اصٌل

الختامٌة  االصلٌة والمصدقة للشركة المنتجة للسنوات )الخمس االخٌرة( الحسابات الختامٌة التً تظهر تقدٌم الحسابات  -1

تحقٌق ارباح خالل السنوات )الخمس االخٌرة( وتحدٌد متوسط معدالتها وعلى ان تقدم الحسابات الختامٌة باللغة االنكلٌزٌة 

  ة للسنوات الخمسة االخٌرة اٌجابً.والعربٌة حصرا وٌكون مؤشر حساباتها الختامٌة االصولٌ
على الشركات المشاركة فً المناقصة تقدٌم اسعارها المثبتة فً عقودها مع الدول االخرى والدول المجاورة للعراق على ان تكون 

 تلك االسعار مرفقة مع العطاء وبتاٌٌد وختم وتوقٌع مقدم العطاء علٌها.

 -: الدم البشريتقدٌم ما ٌلً للمواد المصنعة من مشتقات 

 ( وشهادات  التأكد من السالمة اثناء      االنتاج.plasma pool dataشهادة السالمة الخاصة بمصادر انتاج المركب) -أ -0

 وغٌرها اثناء التصنٌع. HBV,HCV,HIV الطرق المستخدمة للتخلص من الفاٌروسات -ب

   Final product safety النهائً بخلوه من الفاٌروسات تقدم الشركة المنتجة طرٌقة تحلٌل وشهادة سالمة منتوجها -ج
 ٌكون  الجالتٌن المستعمل فً الكبسول من اصل نباتً او حٌوانً )حالل( وحسب الشرٌعة االسالمٌة مع تقدٌم ماٌثبت ذلك - 0

ن هذه االدوٌة وعدم اللجوء الشركات المجهزة لالدوٌة السرطانٌة ملزمة باعادة اصدار الكمٌات الفاشلة والمنتهٌة المفعول م  -2

 الى طلب اتالفها من قبل شركتنا 

االلتزام  بتوفٌر كافة متطلبات التشخٌص والمتابعة السرٌرٌة وحسب الدلٌل العالجً    CMIعلى الشركات المجهزة الدوٌة    -1

 .CMIالعراقً لمرضى 

 :شروط خاصة للمادة الحلٌب الطبً -
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 غم بالنسبة لكٌمادٌا عند التعاقد  0222غم كوحدة قٌاس والحد االعلى هو 122اعتماد وزن  -0
ت )اخرطبعة( من الممكن ان تتغٌر المواصفات حسب المستجدا MARTIN)او ) (BNFان ٌكون الحلٌب مذكور فً كتاب ) -0

 المشهودة التً قد تظهر مستقبال.
 المحدثة اخٌرا.ان ٌكون الحلٌب مطابق المواصفات البرٌطانٌة  -2
 .ان ٌكون معبأ فً بلد المنشأ لتجنب التلوث خالل التعبئة -1

 

ثؾَت ِب ٚهك فٟ اٌّٛإفبد اٌف١ٕخ. اما  (pharmacopeia standards) ٠غت أْ رطبثك )االك٠ٚخ( اٌّملِخ اٌّمب١٠ٌ اٌّؾلكح ٌألك٠ٚخ

وبٔذ )االك٠ٚخ ( اٌّملِخ غ١و ِلهعخ ّٙٓ ٘نٖ اٌّمب١٠ٌ )ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي، فٟ ؽبي رمل٠ُ كٚاء عل٠ل(، ٠زٛعت ػٍٝ ِملَ اٌؼطبء أْ 

 ]. (ٚاٌّمب١٠ٌ اٌّوعؼ١خ اٌجل٠ٍخ ٌٙنٖ )االك٠ٚخ االفزجبهاد٠ملَ ثوٚرٛوٛالد 

 

 :ْصِ انًٕاز/انفمطاد فًٛب ٚرض انهمبحبد أيثهخ ػٍ
 

٠غت أْ رىْٛ اٌٍمبؽبد اٌزٟ ١ٍزُ رمل٠ّٙب ثّٛعت ٘نا اٌؼمل، ِوفٖخ فٟ ثٍل إٌّْؤ ٚفٟ اٌؼواق ػٕل رٛل١غ اٌؼمل ٚمٌه ِٓ لجً  .1

( ِؼزوف ثٙب. اْ ١٘ئخ اٌولبثخ ا١ٌٕٛٛخ ٟ٘ ِٕظّخ رمَٛ ثؤكاء ع١ّغ ١٘NCA -National Control Authorityئخ هلبثخ ١ٕٛٚخ )

( ٌّوالجخ إٌّزغبد اٌج١ٌٛٛع١خ ٚفك ِب رؾلكٖ ِٕظّخ اٌٖؾخ اٌؼب١ٌّخ، ٚثبٌزؾل٠ل: اٌزوف١ٔ اٍزٕبكاً اٌٝ 6بئف اٌؾ٠ٛ١خ اٌَذ)اٌٛظ

ِغّٛػخ ِٓ اٌّزطٍجبد اٌّؾلكح َِجمبً؛ ِوالجخ أكاء اٌٍمبػ ا١ٌّلأٟ )ػٍٝ اٌّٛلغ(؛ ٔظبَ اٛالق اٌٍمبؽبد فٟ ِغّٛػبد؛ اٍزقلاَ 

عواء ػ١ٍّبد اٌزفز١ِ ٚاٌّؼب٠ٕخ ٌٍّّبهٍبد اٌغ١لح اٌّؼزّلح فٟ اٌز١ٕٖغ ٚرم١١ُ األكاء اٌَو٠وٞ ثْىً ِٕزظُ. اٌّقزجواد ػٕل اٌؾبعخ؛ ا

٠غت أْ ٠ؾلك اٌزوف١ٔ ِٓ ثٍل إٌّْؤ، أْ ِملَ اٌؼطبء ٌل٠ٗ اٌزوف١ٔ ِٓ ١٘ئخ اٌولبثخ ا١ٌٕٛٛخ ٌز١ٕٖغ ٘نٖ )األك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد(. ٠غت 

نا اٌزوف١ٔ ثبإلٙبفخ اٌٝ َٔقخ ػٓ رَغ١ً اٌٍمبػ ِٓ لجً ١٘ئخ اٌولبثخ ا١ٌٕٛٛخ فٟ ثٍل إٌّْؤ. أْ روفك ثبٌؼطبء، َٔقخ ِٖللخ ػٓ ٘

٠ٚغت رمل٠ُ َٔقخ ِٖللخ ػٓ اٌزوف١ٔ اٌّؼطٝ ِٓ لجً ١٘ئخ اٌولبثخ ا١ٌٕٛٛخ فٟ اٌؼواق ػٕل رٛل١غ اٌؼمل. فٟ ؽبي ػلَ ٚعٛك ١٘ئخ 

 طبء أْ ٠ملَ أكٌخ رضجذ أْ اٌٍمبؽبد اٌّملِخ ٟ٘ ِطبثمخهلبثخ ١ٕٛٚخ مٞ فجوح ث١ٌٛٛع١خ فٟ اٌؼواق، ػٍٝ ِملَ اٌؼ

 

  .ٌطلب تسجٌل السلع فً العراق.
 لن تتم مصادرة ضمان العطاء أو ضمان حسن األداء فً حال فشل مقدم العطاء فً تسجٌل السلع. مالحظة:

8.2 

 :اٌزب١ٌخ اٌغٍّخ ٚأكفً أكٔبٖ اٌٛاهكح 4.4.1ٚ( ة) 4.4 اٌفمور١ٓ اؽنف 

اٌزٟ ١ٍزُ  )األك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد(ِٓ اٌزؼ١ٍّبد اٌٝ ِملِٟ اٌؼطبءاد. ال رفوٗ اٌمٛا١ٔٓ إٌبفنح فٟ اٌؼواق رَغ١ً  4.4ال رٕطجك اٌّبكح "

 ."{اٌزؼبلل ػ١ٍٙب ثّٛعت ٘نا اٌؼمل

 .بؽبد()األك٠ٚخ ٚاٌٍمؽبي فًْ ِملَ اٌؼطبء فٟ رَغ١ً ؽَٓ األكاء فٟ ٌٓ رزُ ِٖبكهح ّٙبْ اٌؼطبء أٚ ّٙبْ  يالحظخ:

 

د( ٠زٛعت ػٍٝ ِملَ اٌؼطبء اٌفبئي، ٚفٟ ٍِٙخ ألٖب٘ب ِٛػل رٛل١غ اٌؼمل، رمل٠ُ اٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ اٌزب١ٌخ ِٓ اعً رَغ١ً )األك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽب

 ٔثبئك انزؽدٛم انًطهٕثخ أٔ أ٘ شطٔط ذبطخ أذطٖ ٔفك انمٕاٍَٛ انؼطالٛخ انُبفصح ٔشادؽلك: اٌزٟ ١ٍزُ رمل٠ّٙب ثّٛعت ٘نا اٌؼمل: ]
 .[انظهخ

 )ب( 8.2
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 أٞ ٌزفبكٞ ٚمٌه ِّىٓ، ٚلذ أٍوع فٟ( ٚاٌٍمبؽبد األك٠ٚخ) رَغ١ً ٚاعواءاد ّوٚٛ ػٓ االٍزفَبه اٌؼطبءاد ِملِٟ ِٝالؽظخ: ػٍ}

 . {اٌّقزٖخ اٌؾى١ِٛخ اٌغٙبد ِقزٍف لجً ِٓ اٌزَغ١ً ػ١ٍّخ فالي ٠ٕزظ لل رؤف١و

 

ماٌلً:باالضافة الى ما تم االشارة الٌه   ٌتم مراعاة  -  

 . تكون األحالة على األدوٌة المسجلة حصراً  -9

  كٌمادٌا ؼٌر ملزمه بقبول العروض الؽٌر مسجلة -4

فً حالة تقدٌم عروض ؼٌر مسجله فً المناقصه وال ٌوجد اي عرض مسجل تحال كافة عروض الؽٌر المسجلة الى لجنة السٌاسة  -2

 التخاذ القرار المناسب بصددها الدوائٌة

 ؼٌر مسجلة وتمت الموافقة علٌها من قبل لجنة السٌاسات الدوائٌة فٌتوجب على المجهز:فً حال كون المادة  -2
 على الشركة تسجٌل مستحضراتها قبل تسدٌد مستحقاتها عن البضاعة المشحونة -

الحالة  وقبل ابرام فً حالة االحالة على شركة لمادة ؼٌر مسجلة ٌتم تقدٌم المواصفات وطرٌقة التحلٌل والمواد القٌاسٌة  عند تؤٌٌد ا -

 العقد وخالل فترة اقصاها شهر واحد.  

فً حال كون المادة ؼٌر مسجلة فلن ٌتم  تسدٌد اي مستحقات الشركة لهذا العقد ما لم ٌتم تقدٌم ما ٌثبت تقدٌم وثائق المادة الى قسم  -
 او اعادة تسجٌلها التسجٌل 

 

/الدائرة االمور الفنٌة / ً العطاءات مراجعة   وزارة الصحة بإمكان مقدملحصول على معلومات إضافٌة حول متطلبات التسجٌل، ل
 قسم التسجٌل / الطابق الثامن.

8.2.9 

 "[."اإلَدهٛعٚخ" أٚ "انؼطثٛخأٚ أوضو: افزو ٌغخ ٚاؽلح ٟ٘: ] اٌؼطبءٌغخ 

التفسٌر ٌكون اعتماد ما ورد باللغة العربٌة فً حال وردت وثائق المناقصة والعقد باللغتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة عند االختالف فً 
 بوصفها اللغة الرسمٌة للدولة.

99.9 

  :التالٌة المستنداتمن )أ( إلى )و(،  00.0 فقرةال فً المحددة المستنداتتضمن العطاء باإلضافة إلى ٌجب أن ٌ
الشراء السابق لها مع وثائق العطاء على مقدم العطاءالذي سبق له االشتراك فً المناقصة المعاد اعالنها ان ٌقدم وصل -0

للمناقصة المعاد اعالنها وفً حالة تعدٌل اسعار بشراء هذه الوثائق فٌتحمل مقدم العطاء الفرق بٌن السعرٌن فً حالة زٌادة 

 السعر وٌرافق مع عطاءه الوصلٌن االول والثانً.

س الجهة المتعاقد معها وتكون التفاصٌل البنكٌة باسم تلك وعند التعاقد ٌجب ان ٌكون المستفٌد من االعتماد المستندي هو نف -0

الشركة حصرا متضمنة  اسم وعنوان البنك المراسل،اسم صاحب الحساب )الشركة المتعاقد معها( ورقم  الحساب، االسم 

ٌقبل ان ٌكون ٌجب ان ٌتم تثبٌتها جمٌعا فً العرض وال }... الخIbanو  sort codeوswift codeوالعنوان الكامل للمستفٌد 

الحساب باسم الشخص واي تغٌٌر فً اسم وعنوان المستفٌد والبنك المبلغ ورقم الحساب والمعلومات البنكٌة االخرى بعد 

 االتفاق ٌعتبر مخالف بعد اعالم المجهز باالحالة عن المعلومات المثبتة فً العرض سٌعرض المجهز الى غرامة.

 صانع الوطنٌة تقدٌم تجدٌد اجازة المصنع بخصوص الم-2

94.9 
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ٌجب تسجٌل المصانع المشاركة  وموادهم فً قسم التسجٌل فً وزارة الصحة العراقٌة حٌث ان الوزارة سوف ال تقوم بتسوٌق  -1

 اي منتج غٌر مسجل.

 دوٌة.المواد المعروضة ٌجب ان تكون باسمائها التجارٌة فٌما اذا كانت المواد المعروضة باسماء علمٌة ،ٌجب ان ٌثبت دستور لال-2

تلتزم الشركات بتقدٌم حساباتها الختامٌة الخر سنتٌن فً حالة وجودها ) أي كون الشركة ال تمتلك حسابات ختامٌة كونها مإسسة  -3

   حدٌثآ(

، وفً حال ضرورة قٌام الشركات بتقدٌم كتاب عدم ممانعة صادر من الهٌئة العامة للضرائب عند مشاركتها بالمفاتحات المعلنة    -7
 تعذر ذلك سٌتم حجز مبلغ ٌغطً الضرٌبة وال ٌتم اطالقه اال بعد ورود كتاب براءة ذمة صادر من الهئٌة العامة للضرائب

  

 

 :مٌه ػٍٝ ِضبي
 

ُِّٖٕؼبً)عٙخ ِٖٕؼخ(اٌؼطبء اٌنٞ  ِملَ ػٍٝ عت٠زٛ  ٕزغبً هئ١َ١بً /١ٌٌ   اٌزٟ اٌٛصبئك ٠ملَ أْ ،اٌّطٍٛثخ ٌألك٠ٚخ أٚاٌٍمبؽبد ُِ

ُِّّٖٕغ لجً ِٓ اٌّؼزّلح اٌغٛكح ٌّؼب١٠و ِطبثمخ ملِٙب١ٍ اٌزٟ )األك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد( أْ رضجذ اٌوئ١َٟ ٌٙنٖ )األك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد(، ٚأْ ٌل٠ٗ  اٌ

فاٌى١ّبد اٌّطٍٛثخ.  رمل٠ُاٌملهح ػٍٝ  ِغ  ،اٌٍمبؽبدر١ٕٖغ ٚأزبط األك٠ٚخ أٚ ىبفخ ِواؽً رمَٛ ث زْٟووخ اٌثبٌغ اٌوئ١َٟ" "اٌِّّٖٕ  ٠ُؼوَّ

ر١ٙٛت ٚ (filling) ٚرؼجئخ (formulating) ١ٕٚبغخ (blending/فٍٜ )ِٚيط( processingِؼبٌغخ ) ِِٓب ٠ًّْ مٌه 

(packingٚ )ٍُٚ (labeling)  ٌغٛكاٚافزجبه( حquality testing) .اٌولبثخ ٍٍطخ ِٓ ّٙبكح ٠ملَ أْ اٌؼطبء ِملَ ػٍٝ ٠زٛعت 

 ٚاٌٍمبؽبد( رضجذ أْ اٌْووخ اٌّٖٕؼخ ٌل٠ٙب اٌزوف١ٔ ٌز١ٕٖغ )األك٠ٚخ( competent Regulatory Authority – RA) اٌّقزٖخ

 

 ِؼبكٌخ ػمل ا١ٌٖبٔخ وؼمل َِزمً ٚاٌّٚبْ ٚا١ٌٖبٔخ فٟ رغ١ٙي اٌٍَغ .  14.3

 ٛٛي ِلح اٌؼمل  %xإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ٌؼًّ اٌّؼلاد ٚاالعٙيح ػبٍِخ ثْىً ١ٍٍُ ٕٚؾ١ؼ ثَٕجخ -أ

فٌتوجب عندها  x-100%فاذا تخطت فترة عطل ما بنسبة  x-100%حال تخطت فترة االعطال سوؾ تكون  ب. النسبة المئوٌة فً

تمدٌد فترة هذا العقد ضعؾ مدة االعطال والتوقفات كتعوٌض عند توقؾ االجهزة لهذه المدة على ان ال تتجاوز فترة التمدٌد مدة 
 الصٌانة المثبتة فً العقد

 

 به لالنكوتٌرم )حدد سنة االصدار لالنكوتٌرم المعمول به( لمعمولاٌعتمد االصدار االخٌر  92.2
 

 باالضافة الى ما ورد فً التعلٌمات الى مقدمً العطاءات فانه سٌتم:

إهمال العرض المبنً على تخفٌض نسبة مئوٌة أو مبلغ مقطوع من اي العطاءات االخرى المقدمة فً المناقصة وعدم قبول اي  -
للسعر ٌقدم بعد موعد غلق المناقصة ونؤكد على شرط عدم اجراء التغٌٌرات بعد التبلٌغ باالحالة واي رسالة تحفظ واي تخفٌض 

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

92.6 

 95.9 وبصورة واضحة من دون مسح او شطب.بالدوالراالمرٌكً بالمناقصة او بشكل مطبوع رقما وكتابة العمالت األجنبٌة: أ( 
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مقدمً إلى من التعلٌمات  40المادة  وذلك وفق ٌم العطاءات,تسلبعد الموعد النهائً لٌوماً  232: نفاذ العطاء فترةٌجب أن تكون 
 [. 2404/       5/   41   )لؽاٌة  نافذاً العطاءات المذكورة أدناه. لذلك, فإن كل عطاء ٌجب أن ٌكون 

96.9 

 رٕزٟٙ ػطبء ّٙبْ ِغ ٠ُملَ اٌنٞ اٌؼطبء فبْ ٌنٌه،. اٌؼطبء ٔفبم فزوح أزٙبء ثؼل ٠ِٛبً (  28) ٌّلح ٔبفناً  اٌؼطبء ّٙبْ ٠جمٝ أْ ٠غت

 .ٌٍْوٚٛ َِزغ١ت غ١و أٔٗ ػٍٝ هفٚٗ ١ٍزُ 3232/   6/   26   لجً ٔفبم٠زٗ

 

ػٍٝ عٙخ اٌزؼبلل  ٠زٛعتٔفبم ّٙبْ اٌؼطبء. ٌنٌه،  فزوحثَجت أفطبء ث١َطخ فٟ اؽزَبة  اٌؼطبءادزُ هف٘ اٌؼل٠ل ِٓ ٠: يالحظخ}

 ٔفبم ّٙبْ اٌؼطبء.{ فزوح أزٙبءربه٠ـ  ثْىً ٚاٙؼ زؾل٠لاٌ

 

 اٌؼبِخ ِؾٍٗ ٠ؾً لبْٔٛ أٞ أٚ 2334 ٌَٕخ( 84) هلُ( إٌّؾٍخ) اٌّئلزخ األئزالف ٍٍطخ ألِو ٚفمًب -" اٌٍيَٚ، ػٕل أكفً: ِالؽظخ}

 "{.اٌؼطبء ّٙبٔبد رمل٠ُ ِٓ اٌؼبَ ٚاٌمطبع ٌٍلٌٚخ اٌؼبِخ اٌْووبد(  رؼفٝ ال رُؼفٝ،) ، إٌبفنح اٌؾى١ِٛخ اٌؼمٛك رٕف١ن ٚرؼ١ٍّبد

98.9 

 اٌغٙبد ِٓ اٍزضٕبءاد ػٍٝ ؽٌٖٛٙب ؽبٌخ فٟ اٌؼطبء ّٙبٔبد ٍٛت ثؼلَ اٌزؼبلل عٙخ لواه ػٕل -:"مٌه اٌزؼبلل عٙخ لوهد ؽبي فٟ}

 ."{.اٌّقزٖخ

 

 اٌؼوالٟ ثبٌل٠ٕبه ٌٍّٕبلٖخ اٌىٍفخ اٌزق١ٕ١ّخ  ِٓ٪( 3 -٪ 1) ث١ٓ رزواٚػ َٔجخ ٠ؾمك: ) ( أكفً] ِجٍغ اٌؼطبء ّٙبْ ل١ّخ رىْٛ أْ ٠غت

 .[اٌؼوالٟ اٌل٠ٕبه اٌٝ ٕوفٙب أٍؼبه اٌؼوالٟ اٌّوويٞ اٌجٕه ٠ُٖله اٌزٟ اٌؼّالد لبئّخ ّٙٓ ِٓ ٌٍزؾ٠ًٛ لبثٍخ ثؼٍّخٍ  ٠ؼبكٌٙب ِب أٚ

 تكون )ج( او سفتجة. 98.9الى ما تم االشارة الٌه فً باالضافة 
 ممكن تقدٌم التامٌنات االولٌة على شكل وصل قبض ٌدفع مباشرة الى خزٌنة جهة التعاقد )كٌمادٌا (

 مع مراعاة ما ٌلً:
تقدم التامٌنات االولٌة من قبل مقدم العطاء او )اي من المساهمٌن فً الشركة او الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة(  -9 

 لمصلحة جهة التعاقد وٌتضمن االشارة السم ورقم المناقصة. 
 ل رسمً مصدق.تصدر الكفالة بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصولٌا الصدار الكفالة وبموجب تخوٌ -4
 تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور )سري وشخصً( ٌرسل الى كٌمادٌا من قبل المصرؾ المصدر للكفالة.  -2
 ان تكون صادرة باللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة.  -2
 ٌتم مراعاة العبارة التالٌة: 98.8باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً  -

ٌة فً العطاء وانعكاسها على قرار االحالة وتتخذ بحقه االجراءات القانونٌة المنصوص علٌها )او رفض التصحٌح على اخطائه الحساب
 فً تعلٌمات تنفٌذ العقود  الحكومٌة(.

 

 

 والخاص بالشركا ت الرصٌنة 0201لسنة  0(من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم 02مع مراعاة الضوابط رقم )
98.2 

بؤٌة  اإلجحاؾومن دون  ناكالً, تباره, ستقوم جهة التعاقد بإع( من هذه المادة4( و )9بإحدى أحكام الفقرتٌن )أخلَّ مقدم العطاء إذا 
أو إدراج إسمه  تقدٌم العطاءات)بما فً ذلك تعلٌق مشاركته فً  بحقه تدابٌر أخرى, سٌتم إبالغ وزارة التخطٌط إلتخاذ التدابٌر الالزمة

 .النافذةوانٌن العراقٌة لقبحسب اعلى القائمة السوداء( 

98.7 
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 باالضافة الى ما تم االشارة الٌه فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات ٌتم اضافة التالً:
 -إذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد تبلٌؽه باالحالة تتبع بحقه االجراءات التالٌة:

 قانونى اخر.تنفٌذ العمل على حسابه دون الحاجه الى توجٌه انذار او اتخاذ اي اجراء   -
فً حالة نكول المرشح االول والثانً فلجهة التعاقد احالة المناقصة على المناقص الثالث وٌتحمل كل من الناكلٌن االول والثانً فرق   -

 البدلٌن وحسب فرق المبالػ الخاصة بالترشٌح لهما ومصادرة التامٌنات االولٌة للمرشحٌن االول والثانً.
الثالث ٌتم مصادرة التامٌنات االولٌة له وٌتم اعادة االعالن عن المناقصة وٌتحمل المناقصون الناكلون فً حالة نكول المرشح   -

  .الثالث فرق البدلٌن كل بحسب سعره المقدم مع مصادرة التامٌنات االولٌة للمناقصٌن الثالث الناكلٌن

عند حدوث النكول اثناء فترة نفاذ العطاءات الخاصة تطبق على المناقصٌن الناكلٌن االجراءات المنصوص علٌها فً  اعاله   -
 بالمناقصة.

عن  عمرهصادر عن مقدم العطاء ال ٌزٌد  فوٌض قانونًت بصٌؽة إما اً,مقدم العطاء تحرٌرٌ عنلتوقٌع تؤكٌد التخوٌل لٌجب أن ٌكون 
 .(عنها لتوقٌعل التخوٌلتظهر  ,شهادة تسجٌل الشركة )شهادة تؤسٌس الشركة بصٌؽة أو ,( أشهر2ثالثة )

 -ٌجب ان تقدم العروض مباشرة من قبل الشركة المصنعة من خالل ماٌلً : -
 المدٌر العام او ما ٌعادله  

 معاون المدٌر العام او ماٌعادله
 مدٌر المبٌعات )التسوٌق(

 المدٌر التجاري
 المكتب العلمً المخول اصولٌاً 

المدرجة صفاتهم اعاله على ان ٌستوفً تخوٌله الشكلٌة القانونٌة المطلوبة والتصدٌقات وٌمكن قبول تخوٌل اي منتسب للشركة ؼٌر  
 المطلوبة.

   Authorization Letter(L-Aتعلٌمات خاصة تتعلق برسائل التخوٌل ) - 
 -تكون رسالة التخوٌل مصدقة رسمٌا من قبل :  -اوالا    

 ؼرفة التجارة فً بلد المنشؤ. -ا
 فً بلد المنشا او كاتب العدل.وزارة الخارجٌة  -ب
 السفارة العراقٌة فً بلد المنشا او تمثٌلها هناك. -ج
 مصادقة وزارة الخارجٌة العراقٌة على ختم السفارة العراقٌة فً بلد  المنشؤ. -د

سفارة عراقٌة او عدم على كل حال اذا كانت السفارة العراقٌة لم تتمكن من ختم كافة المستندات اعاله اما بسبب عدم   وجود  -هـ
وجود معلومات معروضه حول هوٌة االشخاص  الذٌن ٌمثلون الشركة فان سفارة بلد المنشا فً العراق ٌجب ان تصدق 

 وتختم عند ذلك رسائل التخوٌل الرسمٌة لكً تكون قانونٌة ومتفق علٌها.
التصدٌق فً بلد ثالث من   قبل سفارة  بلد المنشا  اذا كان الٌوجد تمثٌل دبلوماسً بٌن العراق وبلد المنشؤ فٌمكن ان ٌتم  -و

 والسفارة العراقٌة ومن ثم تصادق وزارة الخارجٌة على ختم وتوقٌع السفارة العراقٌة.
 ٌجب ان تذكر الشركة فً رسالة التخوٌل فٌما اذا كانت مصنعة او مجهزة )مسوقة(  -ثانٌاا 

 فً حالة كونها مجهزة ٌجب ان توضح ماٌلً:_-أ
 اء واختصاص الشركات المصنعة أسم -
 ٌجب ان تكون لدٌها تخوٌل مصدق من الشركات المصنعة كما مذكور اعاله الفقرة )اوالً(  -
 شركتكم المنتجة ٌجب ان تشٌر كونكم المجهز الوحٌد )الحصري( لكافة المواد فً العراق. -

فً حالة كونكم مصنعٌن ٌجب ان تذكر وتثبت  اختصاصاتكم )لدٌكم معرفة خاصة, نظام خاص( ٌجب ان تذكر انكم  -ب

97.4 
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عن  الوحٌدٌن وعلى الحصر الممثلٌن للتعامل مع كافة منتجاتكم كذلك ٌجب ان تذكر الشركة اسماء مصانعها وفروعها 
 ع الشركة.طرٌق تقدٌم شهادات تؤسٌس اصلٌة ومصدقة تثبت مصانع وفرو

 فً الفقرة اوالً.  وكما مذكور Authorization Letter (A.Lٌجب ان تصدق رسالة التخوٌل) -ج
ٌتضمن منتجات الشركة الى قسم االعالم و العالقات العامة مع تثبٌت اٌمٌل  CDتقدٌم الشركات المنتجة كتالوكات مع  -د

 ثبت علٌه االٌمٌل.الشركات المنتجة على التخاوٌل وال ٌستلم اي تخوٌل ؼٌر م

 0998لسنة  1استنادا الى تعلٌمات المكاتب العلمٌة رقم  ثالثاا:

على الشركة  تثبٌت اسم المكتب العلمً العراقً واسم الصٌدلً  الذي لدٌه المسإولٌة من نقابة الصٌادلة العراقٌة للمتابعة وصالحٌة  -أ

والتحلٌل فً حال تقدٌم العطاءات عن طرٌق المكتب العلمً او تزوٌده تخوٌل  استكمال البٌانات الفنٌة عند طلبها من قبل لجنة الدراسة

وعلى استمارة تقدٌم العطاء ووثائقه  وان ٌكون المكتب العلمً هو المخول الحصري الوحٌد  وتوكٌل لؽرض التوقٌع وكالة على العقد

 (.6سمً وفق مامثبت فً الفقرة )لكل منتجات الشركة او ان ٌتم التعامل المباشر مع الشركة من خالل مخول ر
استمرار مسإولٌة المكتب العلمً حتى بعد انتهاء تخوٌله من الشركات االجنبٌة التً خولته ما لم ٌكن التخوٌل الالحق قد عالج  -ب

 التزامات الشركة االجنبٌة السابقة وآثارها

والعالقات ,قسم االعالم الدوائً )االدوٌة والمستلزمات الطبٌة ترفق رسالة التخوٌل معنونه الى كٌمادٌا)الشركة العامة لتسوٌق رابعاا:

 الطابق الخامس, وقبل تارٌخ الؽلق.العامة 

 سٌتم اضافة اسم المكتب العلمً صراحة فً العقد. خامسا:

ٌجب ان ٌتضمن التخوٌل الصادر من الشركة المنتجة الى الشركة المجهزة )فً حال الضرورة للتعاقد مع الشركات  سادسا:

 المجهزة(ان تثبت فٌه بوضوح صالحٌات الشركة المجهزة  فٌما ٌتعلق باالتً:

 توقٌع العقد وتنفٌذ كافة التزاماته على ان ٌكون من قبل الشركة المنتجة حصرا".-أ

 الفنً والسعري. التفاوض-ب

بٌان الجهة المستفٌدة بوضوح وتفصٌل من االعتماد المستندي والمستفٌد من الحساب البنكً مع كافة التفاصٌل البنكٌة االخرى مع -ج

 العلم ان الذي ٌوقع العقد مع شركتنا هو نفسه الجهة المستفٌدة.

اوختمها وفتحها وتوقٌعها وتقدٌم االسعار دون االكتفاء باصدار تحدٌد المراسالت والصالحٌات المتعلقة بالعطاءات من حٌث تقدٌمه-د

 تخوٌل مطلق ٌخول كل تلك الصالحٌات.

التاكٌد على استمرار تنفٌذ كافة االلتزامات التعاقدٌة وتتحمل الشركة المجهزة  المسإولٌة القانونٌة عن طٌلة فترة تنفٌذ العقد حتى -هـ 

لى ضرورة استكمال كل االجراءات من ضمنها تسجٌل الشركة ومنتجاتها والعناوٌن الكاملة وان انتهت فترة التخوٌل.مع االشارة ا

 والتفصٌلٌة للشركات المنتجة والمجهزة  واكمال االختام والتصدٌقات وكما معمول به حالٌا.

 لمنصوص علٌها فً التعلٌمات.على الشركات المتعاقدة تقدٌم التامٌنات القانونٌة المطلوبة وفقا"لشروط المفاتحة وخالل المدة ا-و

ع وختم العقود والعروض وصفاتهم االدارٌة ونماذج من تواقٌعهم. سابعا: ن  بتوٌق  ٌذكر اسماء المخوٌل

اضافة الى تقدٌمه نسخ المجهزة  تضمٌن عروضكم نسخة من كافة التخاوٌل االصلٌة والمصدقة من الشركات المنتجة الى الشركات -7
 الفقرة رابعا من المادة السادسة الى قسم العالقات العامة ومتضمنة كافة التصدٌقات اعاله. اصلٌة ومصدقة كما اشارت
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 ز.رؽهٛى انؼطبءاد

 10.1 "ال ٚحك" [ نهًزمسيٍٛ رؽهٛى ػطبءارٓى ػجط انجطٚس االنكزطَٔٙ)أ( 

 

 ( ثالثة نسخ.2): هو باإلضافة إلى العطاء األصلً المطلوبة العطاء نسخ عدد )ة(
 لتكون كالتالً: من تعلٌمات مقدمً العطاءات97.9وٌتم تعدٌل ما ذكر فً الفقرة 

,وكذلك نسخة ورقٌة  وٌجب ان تكون النسخة CD العروض ٌجب ان تجهز بنفس الصٌؽة كما مطلوب فً العطاء فً القرص )دسك( ,

المعلومات ٌجب ان تكون متطابقة وعند الورقٌة )مسحوبة من العرض اآللً( موقعة توقٌع اصلً ومختوم فً كل اوراقها وكل 
حصول اختالفات جوهرٌة بٌن العرض الورقً والعرض االلً لشركتنا الحق باهمال العرض واالعتماد على العرض الورقً فً حالة 

 روض.وجود اختالفات بسٌطة علما انه ٌتم تحدٌد هذه الخالفات فٌما كانت بسٌطة او ؼٌر بسٌطة من قبل لجنة دراسة وتحلٌل الع

 

 إن عنوان جهة التعاقد هو: : العطاءات ٌمسللت المخصص العنوان
 :انتباه

   مقر وزارة الصحة -لمعظم باب ا -بؽداد عنوان الشارع:

لجنة –الطابق السادس –الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(وزارة الصحة/ ؽرفة: ال رقمالطابق / و المبنى

 العطاءات . استالم وفتح

   بؽداد  :مدٌنةال

   العراق د:ـــالبل 

)ة(10.2  

 :كالتالي ىي العطاءات لتقديم كتاب الدعوة ومرجع المناقصة، ومرجع إسم
  C2202 /  3/ MED/   مناقصة:ال

 عقود تجييز االدوية تنظم عمى الموازنة الجارية المناقصة: مرجع
 [كيماديا(الشركة العامة لتسويق االدويو والمستمزمات الطبية ) : ]العطاءات لتقديم كتاب الدعوة مرجع

باالضافة الى ما ورد في ىذا البند بخصوص العطاءات التي تقدم عن طريق البريد السريع يجب ان تتضمن كافة التخاويل والمستندات 
ق وبخالفو سوف ييمل العرض عمى ان )االصمية والمصدقة( في ظرف منفصل كي تدقق ويجب ان تصل الى كيماديا قبل تاريخ الغم
 يثبت عمى الظرف الخارجي اضافة الى ما تم ذكره عنوان الشركة داخل وخارج العراق وكذلك:

 المرفقات االضافية ترسل مع العرض. –
 رقم الصفحات لكل عرض. -

 

 )ج( 91.4

 اٌٝ ػبكحً  ٠ئكٞ ٚاٙؼ رول١ُ ٔظبَ اػزّبك ػلَ اْ. ػ١ٍٗ ٌٍزؼوف ٚلبثً ٚاٙؼ رول١ُ ٔظبَ ٌؼمٛك٘ب، اٌزؼبلل عٙخ رٚغ أْ ٠غت: ِالؽظخ}
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 غ١و ثْىً اٌّْوٚع رٕف١ن ِوالجخ ٚاٌٝ اٌّواعؼبد، فٟ اٌزؤف١و اٌٝ ٚ اٌوٚر١ٕٟ،/ا١ٌِٟٛ اٌزٛإً فٟ اٌّؼ١ٕخ األٛواف ث١ٓ رفبُ٘ ٍٛء

 {.ِٕبٍت

 {.  4044  /   5/     41     }نهاٌه الدوام الرسمً لٌوم   المصادؾ  تارٌخ ؼلق المناقصةهو:  العطاءاتٌم سلالموعد النهائً لت

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

40.9 

 العطاءات وتقٌٌم فتح. هـ

 فتح العطاءات هو:  مكان

 مقر وزارة الصحة -معظم باب ال -:بؽداد عنوان الشارع

لجنة  –الطابق السادس  –الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌة )كٌمادٌا(وزارة الصحة/ : الؽرفة رقم الطابق/و المبنى

 استالم وفتح العطاءات.  

 بؽدادالمدٌنة: 

 العراقد: ــــالبل

 4044   /  5/  20         : تارٌخال

 بؽداد{ توقٌت }حسب  : التوقٌت

 

42.9 

ؾل ِٓ ِٓ أعً اٌ، ٚمٌه أٚ ثؼلٖ ِجبّوحً  ١ُ اٌؼطبءادٌٍَّٛػل إٌٙبئٟ ٌزفٟ ٔفٌ اربه٠ـ فزؼ اٌؼطبءاد  ى٠ْٛغت أْ ٠: يالحظخ}

فزؼ اٌؼطبءاد فٟ ٔفٌ اٌم١بَ ثال ٠ّىٓ  ٓؽ١ٍٚزضٕبئ١خ اإلؾبالد اٌ. فٟ ثطو٠مخ غ١و إِٓخ ٌؼطبءادازقي٠ٓ اٌّزؼٍمخ ثّؾزٍّخ اٌْىبٜٚ اٌ

ٚمٌه  ،رؾل٠ل ربه٠ـ فزؼ اٌؼطبءاد فٟ ٕجبػ ٠َٛ اٌؼًّ اٌزب٠ٌٟغٛى ِٛافمخ عٙخ اٌزؼبلل، ثؼل ١ُ اٌؼطبءاد، ٍَٚاٌّؾلك ٌز ّٛػل إٌٙبئٟاٌ

 .{ٚفمبً ٌٍمٛا١ٔٓ اٌؼوال١خ إٌبفنح

 

 باالضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً العطاءات فً هذه الفقرة فً حال:

العطاء المقدم ففً هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكمٌات  اذا وردت فقرة اوفقرات لم ٌدون سعر ازائها فً   -
 المدونة ازئها مشمولة بالسعر االجمالً للعطاء.

48 

 وفق أجنبٌةكان العطاء المستجٌب الذي جرى تقٌٌمه على أنه األقل كلفة وٌستوفً شروط األهلٌة المطلوبة, ٌتضمن أدوٌة ولقاحات  إذا
والمقدم من المصانع  للشروطجٌب سٌتم إعطاء هامش أفضلٌة إلى العطاء المستفعندها من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات,  41 لمادةا

بؤكثر من)    شرط أن ال ٌتجاوز سعر )األدوٌة واللقاحات( المحلٌة  سعر )األدوٌة واللقاحات( األجنبٌة الوطنٌة العراقٌة, وذلك
%90).]" 

ثانً بان تكون االولوٌة للمواد االولٌة المصنعة داخل العراق لتجهٌز مواد العقد او لتنفٌذ المشارٌع ومن خالل ٌتعهد الطرؾ ال  -

20.9 
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 .2/7/4098فً  96925شركات وزارة الصناعة والمعادن وحسب اعمام وزارة التخطٌط ذي العدد 

 طاءات ٌتم مراعاة الشرط التالً:باالضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفقرة من تعلٌمات الى مقدمً الع

% فاكثر من الكلفة التخمٌنٌة المخصصة لؽرض االحالة وفً حالةورود عطاء 40استبعاد العطاء الذي ٌقل مبلؽه او ٌزٌد بنسبة   -

او % زٌادة 40مستجٌب واالنسب سعرا مع وجود نسبة انحراؾ بالتحلٌل السعري ببعض الفقرات )ؼٌر المتوازنه( بنسبة تتجاوز 

% من مجموع الفقرات الكلٌة فباالمكان قبول االحالة وبخالؾ 90نقصان لكل فقرة على حدة والتً ٌشكل مجموعها بنسبة التتجاوز 

بخصوص قبول 90/99/4095فً  95882ذلك ٌتم استبعاد العطاء مع مراعاة االستثناء الوارد من قبل مكتب رئٌس الوزراء المرقم 

 .%(من الكلفة التخمٌنٌة40العطاء الذي تقل قٌمته عن )
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 اضافة الى ما ورد ذكره فً هذه الفقرة من تعلٌمات الى مقدمً العطاء ٌتم مراعاة الشروط التالٌة :   22.9
ٌجوز لجهة التعاقد زٌادة كمٌة السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌة او تعدٌل مواصفاتها الفنٌة المتعاقد علٌها بما الٌزٌد -9 -

عن نسبة مبلػ االحتٌاط المنصوص علٌه فً تعلٌمات تنفٌذ الموازنة السنوٌة على ان ٌتوفر التخصٌص المالً وان ٌتم اعتماد اسعار 
%( من كمٌة الفقرة وما زاد عن ذلك ٌخضع الى 40ولة بالزٌادة وفقا للفقرات المسعرة من المتعاقد عند عدم تجاوزها )الفقرات المشم

اسعار السوق السائدة مع مراعاة انعكاس هذه المتؽٌرات على االلتزامات التعاقدٌة وكذلك الضمانات المالٌة بملحق عقد وبنفس الشروط 
 ارٌع المدرجة فً الموازنة االىستثمارٌة المتعاقد علٌها بالنسبة للمش

ٌجوز لجهة التعاقد زٌادة كمٌة السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌة او تعدٌل مواصفاتها الفنٌة المتعاقد علٌها بما الٌزٌد  -4-
ولة بالزٌادة وفقا للفقرات %( من مبلػ العقد على ان ٌتوفر التخصٌص المالً وان ٌتم اعتماد اسعار الفقرات المشم40عن نسبة )

%( من كمٌة الفقرة وما زاد عن ذلك ٌخضع الى اسعار  السوق السائدة مع مراعاة 40المسعرة من المتعاقد عند عدم تجاوزها )
لتشؽٌلٌة انعكاس هذه المتؽٌرات على االلتزامات التعااقدٌة وكذلك الضمانات المالٌة بملحق عقد بالنسبة للمشارٌع المدرجه فً الموازنة ا

 والموازنات الخاصة التً صدرت بها موافقات من الجهات المختصة ) بعد استحصال موافقة وزارة المالٌة (
 %( خمسة عشر بالمئة من مبلػ العقد 95ٌجوز لجهة التعاقد انقاص السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌة وبما ال ٌزٌد عن ) -2

 ( تجزئة احالة تجهٌز السلع والمواد او الخدمات المطلوب تجهٌزها. ٌجوز لجهة التعاقد ) كٌمادٌا  -

22.9 

م بها العطاء, وهً اللؽة التً ستعتمد فً العالقات التعاقد ٌُحرر العقد الذي سٌوَقع مع مقدم العطاء الفائز باللؽة التً قُدِّ ٌة بٌن ٌجب أن 
 جهة التعاقد ومقدم العطاء الفائز.

28.9 
 

 العقد وفق االجراءات المعتمدة فً العراق.ٌتوجب تصدٌق 
 

فً حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفاً لقرار جهة التعاقد التً استمرت بإجراءات التعاقد فلمقدم العطاء الذي طعن مراجعة 

 المحاكم المختصة لطلب التعوٌض اذا كان طعنه ألسباب صحٌحة.

محكمة المختصة وصدور حكم من ذات المحكمة تلزم جهة التعاقد باستكمال اجراءات اما فً حال توقؾ اجراءات التعاقد بؤمر من ال

التعاقد مع مقدم العطاء المعترض فلجهة التعاقد تحرك دعوى متقابلة تطلب فٌها الزام المعترض بالتعوٌض عن اٌة اضرار تنتج فً 

 المستقبل بسبب تنفٌذ العقد. 

 ب 28.4
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 العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً: اضافة الى ما ورد فً تعلٌمات الى مقدمً-

 الٌحق للمشارك االعتراض على اي شرط من شروط المناقصة 

( ٌوم بالنسبة للشركات االجنبٌة من تارٌخ التبلٌػ 20على المناقص الفائز المبلػ رسمٌآ باالحالة توقٌع العقد خالل مدة ال تتجاوز )
 باالحالة ( 

 . )ضمن المدة المحددة لتوقٌع العقد ( من تؤرٌخ صدور كتاب القبول والتبلػ به رسمٌاً ٌتم تقدٌم ضمان حسن التنفٌذ خالل 

 ممكن تقدٌم التامٌنات النهائٌة ) كفالة حسن االداء ( على شكل وصل قبض ٌدفع مباشرة الى خزٌنة جهة التعاقد )كٌمادٌا( 

عراقً استنادآ الى سعر صرؾ وزارة المالٌة تعفى وحسب سنة التخصٌص من خطاب ضمان الؾ دوالر او اقل او ما ٌعادلها بالدٌنار ال 45العقود التً مبلؽها 
 مقدم من الشركة او المكتب العلمً المجاز من نقابة الصٌادلة او الشركة المجهزة او المسوقة او الوكٌل التجاري . 

27.9 

 

 ٔانزأْٛمانثبنث: يؼبٚٛط انزمٛٛى  انمؽى

 
 معاٌٌر التقٌٌم .0

 
بورقة بٌانات فً القسم الثانً. إن المعلومات الخاصة  ورقة بٌانات العطاءلقد تم تحدٌد معاٌٌر التقٌٌم فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات فً القسم األول, وفً 

ورقة األحكام الواردة فً ُتعتمد , تناقضوجود  للسلع المطلوب تقدٌمها تكّمل أو تضٌؾ أو تعّدل األحكام المحددة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات. فً حالالعطاء 
 بدل تلك الواردة فً التعلٌمات إلى مقدمً العطاء. بٌانات العطاء

 
 معاٌٌر التؤهٌل .4

 متطلبات التؤهٌل مقدمً العطاءات هً:

 األدوٌة) نوع بحسب وذلك.. الخ المالٌة القدرة أو/و الخبرة لمتطلبات وذلك الكّمً للقٌاس والقابلة المناسبة التؤهٌل معاٌٌر تحدٌد التعاقد لجهة ٌمكن: مالحظة}
 {العطاء موضوع( واللقاحات

 :التالٌة الوثائق ،العطاء ٌتضمن ان ٌجب -أ

 :هئعطا قبول تم فً حال  العقد لتنفٌذ العطاء مقدم مإهالتلتً تثبت ا الوثائق
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من المصّنعٌن  تً ٌشترٌها ال المكونات خدماً نتاجها )مستإو أ بنفسه ٌقوم بتصنٌعهاعلى أن  ,مطلوبةال )األدوٌة واللقاحات( تقدٌم العطاء مقدم عرض حال( فً 9 (9
 ن:أ مقدم العطاء علىفعندها ٌتوجب (, ساسٌٌناأل

 )األدوٌة واللقاحات(؛ تصنٌع/)أ( ٌحمل جنسٌة بلد منشؤ

 ؛التصنٌع بلد فً لمختصةا السلطة قبل من )األدوٌة واللقاحات()ب( ٌحمل ترخٌصاً ببٌع 

[ على السوقخالفه بحسب توفر )األدوٌة واللقاحات( فً  او( 4) سنتٌن ادخللمدة ] عطاءوثٌقة ال فًالمحددة  )األدوٌة واللقاحات( وسّوق صّنع قدٌكون  )ج(
 .شابهةالم لألدوٌة واللقاحات( سنوات على األقل 5األقل, ولمدة خمس )

( وفق مخطط منظمة الصحة العالمٌة Good Manufacturing Practiceلممارسات التصنٌع الجٌدة )" satisfactory –)د( ٌكون حائزاً على شهادة "مقبول 

(, أو أن ٌكون قد ( فً بلد تصنٌع )األدوٌة واللقاحات RAلشهادات المستحضرات الصٌدالنٌة المنتقلة الى التجارة الدولٌة, وذلك من قبل السلطة المختصة)

(, وقد امتثل Pharmaceuticals Inspection Conventionحصل على رخصة من قبل السلطة المختصة التابعة لبلد عضو فً معاهدة التفتٌش الصٌدلً )

 ( الماضٌٌن قبل تقدٌم العطاءات.4لمعاٌٌر الجودة خالل العامٌن )
 والخدمات ومجموعة االختبارات التً أُجرٌت)ذ( تفاصٌل عن منشآت رقابة الجودة المٌدانٌة 

 ٌقوم بتصنٌعها أو بانتاجها بنفسه, فعندها ٌتوجب على مقدم العطاء أن:ال ( فً حال عرض مقدم العطاء تقدٌم )األدوٌة واللقاحات( المطلوبة, على أن  4) (4
 ؛ و ( أعاله 9ٌستوفً  المقاٌٌس المحددة فً البند ) أدوٌة ولقاحاتل مصّنع )أ( ٌكون مخوالً وفق األصول لبٌع  )األدوٌة واللقاحات( فً العراق, وذلك من قب

 :اٌزب١ٌخ االٙبف١خ اٌّؼٍِٛبد ا٠ٚبً  ٠ملَ اْ اٌؼطبء ِملَ ػٍٝ (3

 (installed manufacturing capacityاإلٔزبع١خ اٌمبئّخ ) ملهحبٌث بً رٖو٠ؾ ( أ

 اٌَبثمخ؛ اٌضالس اٌّب١ٌخ ٌٍَٕٛاد اٌّللمخ اٌّب١ٌخ ٌْٙبكاداػٓ  بً َٔق ( ة

 أُجرٌت؛ التً االختبارات مجموعةو خدماتالوالمٌدانٌة  الجودةرقابة  منشآت عن)ج( تفاصٌل 

 .{المعنٌٌن )المشتري(العمل أصحابمن  المصدقةوالشهادات ذات الصلة  الماضٌة الخمس السنوات خالل المنفذة تقدٌم السلع  عقود بؤبرز قائمة)د( 

 

 

 {:التالٌة االضافٌة /الفقراتالموادادخل باالدوٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة  ٌتعلق فٌما }

 :هئعطا قبول فً حال تم العقد لتنفٌذ العطاء مقدم مإهالتلتً تثبت ا الوثائق

 .ٚفك اٌؾبٌخ( Good Distribution Practiceّّبهٍبد اٌزٛى٠غ اٌغ١ل )ثّٙبكح  ػٍٝئياً ؽباٌؼطبء  ِمل٠َىْٛ  )ٖ( أْ

 
 :التالٌة االضافٌة المعلومات ٌقدم ان العطاء مقدم على

 
 ات.منتجال تسجٌل / رخصةوتارٌخ  رقممن قبل مقدم العطاء مع ( قٌد التصنٌع حالٌاً  باالدوٌة والمستحضرات الصٌدالنٌة) قائمة)و( 

 
 .العالمٌة الصحة منظمة لتوصٌات وفقاً  من بنود العطاءشهادة المنتج الصٌدلً لكل بند )ز( 
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 {االضافٌة التالٌة /الفقراتادخل المواد ،قاحاتلبالٌتعلق  فٌما}

 
 :هئعطا قبول تم فً حال  العقد لتنفٌذ العطاء مقدم مإهالتلتً تثبت ا الوثائق-9

 الصحة منظمة شهادات طمخطبالمتعلق  WHA 28 65 (2)رقم  للقرار وفقاً  التصنٌع بلد فً المختصة السلطة قبل منعلى تصرٌح  حائزاً ( ان ٌكون هـ)

 جودة اللقاحات. حول العالمٌة

 على مقدم العطاء ان ٌقدم المعلومات االضافٌة التالٌة: -4

 .اتمنتجال تسجٌل/رخصةوتارٌخ  رقممن قبل مقدم العطاء مع قٌد التصنٌع حالٌاً  باللقاحات قائمة)و( 

 المواصفات الفنٌة الدقٌقة... -0
 
 

اء ومقٌاس )االدوٌة و اللقاحات ( التً تطلبها جهة التعاقد والخدمات المتصلة بها ومدى مطابقتها للمواصفات والتً تسهل عملٌة تقٌٌم العطوهً الخصائص التقنٌة 
ا ( ٌرهوتحتوي على مإشرات واضحة وتتضمن تفاصٌل ضروؾ بٌئة العمل لتلك )االدوٌة و اللقاحات ( مثل )الحرارة , الرطوبة , ظروؾ الخزن ...., وؼ

 ومتطلبات الرزم و التعبئة و التؽلٌؾ

 -اقرار الدواء ومدى المطابقة للمواصفات الفنٌة المقرة من قبل اللجنة الوطنٌة النتقاء االدوٌة.
 

 الحسابات الختامٌة   - 0
( السابقة موضحة الكفاءة المالٌة و توقعات االرباح  الخر سنتٌن) تقدٌم المٌزانٌة العامة المدققة من قبل المدققٌن القانونٌٌن تعرض الوضع المالً للسنوات ) 

 المستقبلٌة لمقدم العطاء ومصادق علٌها من قبل مراقب الحسابات(   

 السٌولة النقدٌة  -2
 على مقدم العطاء توفٌر الموارد المالٌة بقٌمة عطاءه المقدم )   ( حسب عملة العطاء المطلوب.   

 

 ٛطح( ثمسض انكهفخ انزرًُٛٛخ نهؼمس انؽٕٛنخ انُمسٚخ )انؼمٕز انكج 

 ( ٍٛٚزطأذ ث )( %يٍ انكهفخ انزرًُٛٛخ044-04انؽٕٛنخ انُمسٚخ )انؼمٕز انًزٕؼطخ 

 ( ٍٛٚزطأذ ث )( % يٍ انكهفخ انزرًُٛٛخ54-34انؽٕٛنخ انُمسٚخ )انؼمٕز انظغٛطح 
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 االٌراد السنوي  -1

 (  (  ( ٍٕٛاد13-1)ػٓ االػّبي إٌّفنح ٌٍؼمٛك إٌّغيح اٚ رٍه اٌَّزّوح فالي إٌَٛاد )   )ٌٍَٕٛاد ِٓ 

 

 االػّبي اٌّّبصٍخ )اٌقجوح اٌزق١ٖٖخ (  -5

 ( ٓ3-1ػلك االػّبي اٌّطٍٛة فٟ ٚصبئك إٌّبلٖخ رزواٚػ ث١) 

 ( ٍٕٓٛاد ػٍّب" اْ ٍٛت االػّبي اٌّّبصٍخ اِوا" عٛاى٠ب" فٟ االػّبي اٌٖغ١وح 13-5ػلك إٌَٛاد اٌٛاعت ٍٛجٙب ٌالػّبي اٌّّبصٍخ رزواٚػ ث١ ) 

 علٚي اٌّؼب١٠و اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّب١ٌخ اٌّؼزّلح فٟ اٌٛص١مخ اٌم١ب١ٍخ ٌؼمٛك اٌزغ١ٙي 

 

 

 

  ٟاٌٛص١مخ اٌم١ب١ٍخ ٌؼمٛك اٌزغ١ٙيعلٚي اٌّؼب١٠و اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّب١ٌخ اٌّؼزّلح ف 

 

 انًؼٛبض د
نهؼمٕز انزٙ رعٚس كهفزٓب 

يهٛبض زُٚبض 04انزرًُٛٛخ ػٍ   

  5نهؼمٕز انزٙ رعٚس كهفزٓب انزرًُٛٛخ ػٍ 

يهٛبض زُٚبض 04يهٛبض ٔنغبٚخ   

 5نهؼمٕز انزٙ رعٚس كهفزٓب انزرًُٛٛخ ػٍ 

 يهٛبض زُٚبض

 اال١ٍ٘خ اٌمب١ٔٛٔخ :  1

ٕالؽ١خ ِملَ اٌؼطبء ٠ٚمٖل ثٙب ِلٜ 

 ٌالّزوان فٟ اٌزمل٠ُ ِٓ ؽ١ش :

 ع١َٕزٗ  -1

 رٚبهة اٌّٖبٌؼ  -2

لبئّخ اٌْووبد اٌّزٍىئخ  -3

 ٚاٌمبئّخ اٌَٛكاء 

إٌّغ ثّٛعت لواهاد االُِ  -4

اٌّزؾلح ِٚغٌٍ االِٓ اٌلٌٟٚ 

. 

اٌؾ١َٕخ : ٠ٚزُ اٌؼًّ  -1

( 1,4ثٙب ٚفك اٌّبكح )

ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّملِٟ 

اٌؼطبءاد اٌٛاهكح فٟ 

اٌمَُ االٚي ِٓ 

 اٌٛص١مخ 

رٚبهة اٌّٖبٌؼ :  -2

٠ٚزُ اٌؼًّ ثٙب ٚفك 

( ِٓ 2,4اٌّبكح )

اٌزؼ١ٍّبد ٌّملِٟ 

اٌؼطبءاد اٌٛاهكح فٟ 

اٌمَُ االٚي ِٓ 

 اٌٛص١مخ

لبئّخ اٌْووبد  -3

اٌّزٍىئخ ٚاٌمبئّخ 

: ٠ٚزُ اٌؼًّ اٌَٛكاء

( 3,4ثٙب ٚفك اٌّبكح )

ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّملِٟ 

اٌؼطبءاد اٌٛاهكح فٟ 

اٌمَُ االٚي ِٓ 

اٌؾ١َٕخ : ٠ٚزُ اٌؼًّ ثٙب ٚفك اٌّبكح  -1

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّملِٟ 1,4)

اٌؼطبءاد اٌٛاهكح فٟ اٌمَُ االٚي ِٓ 

 اٌٛص١مخ 

رٚبهة اٌّٖبٌؼ : ٠ٚزُ اٌؼًّ ثٙب  -2

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد 2,4ٚفك اٌّبكح )

ٌّملِٟ اٌؼطبءاد اٌٛاهكح فٟ اٌمَُ 

 االٚي ِٓ اٌٛص١مخ

لبئّخ اٌْووبد اٌّزٍىئخ ٚاٌمبئّخ  -3

: ٠ٚزُ اٌؼًّ ثٙب ٚفك اٌّبكح اٌَٛكاء

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّملِٟ 3,4)

اٌؼطبءاد اٌٛاهكح فٟ اٌمَُ االٚي ِٓ 

 اٌٛص١مخ

إٌّغ ثّٛعت لواهاد االُِ اٌّزؾلح  -4

ِٚغٌٍ االِٓ اٌلٌٟٚ: ٠ٚزُ اٌؼًّ 

ِؼٙب ٚفك اٌمَُ اٌقبٌِ ِٓ اٌلٚي 

 اٌّئٍ٘خ.

اٌؾ١َٕخ : ٠ٚزُ اٌؼًّ ثٙب ٚفك اٌّبكح  -1

ٌّملِٟ ( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد 1,4)

اٌؼطبءاد اٌٛاهكح فٟ اٌمَُ االٚي ِٓ 

 اٌٛص١مخ 

رٚبهة اٌّٖبٌؼ : ٠ٚزُ اٌؼًّ ثٙب  -2

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد 2,4ٚفك اٌّبكح )

ٌّملِٟ اٌؼطبءاد اٌٛاهكح فٟ اٌمَُ 

 االٚي ِٓ اٌٛص١مخ

لبئّخ اٌْووبد اٌّزٍىئخ ٚاٌمبئّخ  -3

اٌَٛكاء: ٠ٚزُ اٌؼًّ ثٙب ٚفك اٌّبكح 

( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد ٌّملِٟ 3,4)

ٌؼطبءاد اٌٛاهكح فٟ اٌمَُ االٚي ِٓ ا

 اٌٛص١مخ

إٌّغ ثّٛعت لواهاد االُِ اٌّزؾلح  -4

ِٚغٌٍ االِٓ اٌلٌٟٚ: ٠ٚزُ اٌؼًّ 

ِؼٙب ٚفك اٌمَُ اٌقبٌِ ِٓ اٌلٚي 

 اٌّئٍ٘خ.
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 اٌٛص١مخ

إٌّغ ثّٛعت لواهاد  -4

االُِ اٌّزؾلح ِٚغٌٍ 

االِٓ اٌلٌٟٚ: ٠ٚزُ 

اٌؼًّ ِؼٙب ٚفك اٌمَُ 

اٌقبٌِ ِٓ اٌلٚي 

 اٌّئٍ٘خ .

 ا١ٌٌَٛخ اٌّب١ٌخ : 2

ٚرؼوف ا١ٌٌَٛخ إٌمل٠خ ثبٔٙب وْف 

ِٖوفٟ ٠ج١ٓ ؽووخ اٌزلفك اٌّبٌٟ الفو 

ثبٌّجٍغ اٌّطٍٛة ِٓ ٍٕخ اٚ وفبءح ِب١ٌخ 

فالي اٌز١َٙالد اٌّٖوف١خ ٌٍٚفزوح اٌزٟ 

 رَجك ربه٠ـ غٍك إٌّبلٖخ .

  ا١ٌٌَٛخ إٌمل٠خ = ِجٍغ

 اٌىٍفخ اٌزق١ٕ١ّخ 

  ٠غت رضج١ذ ا١ٌٌَٛخ

اٌّب١ٌخ اٌّطٍٛثخ فٟ 

اٌٛص١مخ ثّجٍغ ِمطٛع 

 ١ٌٌٚ َٔجخ ِئ٠ٛخ

  ا١ٌٌَٛخ إٌمل٠خ = ِجٍغ اٌىٍفخ اٌزق١ٕ١ّخ

x     53% 

 ا١ٌٌَٛخ اٌّب١ٌخ اٌّطٍٛثخ  ٠غت رضج١ذ

فٟ اٌٛص١مخ ثّجٍغ ِمطٛع ١ٌٌٚ َٔجخ 

 ِئ٠ٛخ

  ا١ٌٌَٛخ إٌمل٠خ = ِجٍغ اٌىٍفخ اٌزق١ٕ١ّخ

x     23% 

  ٠غت رضج١ذ ا١ٌٌَٛخ اٌّب١ٌخ اٌّطٍٛثخ

فٟ اٌٛص١مخ ثّجٍغ ِمطٛع ١ٌٌٚ َٔجخ 

 ِئ٠ٛخ

 اٌؾَبثبد اٌقزب١ِخ : 3

ٚرؼوف ثبٔٙب ا١ٌّيا١ٔخ اٌؼبِخ ٌّملَ 

اٌؼطبء ٚاٌزٟ رؼىٌ اٌٛٙغ اٌّبٌٟ 

ٌٍَٕٛاد اٌّطٍٛثخ ِٓ ؽ١ش ِٛعٛكاد 

اٌْووخ ِٓ إٛي صبثزخ ِٚزؾووخ ِغ 

ث١بْ ِملاه ٔفمبد اٌْووخ ٚا٠واكارٙب 

 َٚٔجخ االهثبػ ٚاٌقَبهح ف١ٙب 

رمل٠ُ ا١ٌّيا١ٔخ اٌؼبِخ  -1

اٌّللمخ ِٓ لجً 

اٌّؾبٍج١ٓ  رؼوٗ 

ّبٌٟ الفو اٌٛٙغ اٌ

ٍٕز١ٓ ٠ٚغت اْ رىْٛ 

 ِؼلالرٙب هاثؾخ 

٠غٛى رمل٠ُ اٌؾَبثبد  -2

اٌقزب١ِخ الفو ٍٕز١ٓ 

رَجك االىِخ اٌّب١ٌخ 

 2314ٌؼبَ 

رمل٠ُ ا١ٌّيا١ٔخ اٌؼبِخ اٌّللمخ ِٓ لجً  -1

اٌّؾبٍج١ٓ  رؼوٗ اٌٛٙغ اٌّبٌٟ 

الفو ٍٕز١ٓ ٠ٚغت اْ رىْٛ ِؼلالرٙب 

 هاثؾخ 

٠غٛى رمل٠ُ اٌؾَبثبد اٌقزب١ِخ الفو  -2

 2314ٍٕز١ٓ رَجك االىِخ اٌّب١ٌخ ٌؼبَ 
 غ١و ِطٍٛثخ

ِؼلي اال٠واك إٌَٛٞ : ٚ٘ٛ اٌّجبٌغ  4

اٌَّزٍّخ ِٓ اٌلفؼبد ٚاٌٍَف 

اٌّوؽ١ٍخ ٌٍؼمٛك إٌّغيح اٚ اٌَّزّوح 

 فالي اٌّلح  اٌّطٍٛثخ ثّغت اٌٛص١مخ 

ِؼلي اال٠واكاد  -1

ا٠ٌَٕٛخ ٌّملَ اٌؼطبء 

٠غت اْ رىْٛ ثمله 

 اٌىٍفخ اٌزق١ٕ١ّخ ٌٍؼمل . 

٠زُ اؽزَبة ِؼلي  -2

اال٠واك إٌَٛٞ ثّجٍغ 

ِمطٛع ١ٌٌٚ ثَٕجخ 

ِئ٠ٛخ ٠ٚغت اْ ٠ضجذ 

 فٟ اٌٛص١مخ .

ػٍٝ ِملَ اٌؼطبء  -3

رمل٠ُ ِؼلي اال٠واك 

إٌَٛٞ ٌىبفخ اٌؼمٛك 

إٌّغيح ِٓ لجٍٗ ٌّٚلح 

ال رمً ػٓ )ٍٕز١ٓ( 

( 13ٚال ري٠ل ػٓ )

ػْوح ٍٕٛاد ِٓ 

ِؼلي اال٠واكاد ا٠ٌَٕٛخ ٌّملَ اٌؼطبء  -1

%( 133-٠43غت اْ رىْٛ ثَٕجخ )

 ِٓ اٌىٍفخ اٌزق١ٕ١ّخ ٌٍؼمل . 

٠زُ اؽزَبة ِؼلي اال٠واك إٌَٛٞ  -2

ثّجٍغ ِمطٛع ١ٌٌٚ ثَٕجخ ِئ٠ٛخ 

 ٠ٚغت اْ ٠ضجذ فٟ اٌٛص١مخ .

ػٍٝ ِملَ اٌؼطبء رمل٠ُ ِؼلي اال٠واك  -3

ٗ إٌَٛٞ ٌىبفخ اٌؼمٛك إٌّغيح ِٓ لجٍ

ٌّٚلح ال رمً ػٓ )ٍٕز١ٓ( ٚال ري٠ل 

( ػْوح ٍٕٛاد ِٓ ربه٠ـ 13ػٓ )

غٍك إٌّبلٖخ ٠ٚزُ اؽزَبة ِؼلي 

اال٠واك إٌَٛٞ ٚفمب ٌٍَٕٛاد اٌّملِخ 

اْ رىْٛ ِٓ لجٍٗ ِغ ِواػبح ػلَ 

ٙوٚهح اْ رىْٛ ٍٕٛاد اٌؼًّ 

 ِزٍٍََخ .

 غ١و ِطٍٛة
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ربه٠ـ غٍك إٌّبلٖخ 

٠ٚزُ اؽزَبة ِؼلي 

اال٠واك إٌَٛٞ ٚفمب 

ٌٍَٕٛاد اٌّملِخ اْ 

رىْٛ ِٓ لجٍٗ ِغ 

ِواػبح ػلَ ٙوٚهح 

اْ رىْٛ ٍٕٛاد 

 ٍٍََخ .اٌؼًّ ِز

 اٌقجوح اٌزق١ٖٖخ فٟ ػمٛك اٌزغ١ٙي: 5

اٌَبثمخ فٟ ِغبي ٟ٘ اٌقجوح 

ٚرقٖٔ ٘نا اٌؼًّ وّزؼبلل هئ١َٟ 

 اّٚو٠ه .

رمل٠ُ ػًّ ِّبصً ٚاؽل ِٕغي 

ٚفالي ِلح ال رزغبٚى ػٓ 

( ٍٕٛاد لجً اٌّٛػل 13)

-63إٌٙبئٟ ٌزمل٠ُ اٌؼطبء ِٓ )

%( ِٓ اٌىٍفخ اٌزق١ٕ١ّخ 83

 ٌٍّْوٚع 

رمل٠ُ ػًّ ِّبصً ٚاؽل ِٕغي ٚفالي ِلح ال 

ٛػل إٌٙبئٟ ( ٍٕٛاد لجً ا13ٌّرزغبٚى ػٓ )

%( ِٓ اٌىٍفخ 83-63ٌزمل٠ُ اٌؼطبء ِٓ )

 اٌزق١ٕ١ّخ ٌٍّْوٚع

ال٠زطٍت رمل٠ُ اػّبي ِّبصٍخ اال فٟ ؽبٌخ وْٛ 

اٌؼًّ مٚ ٛج١ؼخ فبٕخ ٚماد رم١ٕخ ِؼ١ٕخ 

ٚفٟ ٘نٖ اٌؾبٌخ ٠زُ ٍٛت ػًّ ِّبصً ٚاؽل 

( 13ِٕغي ٚفالي ِلح ال رزغبٚى ػٓ )

ٍٕٛاد لجً اٌّٛػل إٌٙبئٟ ٌزمل٠ُ اٌؼطبء 

%( ِٓ اٌىٍفخ اٌزق١ٕ١ّخ 33ٚثّجٍغ ٠ؼبكي )

 ٌٍّْوٚع 
 

 0نوع البٌع التجاري واسلوب التجهٌز )النقل , التؤمٌن , التسلٌم( ومكان االستالم للمواد -3

 (Domestic Perferenceاالف١ٍٚخ اٌّؾ١ٍخ ) .4

 

 ٚعٛك ػمٛك ٚاػّبي ِٕغيح ِّبصٍخ ٍبثمخ ّٙٓ االفزٖبٓ ِٚلٜ اٌزياَ َِٚزٜٛ رٕف١ن اٌْووخ ثٙب  .8

 

 ّٙبكح رلاٚي فٟ ثٍل إٌّْؤ  .0

ٜ....... ) ( ٚاٌْٙبكادGood manufacturing practice) (GMPر١ٕٖغ اٌٍَغ ٠زطبثك ِغ ِزطٍجبد ِّبهٍبد اٌز١ٕٖغ اٌغ١ل )ّــــــــــــــــــــٙبكح  .13 (  FDAاالفو

ٛكح. غ والجخ ٌا ١ٌبدِ  ٚآ ٖخ  ٕبل ٌّ ٚصبئك ا  ٟ ٙب ف ١ٌ ْبه ا ٌّ  ا

االٍؼبه ِٚزٛاىْ االٍزغبثخ ٌٍْوٚٛ اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌّٛإفبد اٌف١ٕخ ِٚؼب١٠و اٌزؤ١ً٘ اٌّطٍٛثخ ٚرٛافك علٚي االٍؼبه ّٚٔبمط اٌٛصبئك اٌم١ب١ٍخ ٚوٛٔٗ اٚٛؤ  -11

 َِٕٚغُ ِغ اٌىٍفخ اٌزق١ٕ١ّخ 

 

 ِلح رٕف١ن اٌؼمل -12

 اٌْووخ ِٓ اٌزَغ١ًِٛلف  -13

٠ٖجؼ اٌؼمل ِٛلف اٌَّزؾٚو ِٓ اٌزَغ١ً:ػٍّب أٗ فٟ اٌزؼ١ٍّبد ٌّملِٟ اٌؼطبءاد  ثبْ ٠جلأ ِملَ اٌؼطبء ثبٌْوٚع ثبٌزَغ١ً فٟ اٌغٙبد اٌّقزٖخ ٍٚٛف  -14
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ً اٚ ثّٛعت  اٍزضٕبء ٌٛى٠و اٌٖؾخ ِٓ ٔبفنا اػزجبها ِٓ ربه٠ـ اٍزالَ ّٙبكح اٌزَغ١ً ٘نا فٟ ؽبي  ٌُ ٠ىٓ اٌَّزؾٚو َِغً.اِب اما وبْ اٌَّزؾٚو َِغ

 رمل٠ُ ّٙبكح اٌزَغ١ً ف١ىْٛ اٌؼمل ٔبفنا ِٓ ربه٠ـ رٛل١ؼٗ

  مالحظات :
بسبب االزمة المالٌة تطلب الحسابات الختامٌة اما الخر سنتٌن التً تسبق موعد االعالن عن المناقصة ) وفً حال عدم وجود اعمال منفذة للشركات فً اخر سنتٌن  -

 . 4092تقدٌم الحسابات الختامٌة للسنتٌن التً تسبق عام فٌتم 

توسطة , صؽٌرة ( من الكلفة تعرؾ السٌولة النقدٌة بؤنها توضٌح المقدرة المالٌة وتوفٌر السٌولة النقدٌة وتتراوح قٌمتها المالٌة حسب اذا كانت العقود )كبٌرة , م -
 التخمٌنٌة للعقد المطلوب تنفٌذه 

 (90-5السنوي حسب العقد اذا كان من العقود ) الكبٌرة , المتوسطة , الصؽٌرة ( و للسنوات السابقة من التً تتراوح مابٌن )ٌطلب االٌراد 
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 القسم الرابع: مستندات العطاء
 مستندات العطاءحول  مالحظات

مع تبادلها جهة التعاقد تلعدد من الوثائق األساسٌة التً قٌاسٌة  ذجانم قدمت هذه التخصصٌة للقطاعات النموذجٌة مناقصةال وثائقفً الموجودة العطاء  ستنداتإن م
 المناقصة.عملٌة مقدمً العطاءات خالل 

 المكان إن. المناقصة عملٌة إطالق قبل وذلك مناقصة, كل متطلبات مع ٌتناسب بشكل هذه النموذجٌة المستندات فً المطلوبة المعلومات إدراج التعاقد جهة على}
 موجهة تكون مالحظات أٌة إن. قوسٌن بٌن والموجودة اللون رمادٌة خلفٌة مع المائلة باالحرؾ   المكتوبة المساحات فً موجود المالحظات هذه إلدراج المطلوب

 .{المناقصة وثائق إصدار قبل وذلك إزالتها وٌجب فقط للمعلومات هً األصفر باللون وبخلفٌة بخط مرفقة والمكتوبة قوسٌن} {  بٌن وموجودة التعاقد جهة إلى

 ٌمأل مقدم العطاء الجزء الخاص به فً النموذج حٌث ُحّدد بٌن قوسٌن أو _______________.

 ٌتوجب على مقدمً العطاءات إكمال هذه المستندات بحسب ما هو مطلوب وتقدٌمها الى جهة التعاقد من ضمن عطاءاتهم.

 . استمارة تقدٌم العطاء .9

 . ) لالدوٌة واللقاحات ( المحلٌة او السلع ذات منشؤ االجنبً الموجودة فً العراقجدول االسعار  .4

اٌٛاهك فٟ ّٔبمط علاٚي األٍؼبه ٠زجغ ػبِخً اٌزف١ًٖ اٌّؼزبك ٌٍزؼبلل ػٍٝ اٌٍَغ ٚاٌَّزقلَ ٌزطج١ك اعواءاد ( اٌزج٠ٛت)علاٚي األٍؼبه: اْ رف١ًٖ األٍؼبه     

. اْ ػلَ اٌزم١ل ثنٌه لل ٠ئكٞ اٌٝ األٍؼبه علاٚي فٟ ػٕٙب إٌّٖٛٓ ثبٌطو٠مخ أٍؼبهُ٘ اٌؼطبءاد ِملِٛ ٠ملَ أْ اٌٚوٚهٞ ِٓ٘بِِ األف١ٍٚخ اٌّؾ١ٍخ. ٘نا ٚ

 ٌٙنٖ األف١ٍٚخ، ؽ١ّٕب رطجك. اٌؼطبءفَبهح ِملَ 

 . جدول االسعار ) لالدوٌة واللقاحات ( التً سٌتم استٌرادها من خارج العراق .2

 ).)الشركة المصنعةتصرٌح من الجهة  .2

)ة( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد اٌٝ ِملِٟ اٌؼطبءاد، ػٍٝ ِملِٟ اٌؼطبء رمل٠ُ ّٔٛمط )ّٔبمط( رٖو٠ؼ ِٓ  8.1اٌْووخ اٌّّٖٕؼخ: ٚفمبً ٌٍّبكح /ٙخغّٔٛمط رٖو٠ؼ ِٓ اٌ

 ٌىً اٌجٕٛك اٌّؾلكح فٟ ٚهلخ ث١بٔبد اٌؼطبء.اٌْووخ اٌّّٖٕؼخ وغيء ِٓ ػطبئُٙ، ثبٌْىً اٌّطٍٛة فٟ ٚصبئك إٌّبلٖخ إٌّٛمع١خ ٌٍمطبػبد اٌزق١ٖٖخ، ٚمٌه 

 نموذج شهادة حسن اداء. .5

ِٓ اٌزؼ١ٍّبد اٌٝ ِملِٟ اٌؼطبءاد، ٠زٛعت ػٍٝ عٙخ اٌزؼبلل ر١ّٚٓ ٚصبئك إٌّبلٖخ ّٔٛمط ّٙبْ اٌؼطبء اٌٛاهك فٟ  14ّٔٛمط ّٙبْ اٌؼطبء: رطج١مبً ٌٍّبكح 

٠ٕجغٟ ػٍٝ عٙخ اٌزؼبلل اٌزؤّول ِٓ أْ إٌّٛمط اٌّمّلَ ٠طبثك عٛ٘و٠بً فٖبئٔ إٌّٛمط اٌّؼزّل فٟ ٚص١مخ  ٚصبئك إٌّبلٖخ إٌّٛمع١خ ٌٍمطبػبد اٌزق١ٖٖخ. وّب

 اٌؼطبء َٔجخ اٌٝ كهعخ اٌؾّب٠خ ٚٚٙٛػ اٌْوٚٛ اٌزٟ ثّٛعجٙب ٠ٖجؼ إٌّٛمط ٔبفناً ٚفمبً ٌٍمٛا١ٔٓ اٌؼوال١خ اٌّؼزّلح.
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 استمارة تقدٌم العطاء .0

 [العطاء تارٌخ: ادخل]التارٌخ: 

 ["{الرقم ادخل: ]رقم مناقصة: إدراج التعاقد جهة على}

  {"[ادخل الرقم]رقم:  كتاب الدعوة

 الشركة العامة لتسوٌق االدوٌة والمستلزمات الطبٌه) كٌمادٌا(وزارة الصحة/ : الى

 حضرة السٌد/السٌدة:

, التً نقّر باستالمنا اٌاها, نحن, الموقعون أدناه, نتقدم بعطائنا هذا لتقدٌم وتسلٌم )األدوٌة [األرقام ادخل]بعد ان قمنا بدراسة وثائق المناقصة, بما فٌها التعدٌالت رقم 
 واللقاحات( المطلوبة بموجب العقد المذكور اعاله وباإللتزام الكامل بوثائق المناقصة, وذلك بمبلػ: 

القٌمة بالدٌنار العراقً باألرقام ادخل: ](  ]( 

 

القٌمة بالدٌنار  ادخل: ]

 [ العراقً بالكلمات

 

 

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

بالدوالر االمٌركً 

 [ بالكلمات

 زائد

 

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

 [ بالكلمات
 زائد

 

او تلك المبالػ األخرى التً ٌجري تحدٌدها استناداً الى أحكام وشروط العقد. المبالػ أعاله هً وفقاً لجداول األسعار )ٌسّمى فً ما ٌلً "السعر االجمالً للعطاء"( 
 المرفقة وهً جزء من هذا العطاء.

او "بحسب ما القسم السادس ادخل "جدول المتطلبات فً " ]فً حال قبول عطائنا, نتعهد بتوصٌل وتسلٌم )األدوٌة واللقاحات( وفقاً لجدول التنفٌذ المحدد فً  .4
 )ٌمكن لمقدم العطاء اختٌار العبارة المناسبة(. [ورد فً جدول األسعار فً القسم الرابع"

 

 نوافق على جمٌع الشروط العامة للعقد فً القسم السابع والتً اطلعنا علٌها بالترابط مع الشروط الخاصة للعقد فً القسم الثامن. .2
 

 مناقصة.وثائق ال بالشكل والقٌمة وضمن المدد المحددة فً األداءحسن وضمان  الدفعة المقدمة نتعهد بتقدٌم ضمانفً حال قبول عطائنا,  .2
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لزماً لنا خالل هذه من ورقة بٌانات العطاء فً القسم الثانً؛ وسٌبقى هذا العطاء م 96.9نوافق على االلتزام بهذا العطاء, لمدة نفاذ العطاء المحددة فً الفقرة  .5
 الفترة والتً ٌمكن أن تقبلوه فً أي وقت قبل انتهاء هذه الفترة . 

 

  العقد الُملزم بٌننا.لحٌن إعداد الصٌؽة النهائٌة للعقد الرسمً وابرامه بٌننا, سٌكون هذا العطاء, مع قبولكم التحرٌري له واشعاركم بترسٌة العقد, بمثابة  .6
 

 .خر تستلمونهآأو أي عطاء  بعد التقٌٌم وطؤاألالعطاء ندرك بؤنكم ؼٌر ملزمٌن بقبول  .8

 نوافق على معاٌٌر األهلٌة القانونٌة التالٌة: .7
 

 من التعلٌمات الى مقدمً العطاءات القسم األول. 6.9 فقرةال وفق مإهلة دول جنسٌات)جنسٌة(  إننا نحمل ( أ)
 

 )أ( ِٓ اٌزؼ١ٍّبد اٌٝ ِملِٟ اٌؼطبءاد اٌمَُ األٚي. 6.1اٌّبكح  ١ٌٌ ٌل٠ٕب أٞ رٚبهة فٟ اٌّٖبٌؼ ٚفك ( ة)

)ب( ميين  6.9مييادة الالمتطلبييات بحسييب جهيية مملوكيية للدوليية فييً جمهورٌيية العييراق ونلبييً إننييا  /إننييا لسيينا جهيية مملوكيية للدوليية فييً جمهورٌيية العييراق )ج( 

 القسم األول. مقدمً العطاءاتإلى التعلٌمات 

من قبل جهة التعاقد بموجب القوانٌن العراقٌية النافيذة قانونٌاً )د( لم ٌتم إعالننا أو أيٍ من مقاولٌنا الثانوٌٌن أو المصّنعٌن ألي قسم من هذا العقد, ؼٌر مإهلٌن 
 أو التعلٌمات الرسمٌة ذات الصلة أو التزاماً بقرار صادر عن مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 

او بتعلٌق اعمالنيا مين قبيل وزارة التخطيٌط  أو بإعالننيا ؼٌير ميإهلٌن قانونٌياً للمشياركة فيً العطياءات القائمة السوداء على  بوضعنادر أي قرار صٌ )هـ( لم
 من التعلٌمات إلى مقدمً العطاءات, القسم األول. 6.2خالل المدة المحددة فً المادة 

 ]االسيم أدخيل: [ /السيٌدةلسٌدا نإ .]العنوان البرٌيدي أدخل: [ هو البرٌدي وعنواننا ,]االلكترونً الموقع عنوان أدخل: [االلكترونً هو  ناوقعمبؤن عنوان  نفٌد .1
توضيٌحات قيد   بيؤي المتعلقية األميور كيل تتابعسي/سيٌتابع ]عنيوان البرٌيد االلكترونيً أدخيل: [ االلكترونيً والبرٌيد  ]المنصيب أدخيل: [ذات المسمى الوظٌفً 

 .تطلبونها خالل المناقصة
 [:السنةادخل], سنة [:الشهرادخل]من شهر  [الرقم ادخل:]بتارٌخ الٌوم 

 التوقٌع:___________________________
 التارٌخ:__________________________

 

 [اخر تعرٌف أي او منصب: ادخل]          :  بمنصب
 

 [العطاء مقدم اسم: ادخل]عن  وبالنٌابة لصالحتوقٌع هذا العطاء ل مخولوذلك كشخص 



     

 

 انًٕخٕزح فٙ انؼطاقخسٔل األؼؼبض نهؽهغ انًحهٛخ أٔ نهؽهغ شاد انًُشأ األخُجٙ  -أ-0
 

0 

 ٔطف يٕخع نهؽهغ

ضلى 

ٔاضز 

انؼطبء 

 ٗ ان

ندُخ 

 االؼزالو 

ضيع 

انشطكخ 

ُزدخ   اًن

رمسٚى 

 انؼطع

انطيع 

 ٙ طُ  إن

االؼى 

ٙ  انؼًه

االؼى 

 ٙ انؼًه

انربص 

ثبنشطكخ 

يمسيخ 

 انؼطبء 

االؼى 

 انزدبض٘

ًبزح  ان

 انفؼبنخ 

انشكم 

 ٙ  انظٛسالَ
ٌ  انحدى  ظ  إن

ضلى 

رؽدٛم 

ًبزح   ان

ربضٚد 

رؽدٛم 

ًبزح   ان

ٓبزاد  ش

 اندٕزح 

رمسٚى 

ٕشج  ًَ 

وجود هذه 

 مادة 

(sodium 

meta 

bisulfate )

فً منتج 

 الشركة

 نعم او ال 

ًبزح  ان

ٔنٛخ   اال

ضلى 

رؽدٛم 

ُزح  اًن

ربضٚد 

رؽدٛم 

ُزح  اًن

حسح  إن

ٕاحسح  ان

ح  نهؼٕج

حسح  إن

ٕاحسح  ان

 نهشطٚظ

                     

                     

 
 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: _____________ 
 

   

 رٕلٛغ يمسو انؼطبء: ___________________________

 اإلؼـــى ٔانًُظت: ____________________________

 ___________________________ذزـــى يمسو انؼطبء: 

 انزبضٚـــــــــــــــــد:____________________________
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جدول األسعار للسلع المحلٌة أو للسلع ذات المنشأ األجنبً الموجودة فً العراق -ب -  1 

0 2 1 2 3 

 بلد المنشأ الكمٌة المقدمة
سعر الوحدة بالدٌنار العراقً رقماا 

 وكتابة
 وطرٌقة التوصٌلاالسعار 

السعر 

 االجمالً

كمٌة العطاء 

 المقدم

البضاعة 

ة   المجاٌن

اسم الشركة 

 المنتجة 

منشؤ 

الشركة 

 المنتجة

سعر 

 العبوة

سعر الواحدة 

 الواحدة 
 نوع العملة 

تسلٌم المصنع/ تسسلٌم م 

المستودع/ تسلٌم صالحة 

العرض/ شراء مباشر من 

ؾ  صالة العرض )تكالٌؾ التؽٌل

 ضمناً(والنقل 

 )أ(

عات والضرائب  المٌب

والرسوم المستحقة 

 فً حالة ترسٌة العقد

 )ب(

النقل الداخًل 

تؤمٌن / التفرٌػ 

والتكالٌؾ 

الطارئة حتى 

بلوغ مكان 

 المستخدم النهاًئ 

 )ج(

الخدمات الثانوٌة 

كما حددت ًف 

 جدول المتطلبات

 )د(

/ DDPالسعر 

التوصٌل المجاًن 

الى المستخدم 

 النهائً

 ب+ج+د(هـ=)أ+

السعر اإلجمالً 
DDP/ 

التوصٌل 
المجانً الى 

 مدخمكان المست
النهائً 
)بالدٌنار 
 العراقً(

 )هـ(5الكمٌة*

             

 
 

 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: _____________ 

 ___________________________توقٌع مقدم العطاء:   

 اإلســـم والمنصب: ___________________________         

 ___________________________ختـــم مقدم العطاء: 

 التارٌـــــــــــــــــخ:____________________________
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 خسٔل األؼؼبض نهؽهغ انزٙ ؼٛزى اؼزٛطازْب يٍ ذبضج انؼطاق -أ -2

 

 د

0 2 3 4 

 انٕحسح انٕطف انٕطُٙ انطيع انٕطُٙ
انكً

 ٚخ
 ٔطف انًبزح نهشطكخ انًظُؼخ 

ثهس 

انًُشأ.................

.. 

رؽهؽم 

 انًبزح

ضلى 
ٔاضز 
انؼطبء 
 ٗ ان
ندُخ 
اؼزالو 

انؼٔط
 ع

ضيع 
انشط
كخ 
اًن

طُؼ
 ح 

ٕطُٙ ًبزح ان ٙ االؼى  ضيع ان  انؼًه
انشكم 
انظٛساَل

٘ 

ٕحسح  ان
ٕاحس ان
 ح 

ٕح  نهؼج

ٕحسح  ان
ٕاحس ان
ح 

نهشط
 ٚظ

ٛخ  ًك
انؼطبء 
ًمسو  ان

ٔطف 
ًبزح  ان

نهشطكخ 
ظُؼ اًن

 ح

االؼى 
 ٙ انؼًه
نهشطك
ح 

يمسيخ 
 انؼطبء

ًبزح  ان
انفؼبن
 ح

ٕز  ٔخ
 ِ ْص
ًبزح  ان

(sodium 

meta 

Bisulfate

)  ٙ ف
ُزح  ي
  انشطكخ

ٔ ال   َؼى ا

االؼى 
انزدبض
 ٘
ًبزح  نه

انحد
 و

ٕظ ان
ٌ 

طٚطك 
طٕ إن

 ل

َمطخ 
انسٕذ

 ٗ ل ان
 انجهس

ًط  ػ
ًبز ان
 ح

 يسح
انزٓد
 ٚع

ضلى 
ربٚضٔ

خ 
رؽد
ٚم 
ًبزح  ان

اضؼبل 
ٕش ًَ
 ج

شأ  ُي
ًبزح  ان
ٔن اال
 ٚخ

شأ  ُي
 انجضبػخ

ثهس 
ًُشأ   ان

ضلى 
رؽدٛم 
انشطكخ 
يمسيخ 
 انؼطبء 

   

15-B00-

001 

 

 
Azathioprine 50mg Tablet 

 ال مانع استخدامها لــ

(Autoimmune disease ) 

  (989)ومنها االمراض الجلدٌة 

 

                     

 

 _________)باالرقام(______________________________________)باالحرؾ(المجموع االجمالً للعطاء }ٌمكن لمدمً العطاءات ادراج العملة المسموح بها{: 

 

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالٌة_______ –وفقاً للمصطلحات التجارٌة الدولٌة )انكوترمز( [ٌمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسلٌم المحددة ]: ___________ مدة التسلٌم

 [ٌمكن لمقدم العطاء إدراجه, إن وجد ]_______________________________________ اسم وعنوان الوكٌل: ____________

 [ٌمكن لمقدم العطاء إدراجه, إن وجد ]عمولة الوكالة: ___________________________

 انًكبٌ :_______________________________

 انزبضٚد:_______________________________

 ___________________________رٕلٛغ يمسو انؼطبء:  

 اإلؼـــى ٔانًُظت: ____________________________
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 ػُٕاٌ انؼًــــــــم: ____________________________

 ___________________________ذزـــى يمسو انؼطبء: 
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 انؼطاقخسٔل األؼؼبض نهؽهغ انزٙ ؼٛزى اؼزٛطازْب يٍ ذبضج  -ة -2

 
4 5 6 

 ( CIP) ؼؼط انٕحسح ثهس انًُشأ

االؼؼط 
 ٙ ًبن االخ

(CIP ) 

ربضٚد 
رؽدٛم 
انشطكخ 
يمسيخ 
 انؼطبء 

اؼى 
انشطكخ 
يمسيخ 
 انؼطبء 

شأا  ُي
انشطكخ 
يمسيخ 
 انؼطبء 

اؼى 
انشطكخ 
ُزّد  اًن

ٓبزاد  انش
ٛخ  انؼًه
انحبطهخ 
ٓب   ػٛه

ضلى 
رؽدٛم 
اانشطكخ 
ُزدخ  اًن

ربضٚد 
رؽدٛم 
انشطكخ 
ُزدخ  اًن

 ٌ ٕا ػُ
 انشطكخ 

ْبرف 
 انشطكخ

ٚس  انجط
 ٙ َٔ االنكزط
 نهشطكخ 

ٕلغ  ي
انشطكخ 
 ٗ ػه

انشجكخ 
ٛخانُؼ ٕر  كج

ًكزت  اؼى ان

ًثم  ٙ ي انؼًه

 ٙ انشطكخ ف

 انؼطاق

اؼى 
ٛس ؽزف  اًن

اؼى 
ظطف   اًن

 ٌ ٕا ػُ
ظطف   اًن

ْبرف 
ظطف   اًن

ضلى 
 انحؽبة

ؼؼط 
ٕح   انؼج

ؼؼط 
ٕحسح  ان
ٕاحسح  ان

 ٌ ٗ يكب ان
ؽزرسو  اًن
 ٙ ٓبئ اُن
CIP 
 )أ(

ٕع  َ
ًهخ   انؼ

انرسيبد 
ٚخ  َٕ انثب
ًب  ك

حسزد 
 ٙ ف

ٔل  خس
ًزطهجبد  ان

 )ة(

انجضبػخ 
ٛخ ًدَب  ان

ططٚمخ 
 انسفغ

(CIP  ٌ ٗ يكب ( ان
 ٙ ٓبئ ؽزرسو اُن اًن

ٛخ  َٕ يغ انرسيبد انثَب
 }ج= أ + ة{

كبيم انؽؼط 
 ٌ ٗ يكب ان
ؽزرسو  اًن

ٛخ  ٙ نهًك ٓبئ اُن
ًمسيخ  ان
نهجضبػخ 

ٛخ(× }ـخ  انًك

                         
                         
                         
                         
                         

 

 ____)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

 [ٌمكن لمقدم العطاء إدراجه, إن وجد ]اسم وعنوان الوكٌل: ___________________________________________________ 

 [ٌمكن لمقدم العطاء إدراجه, إن وجد ]___________________________عمولة الوكالة: 

 انًكبٌ :_______________________________

 انزبضٚد:_______________________________

 رٕلٛغ يمسو انؼطبء: ___________________________ 

 اإلؼـــى ٔانًُظت: ____________________________

 انؼًــــــــم: ____________________________ػُٕاٌ 

 ___________________________ذزـــى يمسو انؼطبء: 

 



 

 

 ضًبٌ حؽٍ األزاء انًظطفٙ )ضًبٌ انؼطبء غٛط يشطٔطخ( -4

 

 العراقًٌمأل المصرؾ الكفالة وفق الصٌؽة التالٌة او اٌة صٌؽة اخرى معتمدة من قبل البنك المركزي [ 

___________________________ 
 [ٚػٕٛاْ اٌفوع اٚ اٌّىزت اٌّّٖله اؼى انًظطفاكفً  [

 اكفً اٍُ ٚػٕٛاْ عٙخ اٌزؼبلل (اٌَّزف١ل : )                                   

 اٌزبه٠ـ : __________________                                        

 ّٙبْ اٌؼطبء هلُ : _______________                                

[ )فٌما ٌلً ٌسمى "مقدم العطاء"( قد قّدم لكم عطاءه المإرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما ٌلً ٌسمى "العطاء"( لتنفٌذ ]أدخل اسم مقدم العطاءتم إبالؼنا بؤن ]أدخل 

 .]ادخل الرقم [[ بموجب كتاب الدعوة رقم اسم المناقصة/المشروع

 

 ضمان عطاء. ُتدعم ب, وفقا لشروطكم, بؤن العطاءات ٌجب أن ندركإضافة الى ذلك, فإننا 

 

 تتجاوز ال مبالػ أو مبلػ أي لكم ندفع بؤن بشكل ال رجوع عنه الوثٌقة هذه بموجب ملتزمون[ المصرف اسم أدخل] نحن العطاء, مقدم من طلب بناًء علىو

تفٌد بؤن مقدم العطاء قد أخل  تحرٌرٌةمصحوب بإفادة  تحرٌري[( فور تسلمنا منكم أول طلب بالكلمات المبلػ أدخل)] [باألرقامالمبلػ  أدخل] مبلػ بمجملها

 : إذ أنه بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء

 

 طبء؛لل ٍؾت ػطبءٖ فالي فزوح ٔفبم٠خ اٌؼطبء اٌّؾلكح ِٓ ِملَ اٌؼطبء ٔفَٗ فٟ اٍزّبهح رمل٠ُ اٌؼ ( أ)

 أٚ

( فًْ أٚ هف٘ 2( فًْ أٚ هف٘ رٛل١غ ارفبل١خ اٌؼمل، اْ وبْ مٌه ِطٍٛثبً، أٚ )1ثؼل رجٍّغٗ فالي ِلح ٔفبم ػطبئٗ ثمجٛي ػطبئٗ ِٓ لجً عٙخ اٌزؼبلل، ) ( ة)

 رمل٠ُ ّٙبْ ؽَٓ األكاء ٚفك اٌزؼ١ٍّبد اٌٝ ِملِٟ اٌؼطبءاد؛ 

إلى مقدمً العطاءات, وحٌث قررت المحكمة المختصة بؤنه قد تسبب بتؤخٌر توقٌع العقد ألسباب من التعلٌمات  26)ج( قد قّدم شكوى او طعناً وفق المادة 

 خاطئة وؼٌرمبررة وعلٌه تعوٌض جمٌع األضرار الناتجة عن ذلك.

مقدم  بناًء على طلبلكم  ألداءا حسنإصدار ضمان العقد و ة موقعة عننسخمنه , فور تسلمنا الفائزأ( إذا كان مقدم العطاء هو )هذا الضمان:  مدة نفاذتنتهً 

 ه لم ٌتم ترسٌةلمقدم العطاء بؤن إشعاركمتسلمنا لنسخة من عند ( 9)ما ٌلً: تحقق االقرب مفعند على مقدم العطاء,  المناقصة ٌتم ترسٌةب( إذا لم )العطاء؛ أو 

لم  مقدم العطاءو عطاءمدة نفاذ البعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء  (4) أو ومقدم العطاء لم ٌقدم شكوى او اعتراضاً لدى جهة التعاقد فً ذلك؛ العطاء علٌه

 . ٌقدم أي شكوى او اعتراض لدى جهة التعاقد

 فً ذلك التارٌخ أو قبله.مكتبنا من قبلنا فً  تم استالمهٌجب أن ٌا الضمان هذبموجب وبالتالً, فإن أي طلب دفع 
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ؼرفة التجارة الدولٌة رقم , إصدارات (Uniform Rules for Demand Guaranteesتحت الطلب ) لضماناتلللقوانٌن الموحدة ا الضمان خضع هذٌ

857 (ICC Publication No. 758.) 
 

 [اٌزٛل١غ/اٌزٛال١غ]
 المصّنعة الشركة/الجهة من تصرٌح -2

  
 الرسالة نموذج على هذا التصرٌح كتاب إعداد ٌتم أن ٌجب هنا. الٌها المشار التعلٌمات وفق النموذج هذا ملء المصنعة الشركة من الطلب العطاء مقدم على]

 هذا العطاء مقدم ٌضم أن بٌج .المصنعة لجهةل الملزمة الوثائق لتوقٌع مناسب بشكل مخول شخص قبل من ٌُوّقع أن وٌجب الُمصّنعة؛ للشركة العائدة الرسمٌة

 [.العطاءات مقدمً الى التعلٌمات فً محدد هو كما عطائه الى الكتاب

 [السنة( الشهر, )الٌوم, العطاء تقدٌم تارٌخ :ادخل] التارٌخ:

 
 [الرقم ادخل] رقم: الدعوة كتاب

 
 [ادخل: االسم الكامل لجهة التعاقد]الى: 

 
العنوان ادخل: ], ومصانعنا فً [: نوع )األدوٌة اواللقاحات( المصّنعةادخل], المصّنعون الرسمٌون لـ [للشركة المصّنعةاالسم الكامل ادخل: ]نحن نا حٌث ان

بتقدٌم عطاء لكم ومن ثم التفاوض على عقد وتوقٌعه معكم, وذلك بهدؾ تقدٌم  [االسم الكامل لمقدم العطاء ادخل:], نرّخص هنا لـ [الكامل لمصانع الشركة
 .[االسم و/أو وصف موجز لالدوٌة اواللقاحاتادخل: ]ة اواللقاحات( التالٌة والمصّنعة من قبلنا )األدوٌ

 
 [توقٌع )تواقٌع( ممثل )ممثلً( الشركة المصنعة المخّول )المخولٌن( للتوقٌعادخل: ]التوقٌع: 

 
 [للتوقٌعاسم )اسماء( ممثل )ممثلً( الشركة المصنعة المخّول )المخولٌن( ادخل ]االسم: 

 [الصفة ادخل:]المنصب: 
 [االسم الكامل لمقدم العطاءادخل: ]المفوض الرسمً بتوقٌع هذا التصرٌح لصالح وبالنٌابة عن: 

 [تارٌخ التوقٌعادخل: ]____________, __________ بتارٌخ الٌوم ______________من شهر 
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 أداء حسن شهادة نموذج. 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الجهة 

 المتعاقدة

 وتارٌخ رقم

 الشراء امر

 امر تارٌخ

 الشراء

 وصف

)األدوٌة 

 واللقاحات(

 اسباب العقد تنفٌذ تارٌخ الكمٌة

 ان التأخٌر،

 وجدت

)األدوٌة  هل

 واللقاحات(

 المقدمة

 مقبولة؟

 بحسب

 العقد
 اا فعلٌ

  

9 4 2 2 5 6 8 7 1 
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 إٌّْؤ ثٍل ػٓ رٖو٠ؼ -4
 

 البند الوصؾ الرمز البلد

    

    

    

    

    

 

 حٍٔانهمبحبد( انًؽزٕضزح ػُس انشا)األزٔٚخ  نكم يظّسلخ يُشأ اطساضشٓبزح ٚدت                                  
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 المؤهلةالقسم الخامس : الدول 

 التؤهٌل لتوفٌر االدوٌة واللقاحات وتنفٌذ االشؽال والخدمات فً العقود الممولة من المشتري:

 

للمشتري الحق فً السماح للمإسسات واالشخاص من الدول كافة  لتجهٌز األدوٌة واللقاحات او تنفٌذ االشؽال او تقدٌم الخدمات  .9
وكاستثناء تمنع المإسسات فً الدول او األدوٌة واللقاحات المصنعة فً الدول من للمشارٌع الممولة من قبل الحكومة العراقٌة . 

 المشاركة فً المناقصات وفً الحاالت األتٌة:
4.  

 )أ( أذا كانت التشرٌعات او التعلٌمات الرسمٌة السارٌة تحظر دولة مقدم العطاء من اقامة العالقات التجارٌة مع دولة المشتري شرٌطة ان
  مقتنعاً بان مثل هذا الحظر لن ٌحول دون تحقٌق التنافس المثمر لتجهٌز السلع او تنفٌذ االشؽال. ٌكون المشتري

 
االمم المتحدة تحظر بموجبه على  )ب(  نتٌجة االستجابة لقرار صادر من االمم المتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور

 العطاء. دولة المشتري استٌراد اٌة سلع او دفع اٌة مبالػ لدولة مقدم 

 

ولؽرض اطالع مقدمً العطاءات على ذلك, ندرج السلع والخدمات والمإسسات المحظورة من االشتراك فً هذه المناقصة بموجب  .2
 االرشادات انفا.

 
 )أ( أعاله.-9فٌما ٌتعلق بالفقرة -أ      

 

 .)ب( أعاله-9فٌما ٌتعلق بالفقرة  -ب       
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 الجزء الثانً

متطلبات التعاقدالقسم السادس /   
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 انزؼبلس يزطهجبد لبئًخ انؽبزغ: انمؽى

  ّٚوٚٛ اٌز١ٍَُ ٚعلٚي اٌزٕف١ن  )األك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد( لبئّخ. علٚي
 

0 2 3 4 5 6 

خسٔل 

 ضلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ(

 

ثُس 

 ضلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ة(

 

 ٔطف يٕخع نهؽهغ

: انًُزح، شكم اندطػخ، يمبٚٛػ االزٔٚخ أ انهمبحبدأزذم ]

 [زؼزٕض األزٔٚخ، حدى انؼهجخ. ًٚكٍ إزضاج ٔطف يٕخع فمظ

 

 

 

 

 

 

 /انكًٛخ

 انٕحسح

 

لًٛخ ضًبٌ 

انؼطبء 

ثبنسُٚبض 

 انؼطالٙ

يالحظخ: ]

أزذم يجهغ 

ضًبٌ 

انؼطبء نكم 

خسٔل كٕاحس 

ثبنًئخ يٍ 

انمًٛخ 

 [انًمسضح

 خٓخ انزؽهٛى

يالحظخ: ]

أزذم ػُٕاٌ 

انًؽزرسو 

 [انُٓبئٙ

يسح انزؽهٛى 

انًطهٕثخ 

أزذم ٔفك ]

اإلطساض 

انحبنٙ يٍ 

 [االَكٕرطيع

 انًُزح

 

 

 

 

 )أ(

انمٕح 

(Strength) 

 

 

 )ة(

شكم 

 اندطػخ

 

 

 )ج(

يمبٚٛػ 

زؼزٕض 

 األزٔٚخ

 

 )ز(

 

حدى ٔحسح 

 انزٕضٛت

 

 

 )ْـ(

 ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[

 ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[

 ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[ ]أزذم[

 

 ٠طٍت ِٓ ِملِٟ اٌؼطبءاد أْ ٠ملِٛا أٍؼبهُ٘ ٚفك ّوٚٛ اٌز١ٍَُ إٌّٖٛٓ ػٕٙب فٟ علٚي األٍؼبه فٟ اٌمَُ اٌواثغ. شطٔط انزؽهٛى:
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 المواصفات الفنٌة

  {(المستحضرات الصٌدالنٌة و اللقاحات , وفق ما ٌلزم}على جهة التعاقد ان بؤدراج المعلومات و المواصفات فً الجداول الخاصة باالدوٌة )بما فٌها 

 ملخص عن المواصفات الفنٌة لالدوٌة  )بما فٌها المستحضرات الصٌدالنٌة ( او اللقاحات  

 المواد المعروضة ٌجب ان تكون باسمائها التجارٌة فٌما اذا كانت المواد المعروضة باسماء علمٌة ٌجب ان تثبت فً دستور االدوٌة.-9

 ٌجب ذكر العمر الزمنً لكل مادة. -4

 ٌجب ذكر منشؤ المواد االولٌة. -2

 

 مواصفاتها الفنٌة       او اللقاحات   االدوٌة اسماء        

9-  

4-  

2-  
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 فنٌة مواصفات 0رقم  نموذج]

 األدوٌة  

التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتقدٌم العطاءات, هً مدرجة على قائمة األدوٌة األساسٌة  األدوٌةإن  9.9

المعتمدة حالٌاً فً العراق. ٌجب  (national essential drugs list or national formularyأو تركٌبات األدوٌة الوطنٌة )

ر )الملصقات( على العلب متطابقة فً جمٌع النواحً مع أحدث مقاٌٌس أن تكون المقاٌٌس المطلوبة  للتوضٌب وللتؤشٌ

(. )ترد هذه المقاٌٌس فً "الممارسات WHO( الموضوعة من قبل منظمة الصحة العالمٌة )GMPممارسات التصنٌع الجٌدة )

 Good Practices in the Manufacture and Quality Control of“ –الجٌدة فً مجال تصنٌع ومراقبة جودة األدوٌة 
Drugs”..) 

 المنتج مواصفات .0
 والتوضٌب

 dry جاؾ شرابأو  capsule كبسولةأو  tablet قرص المثال, سبٌل)على  الجرعة شكل إلى المنتج مواصفات تشٌر 9.4
syrup  سائل شرابأو liquid  مرهمأو ointment أو قابل للحقن injectable  مستحلبأو emulsion أو معلق 

suspension, الدواء وتركٌبة...(, الخ (exact number of mg or international units [IU] or % v/v, w/w or 
v/w acceptable range المحددة فً الخالصات التالٌة:  المقاٌٌس)األدوٌة واللقاحات(  قطابت(. ٌجب أن النسب المقبولة

من إحدى الدساتٌر التالٌة: دستور األدوٌة البرٌطانً, دستور األدوٌة األمٌركً,  مقبوالً  قٌاساً تحدد م أنعلى جهة التعاقد  ٌتوجب]
 ٌجبواألخٌر خاصة فً ما ٌتعلق بالمواد الخام[.  ,دستور األدوٌة الفرنسً, دستور األدوٌة الدولً أو دستور األدوٌة األوروبً

حال لم ٌكن المنتج  فً. الحالة وفق ,جهة التعاقد خالؾ ذلك أو ؼٌره حددأن ٌعتمد اإلصدار األحدث من هذه المقاٌٌس ما لم ت
)أي الدستور المعتمد( ولكنه مدرج على قائمة األدوٌة األساسٌة فً العراق,  المحددة الخالصةفً  اً الصٌدالنً المطلوب مدرج

العقد,  ترسٌةلفائز )المجهز( أن ٌقدم, عند جب على جهة التعاقد أن تبٌن بوضوح الحدود المقبولة, وعلى مقدم العطاء اتوٌ فعندها
 .مراقبة الجودة اتختبارالمرجعٌة لهذا المنتج وبروتوكوالت االختبار وذلك إل  قاٌٌسالم

 

)على سبٌل المثال, الزجاجات/العبوات التؤشٌر /التوضٌب والوسمعلى أٌضا ً ٌتوجب, ولكن المنتجات الصٌدالنٌةلٌس فقط  9.2

المواصفات المناسبة للتوزٌع والتخزٌن واالستعمال فً مناخ مشابه للمناخ  أن ٌلبً الملصقات علٌها( وطرٌقة إؼالقها ووضع

وتكون عناصر  (tamper proofالسائد فً العراق. ٌجب أن تكون كل العلب محكمة اإلؼالق )مختومة( بشكل ٌمنع التالعب )

وحاصلة على الموافقة الستخدامها فً أؼراض  ( compendium standardsالتوضٌب مطابقة ألحدث مقاٌٌس الخالصات  )

(. ٌجب على جهة National Regulatory Authority) فً بلد الُمصّنع توضٌب األدوٌة من قبل الهٌئة الوطنٌة الناظمة 

 التعاقد أن تحدد أٌة متطلبات إضافٌة خاصة

 

ٌتم اإلنجلٌزٌة إذا لم باللؽة  أوجهة التعاقد طلبها تالتً  باللؽة الملصقات والمعلومات الخاصة بالتوضٌبٌجب إدراج جمٌع  9.2
 تحدٌد لؽة بذلك
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درجة ُتحفظ فً  لسلع التً تتطلب التبرٌد أو التجمٌد أو تلك التً ٌجب أنل بشكل دقٌق متطلبات التخزٌنٌجب أن ُتحدد  9.5

فً  كما ٌجب أن ٌتم شحنها اللقاحات(,علب هذه )األدوٌة وو ملصقات على( stabilityاستقرارها )حرارة معٌنة لضمان 

 نقطة الوصولمن نقطة الشحن إلى مٌناء  استقرارها أثناء نقلهاحاوٌات خاصة لضمان مستوعبات أو 

 

عند ترسٌة العقد,ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز )المجهز(, وبناًء على الطلب, أن ٌقدم نسخة مترجمة إلى لؽة العطاء  9.6

 .نات الوصفٌة ألٌة سلعة معٌنة قد تطلبها جهة التعاقد.عن المعلومات والبٌا
 

, W210 GMPٌجب أن ٌستوفً الملصق على المستوعب األساسً لكل دواء أو لقاح مقٌاس الممارسات الجٌدة للتصنٌع  2.1

 كما ٌجب أن ٌتضمن البٌانات التالٌة:
.إرشادات التأشٌر أو 0

 الوسم أو وضع الملصق

 إلسماا .................................................................................................................................. ( أ)
 (generic nameالعلمً )أو االسم ,    (The international nonproprietary name INN) الملكٌة مسجل الدولً ؼٌر

)بالحجم أو  عالمة تجارٌة. ال ٌجب أن ٌطؽى (, حٌث ٌكون هناكbrand name) فوق إسم العالمة التجارٌة بوضوح بارزا

 ؛للمنتج العلمًاالسم على العالمة التجارٌة اسم  بالشكل(

 

  ..., الخsyrupشراب  أو ,ampouleأو أمبولة  tablet , على سبٌل المثال, قرص(dosage formة )جرعالشكل  )ب(

  ؛الخ... كبسولة, أو  قرصلكل وحدة أو جرعة أو "وذلك  (active ingredient) الفعال كّونالم ( ج)
  ذات الصلة؛دستور األدوٌة مقٌاس  )د( 

  ؛كان مطلوباً إذا  ترمٌز باأللوان محددأي ورمز الوالمشتري  ( شعارـ)ه
  ؛علبةمحتوى كل )و( 

  )ز( إرشادات االستعمال
  للتخزٌن؛ الخاصة متطلبات)ح( ال

   ؛التً تمَّ تصنٌعها( batch numberأو الدفعة أو العجنة ) المجموعة قم)ط( ر
  رمز(؛)ي( تارٌخ الصنع وتارٌخ انتهاء الصالحٌة )بلؽة واضحة, ولٌس باستخدام 

  )ك( إسم وعنوان المصنع؛
  .إضافٌة تحذٌرات ةأٌ)ل( 
  ٌجب أن تحمل العلبة أو الؽالؾ الخارجً أٌضاً البٌانات المحددة أعاله 4.4

 ٌجب أن تحمل جمٌع الصنادٌق البٌانات التالٌة: 2.9
 

 تعتمد التً الطرٌقة.2
   الصنادٌق على للتعرف
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  ؛Purchaser’s line and code numbers -إلى رقم البند ورمز المنتج المعتمد من قبل المشتري  إشارة ( أ)

  (؛Generic Name)  االسم العلمً للمنتج ( ب)

  ؛الخ..., syrup, أو شراب ampoule أو أمبولة tablet(, على سبٌل المثال, قرص dosage formشكل الجرعة ) ( ج)
  (؛, ولٌس باستخدام رمزةواضح بلؽةالصالحٌة )انتهاء تارٌخ تارٌخ الصنع و ( د)

  ؛( التً تمَّ تصنٌعهاbatch numberرقم المجموعة أو الدفعة أو العجنة ) ( ه)
  الكمٌة فً كل صندوق؛ ( و)

 االهّبكاد اٌقبٕخ ثبٌزقي٠ٓ؛ ( ى)

 
 

  عنوان المصنع؛ و اسم)ح( 
  إضافٌة. تحذٌرات ة)ط( أٌ

  (.   Batchال ٌجب أن ٌحتوي الصندوق على منتجات صٌدالنٌة من أكثر من مجموعة واحدة )     2.4

اً شعار ضعٌ أن المجهز من تطلب أن وفً حال كانت كمٌة )األدوٌة واللقاحات( تبرر ذلك, )المشتري( التعاقد لجهة ٌحق

(logo) األقراص لامث الجرعات أشكال بعض وعلى لتوضٌب,فً ا ستستخدم التًالعلب  ملصقات المستوعبات أو على 

ٌتم التؤكٌد و ,بوضوح فً وثٌقة العطاء تفاصٌلالو تصمٌمال دٌحدٌتم ت. وتحدد هذه المتطلبات فً المواصفات الفنٌة واألمبوالت
 العقدترسٌة  ندوتقدٌمها إلى مقدم العطاء الفائز )المجهز( ع التفاصٌلالتصامٌم و هذه على

فات الفر1ٌ دة.الُمعرِّ   

مقاٌٌس مراقبة جودة -2 , ما ٌلً: قدم إلى جهة التعاقدٌ( أن المجهزالعطاء الفائز ) مقدمسوؾ ٌطلب من  5.9
 السلع

فؾٔ اٌى١ّخ ٚاٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١بئٟ ٚاٌزؼم١ُ ٚاٌؾل ِٓ  فٟافزجبهاد ِوالجخ اٌغٛكح  ٕزبئظِٕظّخ اٌٖؾخ اٌؼب١ٌّخ اٌّزؼٍمخ ثّٙبكح )أ( 

 ,quantitative assay, chemical analysisثؾَت )األك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد( اٌّطٍٛثخ ) االفزجبهادِٓ ٚغ١و٘ب  اٌغواص١ُ

sterility, pyrogen content uniformity, microbial limit and other tests as applicable ،) ِغ وً ّؾٕخ  ٚمٌه

 اٌٝ ّٙبكح اٌزؾ١ًٍ ِٓ اٌْووخ اٌّٖٕؼخ. اٙبفخً  ،ٌىً ثٕلٚ

 

  اما وبْ مٌه ِطٍٛثب. ،االفزجبهادألٞ أٚ ٌغ١ّغ ِٕٙغ١خ اٌفؾٔ )ة( 

لبعض )األدوٌة  (bio equivalenceالبٌولوجً )و/أو التكافإ  (bio availabilityالبٌولوجً )توافر العلى  )ج( وثائق ثبوتٌة

 فقط. بطرٌقة سرٌة للؽاٌةهذه المعلومات  تقدم. وذلك عند الطلب, واللقاحات( الحساسة واألساسٌة
 

)د( وثائق ثبوتٌة على أساس احتساب تارٌخ انتهاء الصالحٌة وؼٌرها من البٌانات المتعلقة بإستقرار )األدوٌة واللقاحات( بشكلها   
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 (0رقم ) نموذج

 الفنٌة المواصفات

 (VACCINES) اللقاحات

 تأهٌل متطلبات .0 الخٌار أ:
 اتلمنتجا

 هلبثخ ١٘ئخ اّوافرؾذ  ،ؼطبءادا١ٌزُ ّواإ٘ب ِٓ لجً عٙخ اٌزؼبلل ثّٛعت ٘نٖ اٌلػٛح ٌزمل٠ُ ٠ٍغت أْ رٕزظ )اٌٍمبؽبد( اٌزٟ  1

اٌٛظبئف اٌؾ٠ٛ١خ  ىبًِرمَٛ ث ٚاٌزٟ ثٙب، ِؼزوففبػٍخ ٚ اٌج١ٌٛٛع١خ ٌٍْئْٚ( NCA -National Control Authority) ١ٕٛٚخ

 :(World Health Institution - WHO) اٌَذ ٌّوالجخ إٌّزغبد اٌج١ٌٛٛع١خ ٚفك ِب رؾلكٖ ِٕظّخ اٌٖؾخ اٌؼب١ٌّخ

 

  ؛اٌزٟ رُ اإلػالْ ػٕٙباٌزوف١ٔ اٍزٕبكاً اٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّزطٍجبد  ( أ)

  ؛مراقبة أداء اللقاح مٌدانٌاً  ( ب)

  نظام إطالق اللقاحات فً مجموعات؛)ج( 

  ؛عند الحاجة ات)د( استخدام المختبر

  ؛إجراء عملٌات التفتٌش والمعاٌنة لممارسات التصنٌع الجٌدة( ـ)ه

   )و( تقٌٌم األداء السرٌري

  ما ٌلً: حددأو 

  الخٌار ب:

مصادر المن  فقط شراإها ٌتم أن ٌجب الدعوة لتقدٌم العطاءات, هذه إن اللقاحات التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب 9.9
 المعترؾ بها من قبل منظمة الصحة العالمٌة.

 

وفق ممارسات التصنٌع  هاعٌتصنٌتم ٌجب أن  ,الدعوة لتقدٌم العطاءات هذهالتً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب  اللقاحات إن9.4  

 التجاري النهائً, وذلك عند الطلب.

اٌز١ٕٖغ ٌٍزؤول ِٓ أْ  ِْٕآد)اٌّغٙي( ر١ًَٙ ٕٚٛي عٙخ اٌزؼبلل )اٌّْزوٞ( اٌٝ  اٌفبئي ِٓ ِملَ اٌؼطبء أ٠ٚبً ١ٍطٍت  5.2

 [.اٌغٛكح ِوالجخ ٚآ١ٌبد( GMPاٌز١ٕٖغ اٌغ١ل ) ِّبهٍبد ر١ٕٖغ )األك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد( ٠زطبثك ِغ ِزطٍجبد
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 (.WHO) العالمٌة الصحة منظمة بها أوصت التً البٌولوجٌة للمنتجات( GMPالجٌدة )

التً ستقوم جهة التعاقد بشرائها بموجب هذه الدعوة لتقدٌم العطاءات, ٌجب أن تكون مسجلة لدى هٌئة الرقابة  اللقاحات إن9.2

 .العراق فً( NCAالوطنٌة )

 

موضبة  ةمَ أو مجمد مجفؾ مع منظفة معقَ , سائل  ؛ عن طرٌق الحقن أو , )على سبٌل المثال: عن طرٌق الفم الجرعةشكل  4.9
 (.الخ... , منفصلبشكل 

 المنتج مواصفات .0

 

type: (e.g.: “live attenuated,” “manufactured from purified in –النوع  4.4activated (...) obtained from 
human plasma or manufactured using recombinant DNA technology,” etc.). 

 

  (.الخ...العضل",  فً)على سبٌل المثال: "معدة للحقن  :اإلستخدامطرٌقة  4.2

  (.الخ... ,)على سبٌل المثال: "التطعٌم لألطفال حدٌثً الوالدة :االستخدامحاالت وصؾ 4.2

 Dosage size (if not restrictive), or expectedأو عوارض التفاعل المناعً ) –حجم الجرعة )إذا لم تكن محددة(  4.5
immunogenic reaction (e.g.: each dose shall contain that amount of Hbsag protein with 
micrograms/ml specified by the manufacturer for newborn dosage, that when given as part of 

aprimary immunization series [3 doses] is capable of producing specific humoral antibody [anti HBs] 
at a level of at least 10 milli international units in >-90 percent of recipients,” etc.). 

 

  (.الخ...جرعة )على سبٌل المثال: " قارورة زجاجٌة معقمة لخمس جرعات لألطفال الرضع, ال توضٌب 4.6

  % من اإلضافة, الخ...  95أن ٌحتوي على  مثالً, ٌجب على المنتج النهائً –حجم التعبئة  4.8

 ISOمع االؼالقات التً تتوافق مع معٌار اللقاحات ارورةق تصنٌع ٌجب)على سبٌل المثال: " :closures – اإلؼالق طرٌقة 4.7

8362-2." 

 

  (.الخ..., بحسب الحالةخالفه تجمد", أو تٌجب أن مئوٌة. ال  اتدرج 7-4)على سبٌل المثال: " /التخزٌنالحفظدرجة حرارة  4.1

درجة الحرارة المطلوبة فً إذا تّم حفظه  , وذلكتارٌخ انتهاء مدة االختبار المشار إلٌه حتىمستقراً المنتج  ٌبقىأن  ٌجب 4.90
 للحفظ.

 

, قٌاسم ةٌتم اعتماد أٌ لمحال  فًالعراق أو, قاٌٌس المعتمدة فً )على سبٌل المثال: "ٌجب أن ٌتوافق اللقاح مع الم المقاٌٌس 4.99
 مماثلةالبٌولوجٌة التً نشرتها لجنة خبراء منظمة الصحة العالمٌة, أو مع متطلبات هٌئة  قاٌٌسٌجب أن ٌتوافق مع أحدث متطلبات الم

 (."الدولً األدوٌة دستور أو الفرنسً, األدوٌة دستور األمٌركً, األدوٌة دستور البرٌطانً, األدوٌة دستورفً حددة المقاٌٌس كالم
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, إذا كان العربٌةلؽة الللشركة المصنعة فً  النموذجٌةعالمة ال( ampoule) أمبولة أو( vialٌجب أن تحمل كل قارورة ) 2.9

 كون باللؽة اإلنجلٌزٌة.ٌٌجب أن  الملصقإضافٌة, وإال فإن  ة كلفةدون أٌمن ذلك متوفراً 
التأشٌر  متطلبات .2

أو الوسم أو وضع 

 (labelingالملصق )

  ملصق قارورة أو أمبولة: تحدد البٌانات التالٌة على كل أن  ٌجب 2.4

  لقاح؛الاسم أ( 

  اسم الشركة المصنعة؛)ب( 

  ع؛ٌصنتمكان ال ( ج)

  ؛lot number –هلُ اٌّغّٛػخ أٚ اٌقٍطخ أٚ اٌؼغٕخ  ( ك)

  ؛composition - التركٌبة)هـ( 

  ؛Concentration  -)و( التركٌز 

  ؛الجرعة تناول طرٌقة ( ز)

  تارٌخ انتهاء الصالحٌة؛ ( ح)

  ؛/التخزٌنالحفظ حرارة درجة ( ط)

  معلومات أخرى مناسبة. ةأٌ)ي( 
 التغلٌف متطلبات.1 .لمٌاهتؽٌٌر فً حال تعّرضه ل ومن دون حاله على الملصق ىٌبق أنٌجب  2.2

 والتوضٌب
 

, األمبوالتالفردٌة / ( vials) من القوارٌر )عدد(الداخلٌة: ٌجب أن ال تحتوي الصنادٌق الداخلٌة على أكثر من  الصنادٌق 2.9

 .ماٌة وفصل القوارٌر/ األمبوالتح  ومجهزة بشرائح فردٌة ,مادة الكرتون األبٌض المتٌن من مصنوعة تكون أن وٌجب

 

من المواد المطبوعة النموذجٌة الصادرة عن الُمصّنع باللؽة  )عدد(ٌة على المواد المطبوعة: ٌجب أن تحتوي كل علبة داخل 2.4
 .باللؽة اإلنجلٌزٌة.ٌجب أن تكون هذه المواد المطبوعة إضافٌة, وإال ف ة كلفةدون أٌمن إذا كان ذلك متوفراً  العربٌة

 

بطرٌقة متٌنة لكً ٌبقى اللقاح مبرداً على : ٌجب أن تؽلؾ الصنادٌق الداخلٌة  Over packing -التوضٌب المتٌن الخاص  2.2

كما ٌجب أن تكون وفق  والشحن, . ٌجب أن تكون طرٌقة التعبئة والتؽلٌؾ مناسبة لمتطلبات التصدٌر4.1ة فقرالنحو المحدد فً ال

 Guidelines on International Packaging and Shipping of المبادىء التوجٌهٌة لتعبئة وتؽلٌؾ وشحن اللقاحات
Vaccines ( المنصوص عنها فً دلٌل البرنامج الموسع للمناعةExpanded Program of Immunization (EPI) 

Guidelines )طوال المطلوبة الحرارة درجة على للحفاظ الالزمة التدابٌر جمٌع ذلك فً بما العالمٌة الصحة منظمة قبل من المعتمد 

 4.1 ةفقرال فً المحددة تلك تتجاوز لن دفئاً  األكثر اللقاح حرارة درجة أن من للتؤكد ٌٌنكاف والتبرٌد العازل ٌكون أن ٌجب. ساعة 84

 20-) مئوٌة درجة 40 عن تقل ال وأن(, degrees C 43+) مئوٌة درجة 22 تتجاوز خارجٌة حرارة لدرجة تعرضها عند
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degrees C ٌجب تؤمٌن وسادات إضافٌة كافٌة وصولال نقطةساعة بعد وصولها إلى مطار  42( أثناء النقل وخالل مدة ال تقل عن .

 .والتحمٌل النقلعملٌات لحماٌة القوارٌر / األمبوالت من الكسر أثناء 

 كرتون فًأن تتم تعبئة المنتجات والمواد المطبوعة المذكورة أعاله,  ٌجبكرتون الواجب استخدامه للشحن الخارجً: ال 2.2

مقاومة لتقلبات ( triple-wall corrugated fiberboard cartons) ضلّعةمألٌاؾ كرتونٌة  حالوأ من مصنوع ,الجدار ثالثً

 k 1,900كٌلوباسكال ) 9100( ال تقل عن    Bursting, وخاضعة الختبار قوة صدمة ) ) weather-resistant (حرارة الطقس
Paال ٌنبؽً  .ً المنتج من الضرر خالل النقل والتخزٌن(. ٌجب أن تكون أحجام المستوعبات الخارجٌة المستخدمة للشحن بشكٍل ٌحم

 (..lot ) واحدة مجموعةكثر من ألالشحن على لقاح  مستوعب/أن تحتوي كرتونة

 

األجهزة المناسبة التً  ,شحنلل: ٌجب أن تشمل كل حاوٌة معزولة ( Cold chain monitor cards ) التبرٌد مراقبة بطاقات 2.5

 .الحرارة درجة لمراقبة التعاقد جهة تحددها

 

نقل مستوعب ٌستخدم فً كل  فًجهة التعاقد,  ةوافقبمأن ٌتم وضع ما ال ٌقل عن اثنٌن من بطاقات مراقبة التبرٌد,  ٌجب) أ ( 
 .اتقاحالل

 

 جهة توجٌهات بحسب ,نقل مستوعبفً كل (  Freeze watch indicators)مإشرات التجمٌد  ةأن ٌتم وضع ساع ٌجب) ب ( 

 .عاقدالت

 

 الوسمالتأشٌر و متطلبات .2 : (Invoices)كل الحاوٌات والفواتٌر على التالٌة البٌانات تحددٌجب أن  5.9

(marking) 

  اسم اللقاح؛) أ ( 

  للقاح؛اتارٌخ انتهاء صالحٌة ) ب ( 

المناسبة. /التخزٌنالحفظدرجة حرارة    ) ج (  

الداخلٌة التً تحتوي على قوارٌر  الصنادٌقأدناه على  محددةال المعلومات ة/تؤشٌرباكتٌتم الداخلٌة: ٌجب أن  الصنادٌق 5.4
 جهة التعاقد:من قبل بطرٌقة واضحة ومقبولة  , وذلكمبوالتاألاللقاح أو 

 

  ؛Generic name and trade name of the vaccine- العلمً واالسم التجاري للقاح اإلسم) أ ( 

 التجاري المسجل؛ اعنوانهو المصنعة الشركةاسم )ب( 
 

 

 زَغ١ً إٌٟٛٛ اٌقبٓ ثبٌْووخ اٌّٖٕؼخ؛اٌهلُ  ( ط)

 

 

  تسجٌل الوطنً الخاص بالشركة المصنعة؛الرقم )د( 

  ؛Composition and concentration -والتركٌز  ةالتركٌب)هـ( 
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  صندوق؛القوارٌر فً العدد ) و( 

  , ولٌس باستخدام رمز(؛ةواضح بلؽةالشهر, السنة وذلك )ز( تارٌخ انتهاء الصالحٌة )

  ؛والنقلالتخزٌن ب الخاصة االرشادات ( ج)

  ع )صنع فً ______(ٌصنتمكان ال)ط( 

كرتونة الشحن الخارجً على الجانبٌن /حاوٌةأدناه على  الواردةالمعلومات  ة/تؤشٌرباكتم تٌعلب الشحن الخارجً: ٌجب أن  5.2

بطرٌقة , و waterproof inkه ) اٌبحبر مقاوم للمو ,مم ارتفاع 20قل عن تبؤحرؾ بارزة ال وذلك , البعض  المقابلٌن لبعضهما

 :جهة التعاقد من قبلنظامٌة واضحة ومقبولة 

 

 ؛( Generic name and trade name ) العلمً واالسم التجاري للقاح اإلسم)أ( 

 

 

  ؛(Lot or batch number) رقم المجموعة أو الدفعة)ب( 

  , ولٌس باستخدام رمز(؛ةواضح الشهر, السنة وذلك بلؽةتارٌخ انتهاء الصالحٌة ))ج( 

  التجاري المسجل؛ اوعنوانه المصنعة الشركة)د( اسم 

  تسجٌل الوطنً الخاص بالشركة المصنعة؛ال( رقم ـ)ه

  ؛( ونقطة الوصولroutingجهة)و, مطارال)و( 

  )ز( اسم المرسل إلٌه وعنوانه بالكامل؛

  لدى المرسل إلٌه ورقم الهاتؾ؛ المسإول)ح( اسم 

  ؛ةفً الكرتون تمبوالاألقوارٌر أو ال)ط( عدد 

  كل كرتونة )بالكٌلوؼرام(؛للوزن اإلجمالً ا)ي( 

  # ____ من _____؛ ة)ك( كرتون

  ؛والحملالتخزٌن ب الخاصة االرشادات( ل)

  )م( رقم العقد؛

  ______(.ع )صنع فً ٌصنت)ن( مكان ال

 السلع جودة مراقبة .3 :اللقاحاتٌجب على جمٌع  6.9

  تصنٌع اللقاحات فً بلد المنشؤ؛ب الخاصةنظمة األتشرٌعات والمتطلبات  تلبً أن)أ( 

  ؛والفعالٌة المعترؾ بها دولٌاً  والجودةالسالمة  تلبً مقاٌٌس أن)ب( 

  ؛مناقصةال وثائق فً الواردةجمٌع المواصفات والوثائق ذات الصلة  تطابق أن)ج( 

المحددة بوضوح من قبل جهة التعاقد والموجهة الى مقدمً العطاءات ( fit for purposeأن تكون مناسبة ألؼراض اإلستخدام ) )د(

 فً وثٌقة العطاء؛
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  (؛ defects in workmanship and materials) أن تكون خالٌة من عٌوب فً التصنٌع والمواد)هـ( 

 World( )4) 65- 47لقرار جمعٌة الصحة العالمٌة رقم السلطة المختصة فً بلد الشركة المصنعة وفقاً معتمدة بشهادة )و( أن تكون 
Health Assembly - WHA ,)منظمة الصحة العالمٌة المعتمدة بشهادة 

 

   شحنة كل التعاقد مع جهة إلى التالٌة المستندات ٌقدم أن المجهز على جبتوٌ 6.4

  ؛اختبارات مراقبة الجودة نتائجمنظمة الصحة العالمٌة المتعلقة بشهادة )أ( 

  ؛االمرطلب أو لجمٌع االختبارات اذا  أليمنهجٌة الفحص )ب( 

بشكلها التجاري النهائً  اللقاحات)ج( وثائق ثبوتٌة ألساس احتساب تارٌخ انتهاء الصالحٌة وؼٌرها من البٌانات المتعلقة بإستقرار 

(the commercial final package .وذلك عند الطلب ,)   

 

لفحص المنتج كما  مثلهقبل الشحن: سٌطلب من المجهز تسهٌل وصول المشتري أو من ٌ /اإلختباروالفحص /المعاٌنةالتفتٌش 6.2
 وذلك قبل شحن المنتج. ,ناهو معد للشحن فً المصنع و/أو المستودع فً وقت ٌتفق علٌه الطرف

 

 

  عٌنة عن المنتج.)أو التفوٌض بؤخذ(  أخذٌجوز للمشتري فحص و)أ( 

 ٌجوز للمشتري أن ٌطلب إجراء اختبارات مستقلة ٌعتبرها ضرورٌة للتؤكد من أن )األدوٌة واللقاحات( مطابقة للمتطلبات)ب( 
الالزمة ومإهالً إلجراء اختبار الرقابة على جودة . ٌحق للمشتري أن ٌختار المختبر الذي ٌراه مناسباً ومجهزاً بالمعدات المحددة سابقاً 

 ]المنتجات البٌولوجٌة.
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 القسم السابع. الشروط العامة للعقد
 

 مالحظات حول الشروط العامة للعقد
 

مع ُتشِكل , والعقد األخرى الواردة فً اتفاقٌة وثائقالكما و الثامنالشروط الخاصة للعقد الواردة فً القسم مع  الترابطُتقرأ الشروط العامة للعقد فً هذا القسم ب
 طرفً العقد. واجباتوحدد كافة حقوق ت ةتكاملوثٌقة مهذه الوثائق 

 
 الثامنتمدٌد أو إلؽاء أو إضافة خاصة بكل عقد فً القسم  أو تعدٌل أي إدراج وٌتم. تعدٌل أو تؽٌٌر أي دون من للعقد العامة الشروط على المحافظة ٌجب

 .فقط التعاقد جهة قبل من وذلك )الشروط الخاصة للعقد(
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 الشروط العامة للعقد

 . التعرٌفات0  المدرجة أدناه سٌكون لها المعانً التالٌة: المستعملة فً هذا العقد, وإن الكلمات والمصطلحات 
 

العقد الموقع من كافة األطراؾ بما فٌه جمٌع  مستندتعنً كلمة "عقد" إتفاق مبرم بٌن  جهة التعاقد والمجّهز, كما هو مسجل فً   ( أ)
 المرتبطة والمشار الٌها هنا.     الوثائقالمرفقات والمالحق وكافة 

 

أو"سعر العقد" تعنً المبلػ المستحق للمجّهز بموجب العقد لقاء قٌامه بكافة واجباته التعاقدٌة بشكل كامل "قٌمة العقد"  ( ب)
 وصحٌح.

 

  ٌوما تقوٌمٌا ٌعنً"ٌوم" )ج( 

  من الشروط العامة للعقد. 6.2)د( "تارٌخ نفاذ العقد" ٌعنً التارٌخ حٌن ٌصبح العقد نافذاً عمالً بالفقرة 

, كما هو محدد فً قائمة متطلبات التعاقد. )وهو إحدى )األدوٌة واللقاحات(حٌث سٌتم استخدام  إسسةالملنهائً" ٌعنً )هـ( "المستخدم ا
 الجهات المستفٌدة(. 

 

  )و( "ش.ع.ع." تعنً الشروط العامة للعقد المحددة فً هذا القسم.

محددة فً الشروط الخاصة , كما هً المستحضرات الصٌدالنٌة(األدوٌة )بما فٌها )ح( "المشتري" وٌعنً جهة التعاقد التً تشتري 
 .للعقد

 

األدوٌة )بما فٌها )ط( "شهادات التسجٌل" تعنً شهادات التسجٌل أو سواها من الوثائق البدٌلة المطلوبة, والتً تإكد أن 
 مع القوانٌن النافذة وذات الصلة. المقدمة بموجب العقد هً مسجلة لالستعمال فً العراق بما ٌتوافق المستحضرات الصٌدالنٌة(

 

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

النقل والتؤمٌن, )ك( "الخدمات" وتعنً الخدمات اإلضافٌة المطلوبة للتعاقد على األدوٌة )بما فٌها المستحضرات الصٌدالنٌة(, ك
 الثانوٌة الخدماتوسواها من 

 

  وفق قائمة متطلبات التعاقد.االماكن العائدة لجهة التعاقد )الجهة المستفٌدة( )ل( "الموقع" ٌعنً المكان أو 

والخدمات بموجب هذا العقد  (الصٌدالنٌةاألدوٌة )بما فٌها المستحضرات تقوم بتقدٌم )م( "المجهز" تعنً الفرد أو الشركة التً 
 .للعقد الخاصة الشروطوفق ما هو محدد فً 

 

 واالحتٌال:)ن( الفساد 
سٌسترشد المشتري أٌضاً بتعرٌفات , المادةألؼراض هذه بحسب القوانٌن النافذة فً العراق.  واالحتٌالٌحدد المشتري الفساد 
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  التالً:المصطلحات بحسب 
أو استالم أو استدراج أي شًء ذي قٌمة, سواء بشكل مباشر  تقدٌمتعنً عرض أو ( corrupt practice"ممارسة فاسدة" )( 0)

   ؛أي جهة أخرى أفعال على سلٌم ؼٌر بشكلوذلك بهدؾ التؤثٌر  ,أو ؼٌر مباشر

 

ٌإدي عن  (تمثٌلالسوء فعل أو إؼفال )ومن ضمنها التشوٌه أو أي  تعنً( fraudulent practice)"ممارسة احتٌالٌة" ( 0)

 ؛لتملص من التزام ماأو لخرى  أ ةو منفعأ ةمادٌ ةسواء للحصول على منفعدراٌٍة أو بتهور,  الى خداع أو محاولة خداع جهة ما, 

 

وذلك لؽاٌٍة ؼٌر سلٌمة, مثال تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن طرفٌن أو أكثر, ( collusive practice) ممارسة تواطإٌة"( 2)

  ٌم على أفعال جهة أخرى. التؤثٌر بشكل ؼٌر سل

 

ٌذاء, بشكل مباشر إلحاق الضرر أو اإلإٌذاء أو التهدٌد بإلحاق الضرر أو تعنً  (coercive practice" )"ممارسات قهرٌة( 2)

  .جهة ما أفعال على سلٌم ؼٌر بشكل التؤثٌر بهدؾ وذلك تلك الجهة, ممتلكاتأي جهة أو أو ؼٌر مباشر, 

 

   : لًوتعنً ما ٌ (obstructive practice) " عاقةممارسة اإل"( 5)

إلعاقة  , وذلكدالء بشهادة زور إلى المحققٌنو اإلأ ها عن التحقٌقحجب وأاألدلة و د أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائقتالؾ المتعمّ اإل (أ)أ
وفق القوانٌن العراقٌة أو التواطإ  أو القهر حتٌالممارسات الفساد أو اإلإدعاءات فً للتحقٌق  المشتريٌجرٌها إجراءات بشكل واضح, أٌة 

/النافذة؛ و أو مواصلة من متابعة ا منعهلتتعلق بالتحقٌق أو كشؾ معرفتها بؤمور من جهة, وذلك لمنعها تهدٌد أو مضاٌقة أو ترهٌب أي  أو

ق, أوجراءات التحقٌإ  

 

بحسب القوانٌن العراقٌة التدقٌق ممارسة حقه فً المعاٌنة و فً واضحبشكل تهدؾ الى إعاقة أو عرقلة المشتري  الممارسات التً ب( )ب
.5.2 ةفقرالوبموجب النافذة   

 

 . تطبٌقات0  الشروط العامة للعقد إال إذا جرى إبطال أي شرط بموجب أحكام أخرى.تعتمد الشروط واألحكام الواردة فً  4.9
 

أو  (الصٌدالنٌةاألدوٌة )بما فٌها المستحضرات الذي ٌصنع منه ألؼراض هذه المادة, ٌقصد "بالمنشؤ" المكان  3.1

مت فٌه الخدماتاللقاحات نمت أو أنتجت فٌه أو المكان  أو  (الصٌدالنٌةاألدوٌة )بما فٌها المستحضرات ٌُقصد ب. أو الذي قُدِّ
ٌّزاً معترؾ به تجارٌاً وٌختلؾ التً تصبح منتجاً أو األدوٌة )بما فٌها المستحضرات الصٌدالنٌة( اللقاحات المصنعة, هً  مم

المعالجة أو عملٌات التجمٌع أو ( عن مكوناته, وذلك عبر التصنٌع أو االستخدام أساسٌاً )فً الخصائص األساسٌة أو الؽرض
 الوازنة أو الجوهرٌة )أو عملٌات دمج المكونات(. 

 بلد المنشأ .2

 

  وبٌن جنسٌة المجّهز.   )المستحضرات الصٌدالنٌة( او اللقاحاتدوٌة بما فٌها األٌتوجب التمٌٌز بٌن بلد منشؤ  3.2

او اللقاحات التً تم تقدٌمها بموجب هذا العقد مع  األدوٌة بما فٌها )المستحضرات الصٌدالنٌة (ٌجب أن تتطابق  4.1

ٌّة, وفً حال عدم وجود مقاٌٌس معتمدة للسلع, فٌجب أن  تطابق السلع المقدمة مقاٌٌس المقاٌٌس المحددة فً المواصفات الفن

نسخة من هذه  أحدث المتناسبة مع بلد المنشؤ. كما وٌجب اعتماد  (authoritative standardsالسلطات المختصة )

ٌّة.   المقاٌٌس صادرة عن المإسسة المعن

 المقاٌٌس. 1

أو عن أٌة أحكام مرتبطة به أو ال ٌجوز للمجّهز, من دون موافقة المشتري التحرٌرٌة والمسبقة, الكشؾ عن العقد  5.1 . استعمال 2
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عن أٌة مواصفات فنٌة أو خطة أو مخطط أو نموذج أو عٌنة أو معلومة مرتبطة بالعقد, والتً سبق وزوده بها المشتري, 

شخص آخر ؼٌر العاملٌن لدى المجّهز لتنفٌذ العقد. إن االفصاح عن المعلومات ألي من العاملٌن لدى /وذلك ألي طرؾ

 .العقد فقط ألؼراض تنفٌذ الضروري القدرأن ٌكون بوضع ألحكام السرٌة نفسها المجهز, ٌجب أن ٌخ

وثائق ومعلومات 
العقد ؛ المعاٌنة 

 والتدقٌق
 

 5.9وثٌقة أو معلومة مذكورة فً الفقرة  ةالتحرٌرٌة للمشتري, استعمال أٌوموافقة المسبقة الال ٌجوز للمجهز دون  5.2

 من الشروط العامة للعقد إال ألؼراض تنفٌذ العقد.

 

من الشروط العامة للعقد )باستثناء العقد نفسه(, ُملكٌة المشتري وٌجب أن ٌعٌد  5.9تبقى أٌة وثٌقة محددة فً الفقرة  5.3

 انتهائه من تنفٌذ العقد, وبناًء على  طلب المشتري. المجّهز جمٌع هذه الوثائق مع أي نسخ عنها الى المشتري بعد 

 

كما  ,وسجالته عبر السلطات المختصة بمراقبة ومعاٌنة مكاتبه وملفاته و/أو حساباته  المجهز السماح للمشتري على 5.4

 وعلٌه تقدٌم هذه الحسابات والسجالت للتدقٌق من قبل مدققٌن مكلفٌن, وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة .

الممارسات التً تهدؾ الى إعاقة والتً تحدد من جملة أمور, أن من الشروط العامة للعقد,  42ٌُلفت انتباه المجّهز الى المادة  
صة بشكل واضح فً ممارسة حقها فً المعاٌنة والتدقٌق بموجب هذه المادة, تعتبر من أو عرقلة المشتري أو الجهات المخت

الممارسات المحظورة التً تعرض المجهز الى أنهاء العقد  وإلى تعلٌق مشاركته فً مناقصات أُخرى أو إدراج إسمه على 
 .القائمة السوداء وفق القوانٌن العراقٌة النافذة وذات الصلة

 

 

ذلك مطلوباً وفق القوانٌن النافذة, ٌتوجب على المجهز تسجٌل )األدوٌة( المقدمة بموجب العقد, وذلك إذا كان  6.1

 إلستخدامها فً العراق. وعلى المشتري أن ٌتعاون مع المجّهز لتسهٌل عملٌة تسجٌل )األدوٌة( إلستخدامها فً العراق.

شهادات  .3
)األدوٌة 

واللقاحات( وفقاا 
ألنظمة الجمهورٌة 

 راقٌةالع
 

خالؾ ذلك, سوؾ ٌصبح العقد نافذاً فً التارٌخ )تارٌخ نفاذ العقد( الذي ٌتسلّم  الشروط الخاصة للعقدإال إذا حددت  6.2

فٌه المجّهز إشعاراً تحرٌرٌاً من الجهة المختصة صاحبة الصالحٌة فً العراق بؤن األدوٌة قد تم تسجٌلها لالستخدام فً 
 العراق.

 

 مطالباتأو  شكاوى أٌة ناتجة عنضرار أٌة أٌحمٌه من أن و مسإولٌةمن أٌة  المشتريعلى المجهز أن ٌخلً  ٌتوجب  7.1

أو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجارٌة او حقوق التصمٌم مخالفة من قبل أي طرؾ ثالث وذلك لأو نزاعات 
 لعراق. او أي جزء منها فً االسلع الصناعً والناتجة عن استعمال 

 الملكٌة حقوق .7
أو  الصناعٌة

  براءات االختراع
- Patent 

Rights  
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فً حال وجود إعتراضات حول إجراءات بضمنها مدة االنذار او ٌوماً  41)أو  )ضمن المدة المحددة لتوقٌع العقد 8.1  
% من 5ٌتوجب على مقدم العطاء الفائز )المجهز( أن ٌقدم إلى المشتري ضماناً لحسن تنفٌذ العقد, بقٌمة تعادل  ,التعاقد( 

 تعلٌماتوال حكامإذا كانت األ األداءضمان حسن والقطاع العام من موجب تقدٌم الشركات العامة للدولة  قٌمة العقد. تعفى
   .ذه االستثناءاتتمنح هالنافذة وذات الصلة فً جمهورٌة العراق 

ضمان حسن  -8
 االداء

رلفغ ِجبٌغ ّٙبْ ؽَٓ األكاء اٌٝ اٌّْزوٞ وزؼ٠ٛ٘ ػٓ أ٠خ فَبهح ٔبرغخ ػٓ اففبق اٌّغّٙي فٟ اوّبي ٚاعجبرٗ    8.2

 اٌزؼبلل٠خ.

 

ٌجب أن ٌكون ضمان حسن األداء بالعملة أو العمالت المحددة فً العقد أو بؤٌة عملة أخرى واسعة التداول ومقبولة    8.3

ٌُصدر البنك المركزي العراقً أسعار صرفها الى الدٌنار العراقًمن المشتري وتكون  . ٌجب أن ضمن قائمة العمالت التً 
األداء خطاب ضمان مصرفً صادر عن ب أن ٌكون ضمان حسن ٌجٌكون الضمان ؼٌر مشروط وٌدفع عند الطلب؛ 

ضمان عن مصرؾ موجود خارج خطاب الإذا صدر مصرؾ معتمد فً العراق وفق تعلٌمات البنك المركزي فً العراق. 
معتمدة فً العراق لجعل هذا الضمان و مرادفةمصرؾ مإسسة مالٌة  ٌتم تصدٌق وتوقٌع هذا الضمان منالعراق, فٌجب أن 

  (؛back-to-back counter guarantee)  للتنفٌذقابالً 

 

ٌقوم المشتري بإعادة ضمان حسن التنفٌذ إلى المجّهز بعد تنفٌذ التزاماته التعاقدٌة وانتهاء فترة الضمان وصدور  7.2
 شهادة االستالم وتصفٌة حساباته النهائٌة .

 

 

٠غت اٌؼمل،  ٛإفبدٌّ ٙبِطبثمز ِٓ ٌٍزؤول ، )األك٠ٚخ ٚاٌٍمبؽبد(افزجبه  أٚ/ٚ ِؼب٠ٕخ فٟ اٌؾكّضٍٗ ٠ ِٓ أٚ ٌٍّْزوٞ 9.1

ٚاٌّٛإفبد اٌف١ٕخ ٔٛع اٌّؼب٠ٕبد ٚاالفزجبهاد اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌّْزوٞ ِٚىبْ اعوائٙب. ٚػٍٝ  انشطٔط انربطخ نهؼمسأْ رؾلك 

 اٌّْزوٞ اّؼبه اٌّغّٙي رؾو٠و٠بً، ثبٍُ ِّضٍٗ إٌّزلة ٌٙنٖ اٌغب٠خ، ٚمٌه فٟ ٚلذ وبٍف. 

 المعاٌنة .9
  ختباراتواإل

 

  .الشروط الخاصة للعقدتكون هذه المادة وفق ما هو محدد فً   9.2

( من الشروط العامة للعقد ال تعفً المجهز بؤي شكل كان من مسإولٌاته المرتبطة بضمان 7إن أحكام المادة )  9.3

 العٌوب أو أيٍ من التزاماته التعاقدٌة األخرى.

 

ن عدم إتالفها أو إلحاق أي ضرر بها اضمل ٌنوكافٌ ٌنمناسبوتوضٌبها ٌجب أن ٌكون تؽلٌؾ )األدوٌة واللقاحات(  10.1

 التؽلٌؾ) التوضٌب مواد تكون. ٌجب أن العقد فً محدد هو ما بحسب ة,النهائٌ نقطة الوصول الىطوال فترة النقل والشحن 

التعرض و العبور, خالل )النفاض(التفرٌػ/التحمٌل أثناء قاسٌةال المعاملة ,(حدود)وإلى أقصى ال لمقاومة كافٌةالخارجً( 

التخزٌن  أثناءخالل العبور و التفرٌػ/التحمٌل أثناء الرطوبة/واألمطار األمالحو اإلنخفاض,/اإلرتفاع شدٌدةلدرجات حرارة 

االعتبار أن  ظربن األخذ مع الصنادٌق/الحاوٌاتتصمٌم حجم ووزن  ٌتمأن  ٌجبالى ذلك,  باإلضافة. المفتوحة األماكن فً

للمعدات الثقٌلة  /النقلالعبور نقاط كافة خالل التفرٌػ/التحمٌل أماكن كافة تفتقر وأن ةالنهائً للسلع نائٌ نقطة الوصولكون ت

. التعبئة 02
 والتوضٌب 
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 .وذلك وفق الحالة ,للتعامل مع البضائع

إن مواد التوضٌب )التؽلٌؾ الخارجً( والعالمات/التؤشٌر والملصقات والمستندات فً داخل وخارج الؽالفات, ٌجب  10.2

أن تتطابق بشكل صارم مع المتطلبات الخاصة المنصوص عنها صراحة فً العقد, بما فٌها أٌة متطلبات إضافٌة إذا وجدت, 
 الفنٌة أو فً أٌة تعلٌمات الحقة صادرة عن المشتري. أو فً المواصفاتالشروط الخاصة للعقد والمحددة فً 

 

التفاصٌل  لعقدل شروط الخاصةالوفق الشروط الواردة فً قائمة متطلبات التعاقد. تحدد  السلعٌقوم المجهز بتسلٌم  11.1

 .المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن وؼٌرها من المستندات الواجب تقدٌمها من المجّهز

التسلٌم  -00
 والمستندات

 :للسلع المقدمة من خارج العراق

عند الشحن, ٌبادر المجهز الى إشعار شركة تؤمٌن الشحن والمشتري تحرٌرٌاً بكافة تفاصٌل عملٌة الشحن بما فٌها رقم العقد 
ٌّة وتارٌخ ومكان الشحن ووسٌلة النقل والوقت المتوقع لوصول الشحنة الى نقطة الوصول  النهائً. فً وتفاصٌل السلع والكم

( ساعة من 27الحاالت التً ترسل فٌها السلع عبر الشحن الجوي, على المجّهز ان ٌعلم المشتري اقله قبل ثماِن وأربعون )
 موعد ارسال السلع, وذلك باالضافة الى اسم شركة النقل ورقم الرحلة والوقت المتوقع للوصول ورقم أو بٌان الشحنة

(waybill number.). ر المجهز إلى إرسال المستندات التالٌة الى المشتري بواسطة الفاكس ومن ثّم بالبرٌد كما وسٌباد

    :السرٌع, وٌرسل نسخة عن هذه المستندات الى شركة تؤمٌن الشحن

 

ٌّن فٌها إسم المشتري ]أدخل اسم المشتري بدقة 4( نسخ أصلٌة مع نسختٌن إضافٌتٌن )2ثالث ) (1) ( من الفواتٌر التً ٌب

ٌّة وأسعار الوحدات والقٌمة اإلجمالٌة. ٌجب أن ٌتم توقٌع الفواتٌر وذلك  لألؼراض الكمركٌة[ ورقم العقد ووصؾ السلع والكم
 ( نسخ عن مستند الشحن القابل للتفاوض والمنقح4أو طلبات الدفع األصلٌة وتختم بختم/طابع الشركة؛ أصل واحد واثنان )

(negotiable, clean, on-board through bill of lading) ٌّن إسم , مإّشر علٌه "تكالٌؾ الشحن مدفوعة سلفاً", وٌب

المشتري ]أدخل اسم المشتري بدقة وذلك لألؼراض الكمركٌة[, واسم جهة التبلٌػ وفق العقد, وأن الشحن سٌتّم وصوالً حتى 
( نسخ عن 2للتفاوض, أو ثالث )( عن مستند الشحن ؼٌر قابل 4نقطة الوصول النهائً بحسب قائمة المتطلبات مع نسختٌن )

 road) , أو سجل الشحن عبر الطرقات(railway consignment note) سجل الشحن عبر السكك الحدٌدٌة
consignment note)أو سجل شحن عبر شاحنات النقل البري, أو بولٌصة الشحن الجوي , (air waybill) أو مستند ,

, مإشر علٌها "تكالٌؾ الشحن مدفوعة سلفاً" وأن الشحن سٌتّم (multimodal transport) الشحن بوسائط نقل متعددة

 وصوالً حتى نقطة الوصول النهائً بحسب قائمة المتطلبات؛

 

  التً تحدد محتوٌات كل رزمة؛ (packing list) ( نسخ عن مستند قائمة التوضٌب2أربع ) (2)

  شتري هو المستفٌد؛نسخة واحدة عن شهادة أو بولٌصة التؤمٌن تبٌن أن الم  (3)

  أصل واحد عن شهادة الضمانة المصنعٌة من المصّنع أو المجهز, على أن تشمل كافة البنود موضوع العقد؛  (4)
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أصل واحد و عدد ... من النسخ من المجهز لشهادات المنشؤ لكافة البنود مع قائمة التداول التجاري ذات الصلة,  (5)

الدبلوماسٌة العراقٌة المختصة والموجودة فً بلد المنشؤ, إال إذا كان بلد المنشؤ بلداً عربٌاً عضواً والمصدقة من قبل البعثات 
ق شهادة المنشؤ فقط من قبل السلطات الرسمٌة المختصة فً بلد المنشؤ؛   فً السوق العربٌة المشتركة, فعندها ُتَصدَّ

 

لمعاٌنة المقدمة للمجّهز من وكالة المعاٌنة المكلّفة بذلك ( نسخ عن شهادة الفحص المخبري وا6أصل واحد وستة ) (6)

 مطلوبة( )فً الحاالت التً تكون فٌها المعاٌنة 

 

  .أي مستند تعاقد آخر معٌن ومطلوب ألؼراض االستالم/ أو الدفع (7)

  :للسلع المقدمة من داخل العراق

  :تحرٌرٌاً بذلك وتقدٌم المستندات التالٌة لهعند توصٌل السلع أو قبله, ٌتعٌن على المجّهز إشعار المشتري 

ٌّن فٌها إسم المشتري ورقم العقد ووصؾ السلع 4نسختان ) (1) ( أصلٌتان مع نسختٌن إضافٌتٌن من الفواتٌر التً ٌب

ٌّة وأسعار الوحدات والقٌمة اإلجمالٌة. ٌجب أن ٌتم توقٌع الفواتٌر أو طلبات الدفع األصلٌة وتختم بختم/طابع   الشركة؛ والكم

 

 railway) أو سجل الشحن عبر السكك الحدٌدٌة , (Delivery note) ( أصلٌتان عن مذكرة التسلٌم4نسختان ) (2)
consignment note)أو سجل الشحن عبر الطرقات , (road consignment note) أو سجل شحن عبر شاحنات ,

, (multimodal transport) ستند الشحن بوسائط نقل متعددة, أو م(air waybill) النقل البري, أو بولٌصة الشحن الجوي

ٌّن إسم المشتري ]أدخل اسم المشتري بدقة[, ومإشر علٌها أن الشحن سٌتّم وصوالً حتى نقطة الوصول النهائً بحسب ما  وتب
 ورد فً العقد؛

 

  نسخة واحدة عن شهادة أو بولٌصة التؤمٌن تبٌن أن المشتري هو المستفٌد؛ (3)

  التً تحدد محتوٌات كل رزمة؛ (packing list) ( نسخ عن مستند قائمة التوضٌب2أربع ) (4)

 

 

أصل واحد عن شهادة ضمان المصنعٌة او العٌوب من المصّنع أو المجهز, على أن تشمل كافة البنود موضوع  (5)

 العقد؛

 

ول التجاري ذات الصلة, والمصدقة من قبل أصل واحد من المجهز عن شهادات المنشؤ لكافة البنود مع قائمة التدا (6)

البعثات الدبلوماسٌة العراقٌة المختصة والموجودة فً بلد المنشؤ, إال إذا كان بلد المنشؤ بلداً عربٌاً عضواً فً السوق العربٌة 
ق شهادة المنشؤ فقط من قبل السلطات الرسمٌة المختصة فً بلد المنشؤ؛  المشتركة, فعندها ُتَصدَّ

 

( نسخ عن شهادة المعاٌنة المقدمة للمجّهز من وكالة المعاٌنة المكلّفة بذلك )فً الحاالت التً 6أصل واحد وستة ) (7)  
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 ؛مطلوبة( تكون فٌها المعاٌنة 

  .أي مستند تعاقد آخر معٌن ومطلوب ألؼراض االستالم/ أو الدفع (8)

ة للعقد, فعندها ستتم المدفوعات المستحقة بعد إصدار شهادة : إذا كانت المستندات التً ٌقدمها المجّهز ؼٌر مطابقمالحظة
 أعاله من ش.خ.ع. و ش.ع.ع.. 1االستالم وفق المادة 

 

, الخ...( والمستخدمة EXW ,CIF ,CIP ,DDPألؼراض هذا العقد, ٌجري تفسٌر أي عبارة تجارٌة أو مصطلح ) 11.2

الذي نشرتها ؼرفة  ®INCOTERMSلوصؾ واجبات األطراؾ المعنٌة استناداً الى آخر إصدار من إصدارات اإلنكوترمز 

 التجارة الدولٌة فً بارٌس. 

 

  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 التؤمٌن الشامل على االدوٌة او اللقاحات الموردة   94.9
بموجب العقد بعملة سهلة التحوٌل لدولة مإهلة . ٌكون التؤمٌن ضد الضٌاع او التلؾ الناتج عن التصنٌع او الشراء او النقل 

 او التخزٌن او التسلٌم .

ٌُصدر البنك مقبولة وواسعة التداول الكامل للسلع, وذلك بعملة الؽطاء التؤمٌنً  على ٌتعٌن الحصول من ضمن قائمة العمالت التً 
. ٌتوجب أن ٌشمل الؽطاء التؤمٌنً, جمٌع السلع المطلوب تقدٌمها بموجب المركزي العراقً أسعار صرفها الى الدٌنار العراقً

لتصنٌع أو الشراء والنقلر المتصلة باوٌكون شامالً للخسائر أو األضراالعقد,  / والتوصٌل التخزٌنالشحن و / . عندما ٌحدد التسلٌم

CIFالمشتري تسلٌم السلع على أساس أو   CIP  منبالمئة  990, فعندها ٌتوجب على المجّهز أن ٌتؤكد من تؤمٌن السلع بمبلػ ٌعادل %

CIFقٌمة السلع ) أو   CIP "المستودع الى المستودع" وٌشمل "جمٌع المخاطر" بما فٌها  ( على أن ٌشمل الؽطاء التؤمٌنً السلع من

 مخاطر الحرب واإلضرابات.

, فعندها ٌتوجب على المجّهز أن ٌتؤكد من الحصول على CIPأو  CIFعندما ٌحدد المشتري توصٌل السلع على أساس94.4

سمً المشتري كمستفٌد, وفً الحاالت , وأن ٌ( وتسدٌد كلفة هذا التؤمٌنcargo insuranceتؤمٌن البضائع أثناء الشحن )

 , فعندها تقع مسإولٌة تؤمٌن الشحن على عاتق المشتري.FCAأو  FOBالتً ٌكون فٌها التوصٌل على أساس 

 . التأمٌن00
 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً الشروط الخاصة بالعقد فؤن مسإولٌة تنظٌم نقل االدوٌة او اللقاحات ٌتم بموجب  92.9
 المحددة فً االنكوترم .القواعد 

ٌُطلب من المجّهز بموجب العقد, توصٌل السلع على اساس  FOBعندما  ٌلها ووضعها على ظهر , فعندها   ة نقل السلع وحتى تحم تكون مسإوٌل
ً مرفؤ الشحن/المركب ٌنة ف /السف ً سعر العقد.المؽادرة ) ضمناً(, على عاتق المجهز وعلى نفقته وتكون مشمولًة ف  

ٌُطلب من المجّهز, بموجب العقد, توصٌل السلع على اساس         , فعندها تكون مسإولٌة ترتٌب عملٌة نقل FCAعندما 

, على عاتق المجهز وعلى متفق علٌه فً المكان الذي ٌحدده المشتري أو فً أي مكان آخر السلع وتوصٌلها الى شركة النقل

قلالن -02  
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 نفقته وتكون مشمولًة فً سعر العقد.

 الدفعات . 01  :إن طرٌقة وشروط تسدٌد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد, هً كالتالً 14.1

فً حال كان المجهز جهة عامة )شركة دولة وقطاع عام(, فٌمكن عندها للمشتري أن ٌرفع قٌمة الدفعة المقدمة  حسب 

 }  .التعلٌمات النافذة

 

 :العراقالدفعات للسلع المقدمة من خارج  . أ

 :ووفق ما ٌلً ]أدخل عملة العقد[ المدفوعات بالعمالت األجنبٌة ٌجب أن تتم بالعملة التالٌة:

 

( [ % من قٌمة السلع موضوع الشحن, بواسطة اعتماد 70: ٌسدد المشتري الى المجهز ]ثمانون )عند الشحن (1)

بلد موطنه. ٌتم الدفع وفق االعتماد المستندي مستندي مثبت وؼٌر قابل للنقض ٌجري فتحه لصالح المجهز فً مصرؾ فً 
   من الشروط العامة للعقد؛ 99بعد ابراز المستندات والوثائق المحددة فً المادة 

سٌتحمل المشتري تكالٌؾ فتح اإلعتماد المستندي وتكالٌؾ تعدٌله ألسباب تتعلق بالمشتري أو ٌتسبب بها نتٌجة خطئه أو 
  تثبٌت اإلعتماد المستندي وتكالٌؾ تعدٌلهتقصٌره. وٌتحمل المجهز تكالٌؾ 

 

]ثالثٌن ([ % من قٌمة العقد اإلجمالٌة خالل 40: ٌسدد المشتري الى المجهز ]عشرون )عند االستالم )القبول( (2)
ٌّن اسم المشتري ورقم العقد ووصؾ الدفعة والمبلػ االجمالً ( ٌومًا[20) , من تارٌخ استالم السلع, بعد تقدٌم طلب دفع )ٌب

  .موقعاً وفق األصول كنسخة أصلٌة ومختوماً بختم/طابع الشركة( باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن المشتري

 

من تارٌخ تقدٌم طلب دفع  ( ٌومًا[20]ثالثٌن )ٌسدد المشتري الى المجهز قسم الدفعات بالعملة المتفق علٌها ببنود العقد خالل 
ٌّن اسم المشتري ورقم العقد ووصؾ الدفعة والمبلػ االجمالً, موقعاً وفق األصول كنسخة أصلٌة ومختوماً بختم/طابع  )ٌب

 .الشركة( باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن المشتري

 

   :الدفعات للسلع المقدمة من داخل العراق . ب

  :لسلع والخدمات المقدمة من داخل العراق بالدٌنار العراقً ووفق ما ٌلًٌجب أن تتم الدفعات ل

ٌّة [ % من قٌمة العقد الدفعة المقدمة (1) : ٌسدد المشتري الى المجهز ]أدخل النسبة حسب التعلٌمات( للمصانع المحل

ٌّن اسم المشتري ورقم العقد ووصؾ الدفعة والم بلػ االجمالً, موقعاً وفق األصول اإلجمالٌة, وذلك بعد تقدٌم طلب دفع )ٌب

 \\ .كنسخة أصلٌة ومختوماً بختم/طابع الشركة( باإلضافة الى ضمان الدفعة المقدمة وفق المستند المرفق بالقسم الثامن

 

عند االستالم)القبول(: ٌسدد المشتري الى المجهز ]أدخل النسبة حسب التعلٌمات([ % من قٌمة العقد اإلجمالٌة وذلك  (2)

ٌّن اسم المشتري ورقم العقد ووصؾ الدفعة والمبلػ االجمالً, موقعاً وفق األصول كنسخة أصلٌة  بعد تقدٌم طلب دفع )ٌب
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  .ومختوماً بختم/طابع الشركة( باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن المشتري

}ٌرجى أخذ العلم أنه ٌمكن تعدٌل النسب المحددة أعاله لكً تتوافق مع متطلبات التعاقد الخاصة أو مع المقاٌٌس التجارٌة 
 المعتمدة.{  

 

ٌجب أن ٌقدم المجّهز طلب الدفع الى المشتري تحرٌرٌاً, على أن ٌكون كل طلب مرفقاً بفاتورة تصؾ )األدوٌة   14.2

( من الشروط العامة 99دمة, كما هو مناسب, باالضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة )واللقاحات( والخدمات المق
 للعقد, وبعد اتمام كافة الموجبات المحددة فً العقد.

 

فً أقرب وقت ممكن وحسب سٌاقات العمل المتبعة فً وزارة الصحة ووفق ٌجب أن ٌصرؾ المشتري الدفعات  14.3

المبالػ  دفع عنتخلّؾ المشتري  حالاالجراءات الواجب اتباعها فً  الشروط الخاصة للعقد دتحدِّ شروط إعالن المناقصة, و
 المستحقة.

صادراً وفق الحالة, ٌتوجب أن ٌكون ضمان الدفعة المقدمة, ضماناً ؼٌر مشروط , ٌدفع عند أول طلب بالدفع, على أن ٌكون 
ضمان عن الإذا صدر ونشرة رسمٌة صادرة عن البنك المركزي العراقً. بموجب عن أحد المصارؾ المعتمدة فً العراق 

معتمدة فً العراق لجعل هذا و مرادفةمالٌة  /مصرؾمصرؾ موجود خارج العراق, فٌجب أن ٌكون لهذا المصرؾ مإسسة
 .الضمان قابالً للتنفٌذ

 

  المصارؾ. فً حال تقدٌم خطاب ضمان مصرفً, فٌجب أن ٌقدم وفق الصٌؽة المعتمدة من قبل

  . الشروط الخاصة للعقد سوؾ تتم الدفعات بالعملة او بالعمالت المحددة فً 14.4

 irrevocable, non-transferrable andأو للتحوٌل وؼٌر مثبت ) للنقض قابل ؼٌر مستندي اعتمادتح فسٌتم  14.5
unconfirmed الصلة. وفً حال طلب المجّهز, بشكل خاص,  القوانٌن العراقٌة النافذة وذاتوذلك وفق  المشتري,( من قبل

أن ٌكون اإلعتماد مثبتاً, فعندها سٌتحمل المجهز التكالٌؾ اإلضافٌة لتثبٌت اإلعتماد. كما وسٌتحمل المجهز تكالٌؾ تمدٌد نفاذ 
تعدٌل اإلعتماد اإلعتماد أو تعدٌله فً حال لم ٌكن سبب هذا التمدٌد أو التعدٌل عائداً الى المشتري. ؼٌر أنه فً حال كان 

  ضرورٌاً لجعله مطابقاً لمتطلبات العقد, فعندها تقع كلفة التعدٌل على عاتق المشتري.

 

 

ال ٌجوز تؽٌٌر األسعار المحددة من قبل المجّهز فً عطائه لقاء )األدوٌة واللقاحات( والخدمات المقدمة بموجب هذا العقد؛ وبالتالً  95.9

 .تتؽٌر طوال فترة تنفٌذ العقدٌجب أن تبقى األسعار ثابتة ال 

 األسعار . 02

ٌتوجب على المجهز ان ٌكفل وٌتعهد بؤن السلع المقدمة بموجب العقد, جدٌدة وؼٌر مستخدمة ومن أحدث الطراز وتتضمن أحدث  95.4
 التطورات )او التطورات الحالٌة( فً التصمٌم والمواد, ما لم ٌحدد العقد خالؾ ذلك.

وٌتوجب على المجهز ان ٌكفل وٌتعهد أٌضا بؤن السلع المقدمة بموجب العقد, لن تتضمن عٌوبا )ٌمكن ان تظهر حدث اثناء االستعمال 
االعتٌادي للسلع فً الظروؾ السائدة فً العراق( ناتجة عن التصمٌم او عٌوبا ناتجة عن المواد المستعملة او عن المصنعٌة )باستثناء 
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د فٌها المشتري التصامٌم او المواد مطلوبة فً المواصفات الفنٌة( او عٌوبا بسبب اي فعل ٌقوم به المجهز او اي اهمال الحاالت التً ٌحد
 منه.

 ( 9ٌكون هذا الضمان نافذا للمدة من اثنتٌن: ) 95.2

 ]ادخل رقم [

     ( 4شهرا من تارٌخ استالم السلع او اي جزء منها وفق الحالة, فً الموقع النهائً المحدد فً العقد وقبولها من قبل المشتري, او )
 ]   +*(6ادخل رقم )[

 شهرا من تارٌخ المباشرة بالشحن من مكان التحمٌل من بلد المنشؤ.
 مالحظة: ٌجب ان تحدد القٌمة "    " 

   Xشهرا.  94على دراسة للسوق. وبشكل عام تكون باألشهر بناء    

 

  على المشتري أن ٌرسل أشعارا تحرٌرٌا بؤٌة مطالبة قد تنشؤ بنتٌجة هذا الضمان وذلك بالسرعة الممكنة. 95.2

 لدى استالم المجهز اشعار المشتري, علٌه خالل  95.5

[ ٌومؤ 95ادخل عدد االٌام, من المفضل ان تكون  ] 
قولة, ان ٌصلح العٌوب او ٌستبدل السلع المعٌوبة او اجزاءها, وذلك من دون اٌة كلفة اضافة على المشتري, باستثناء, وبالسرعة المع

, من ووفق الحالة, التكالٌؾ التالٌة: كلفة التوصٌل داخل العراق والى نقطة الوصول النهائً, للسلع او القطع التً تم اصالحها او استبدالها
 المصنع    

   ) Ex – factory  (  

 او فً صالة العرض

) Ex – showroom  (  

 او فً المشؽل   

   ) Ex-works) 

 

 إذا أخفق المجهز بعد اشعاره تحرٌرٌا, بمعالجة العٌوب خالل المهلة المحددة لذلك فً الشروط الخاصة للعقد, فعندها ٌحق للمشتري  95.6
الحاجة, وذلك على مسإولٌة ونفقة المجهز ومن دون االجحاؾ بؤٌة حقوق او تعوٌضات اتخاذ التدابٌر الالزمة لمعالجة الموضوع وفق 

 اخرى تترتب للمشتري بموجب العقد.

 

 " * % سنوٌا 95.8[" او للمعدات / االجهزة الطبٌة الحساسة واالساسٌة, أدخل التالً: " ال ٌنطبقادخل "  95.8

[ %17% أو 15ادخل مثال  ] 
 (UPTIME warranty) خالل فترة ضمان العٌوب. 

  وفً حال تخطت فترات االعطال 

(Downtime)  
   [* ( , فٌتوجب عندها تمدٌد فترة هذا العقد ما قٌمته ضعؾ فترات االعطال " -900خالل عقد الصٌانة السنوٌة , ما نسبته )  

 

ال ٌجوز إدراج أٌة تعدٌالت على العقد إال لألسباب المحددة أدناه من )أ( إلى )هـ(. فً هذه الحاالت, ٌجب أن ٌقتصر التعدٌل على  16.1 . أوامر 03
 التعدٌل
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  الحد األدنى الممكن, وٌطّبق عندها لألسباب التالٌة:

  وفنٌاً؛ )أ( فً حال كان عدم تعدٌل العقد قد ٌإدي إلى أضرار أساسٌة, اقتصادٌاً 

  )ب( فً حال لم ٌتم تعدٌل العقد, ستكون )األدوٌة واللقاحات( دون فائدة بعد اكمال التنفٌذ؛

  )ج( فً حال كان التعدٌل سٌإدي إلى تحقٌق وفٍر فً قٌمة العقد؛

  )د( فً حال لم ٌإد التعدٌل الى تؽٌٌرات جذرٌة على نطاق التعاقد المحدد سابقاً؛

  ي إلى اإلسراع فً إكمال التنفٌذ من دون أن ٌنتج عنه تدّنً فً المواصفات الفنٌة او نطاق التعاقد؛دالتعدٌل سٌإ)هـ( فً حال كان 

من الشروط  29ٌجوز للمشتري وبحسب القوانٌن العراقٌة النافذة, ومن خالل أمر تحرٌري موّجه الى المجّهز بموجب المادة 
 ق العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالٌةالعامة للعقد, أن ٌدخل تعدٌالت على النطا

 

ٌّة, عندما تكون )األدوٌة واللقاحات( المطلوب تقدٌمها فً العقد مصّنعة خصٌصاً للمشتري؛  ( أ)   على المواصفات الفن

  على طرٌقة الشحن أو التوضٌب؛  ( ب)

  أو/على مكان التوصٌل؛ و ( ج)

  )د( على الخدمات الواجب تقدٌمها من المجّهز. 

إذا أدى أي تعدٌل الى زٌادة أو انقاص فً قٌمة العقد أو فً الوقت الالزم لتنفٌذ العقد, أو إلى التؤثٌر على أي من  16.2

موجبات المجّهز التعاقدٌة, فٌجب عندها إدراج تسوٌة عادلة على قٌمة العقد أوعلى جدول التنفٌذ أو على االثنٌن معاً, على أن 
 ساس. ٌتم تعدٌل العقد على هذا األ

 

( ٌوماً من تارٌخ 95مما سبق, خالل مهلة خمسة عشر ) تسوٌة/ٌتوجب على المجهز تؤكٌد أي اعتراض على أي تعدٌل

 استالم المجّهز ألمر التعدٌل.

 

( من الشروط العامة للعقد, ال ٌجوز تعدٌل أو تؽٌٌر أي من احكام العقد إال من خالل تعدٌل 98وفقاً للمادة ) 17.1

 عه الطرفٌن.تحرٌري ٌوق

 تعدٌل العقد  .07
 

 لالتناز. 08 ال ٌحق للمجهز أن ٌتنازل عن اإللتزامات المالٌة للعقد أو جزء منه ألي طرؾ آخر وفق التشرٌعات النافذة. 18.1
 

ٌتوجب على المجّهز تقدٌم )األدوٌة واللقاحات( وتنفٌذ الخدمات وفق الجدول الزمنً للتنفٌذ الذي حدده المشتري فً  91.9
 قائمة متطلبات التعاقد. 

. تأخٌر 09
المجّهز فً 

 التنفٌذ

)تعٌق( تقدٌم  فً أي وقت خالل تنفٌذ العقد, إذا واجه المجّهز او أي من المتعاقدٌن الثانوٌٌن معه ظروفاً تعرقل 91.4
)األدوٌة واللقاحات( وتنفٌذ الخدمات المطلوبة وفق الجدول الزمنً, فٌتعٌن على المجّهز وفور وقوع هذه الظروؾ, إشعار 
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المشتري تحرٌرٌاً بواقع التؤخٌر, وبفترة التؤخٌر المتوقعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالم المشتري إشعار المجّهز بالتؤخٌر, 
مع أو  -لة, ٌتعٌن علٌه إجراء تقٌٌم للوضع, وبناًء علٌه ٌجوز للمشتري, ووفق تقدٌره, أن ٌمدد مدة التنفٌذوبالسرعة المعقو

على أن ٌوافق الطرفان على تمدٌد مدة التنفٌذ هذه بتوقٌعهما على تعدٌل للعقد بهذا   -من دون تطبٌق الؽرامات التؤخٌرٌة
 الخصوص. 

( من الشروط العامة للعقد, فإن تؤخٌر المجّهز فً تنفٌذ التزاماته فً تقدٌم 42باستثناء ما تنص علٌه المادة ) 19.3

( من الشروط العامة للعقد, إال إذا تم اإلتفاق 44بموجب المادة ) ٌوجب فرض ؼرامات تؤخٌرٌة علٌه ,)األدوٌة واللقاحات( 
 من الشروط العامة للعقد من دون تطبٌق أٌة ؼرامات تؤخٌرٌة 49.4على تمدٌد مدة التنفٌذ عمالً بالفقرة 

 

( من الشروط العامة للعقد, إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي من أو كل 44بؤستثناء البنود المنصوص علٌها فً المادة ) 20.1

بؤٌة حقوق أو تعوٌضات االدوٌة او اللقاحات فً المدة )المدد( المحددة فً العقد لذلك, ٌحق للمشتري, ومن دون االجحاؾ 
أخرى تترتب له بموجب العقد, إستقطاع الؽرامات التؤخٌرٌة مساو للنسبة المحددة فً الشروط الخاصة للعقد لسعر التسلٌم 
لالدوٌة او اللقاحات المتؤخرة عن كل اسبوع تؤخٌر او جزء منه حتى ٌتم تسلٌمها او تنفٌذها الفعلً وفً حال الوصول إلى 

ق للمشتري فسخ العقد كما محدد فً الشروط الخاصة و وفق التعلٌمات والضوابط الصادرة من وزارة الحد االعلى ٌح
 التخطٌط واي تشرٌعات نافذة 

( من الشروط العامة للعقد, إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي من أو كل السلع أو الخدمات فً المدة )المدد( المحددة فً 42ألؼراض المادة )
 الؽرامات إستقطاع ,تعوٌضات أخرى تترتب له بموجب العقد أودون االجحاؾ بؤٌة حقوق ومن  ,لمشتريالعقد لذلك, ٌحق ل

و من قٌمة العقد التؤخٌرٌة / وذلك وفق المعادلة التالٌة: تحصٌلها  أو  
 ]  %(45-%90( ×الكلٌة)باألٌام مدة العقد÷  قٌمة العقد الكلٌة)الؽرامة التؤخٌرٌة  للٌوم الواحد=

-تخفٌض الؽرامة التاخٌرٌة وفقا للمعادلة ادناه:كما ٌمكن   
 ]  %(45-%90( ×)باألٌاممدة العقد÷ )قٌمةاألعمال المتؤخرة الؽرامة التؤخٌرٌة المخفضة للٌوم الواحد=

, )أي مجموع أسعار السلع التً تم التؤخٌر فً تقدٌمها او الخدمات المتؤخرة األعمال قٌمةٌجري تطبٌق المعادلة أعاله على 
الؽٌر منفذة(, وذلك حتى التسلٌم الفعلً او تنفٌذ الخدمات, ووصوالً إلى الحد األقصى المسموح به للؽرامات, وعند الوصول 

 ( من الشروط العامة للعقد.42الى الحد األقصى المسموح به للؽرامات , ٌحق للمشتري سحب العمل وفق المادة )

02.  
الغرامات 
 التأخٌرٌة

 

سحب العمل  ,العقدب عند اإلخاللتعوٌضات أخرى تترتب له  أودون االجحاؾ بؤٌة حقوق من  ,المشتريٌستطٌع  21.1

باإلخالل موجه إلى المجهز, وذلك وفق القوانٌن العراقٌة النافذة والتً ( خمسة عشر ٌوماً 95لمدة )تحرٌري  أنذارمن خالل 
 تشمل تحمٌله فرق البدلٌن وفً الحاالت التالٌة:

 لعمل سحب ا. 00
من قبل صاحب 

 العمل 

إذا فشل المجّهز بتقدٌم أي من أو كامل )األدوٌة واللقاحات( خالل المدة المحددة لذلك فً العقد, أو أي تمدٌد لهذه  ( أ)
 ( من الشروط العامة للعقد؛49وفق المادة ) المدة

 

ٌّة المحددة فً العقد أوأخفق فً أستبدالها خالل ثالثٌن ٌوماً من  ( ب) إذا لم تستوِؾ )األدوٌة واللقاحات( المواصفات الفن
 تسلمه أشعارأ تحرٌرٌاً من المشتري ؛  

 



88 

 
ة لذلك المدة المحدد )ج(  إذا أخفق المجّهز بتقدٌم أي تسجٌل أو أي شهادة أخرى تتعلق ب)األدوٌة واللقاحات( المطلوبة فً

 فً الشروط الخاصة للعقد؛ 

 

ٌّن للمشتري بحسب القوانٌن العراقٌة النافذة, بؤن المجّهز قد تورط بممارسات االحتٌال أو الفساد األداري أو  )د( إذا تب
؛ وعندها  فً تنافسه على العقد أو فً تنفٌذهمن الشروط العامة للعقد, وذلك  9.9التواطإ أو القهر أو اإلعاقة وفق المادة 

(  ٌوماً من أنذار المجّهز سحب العمل من المجهز على هذا األساس؛ وتطّبق عندها أحكام المادة 95ٌجوز للمشتري وبعد )
 (. 44.9( كما لو كان سحب العمل قد تّم بموجب الفقرة )44)

 

مارسة االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو , بمالسلع)هـ( فً حال تم التثبت من اشتراك أي من العاملٌن لدى المجّهز أثناء تقدٌم 

 هذا العامل؛ أو طرد/( من الشروط العامة للعقد, فعندها ٌتوجب فصل9.9القهر أو اإلعاقة وفق المادة )

 

  )و( إذا أخفق المجّهز بتؤدٌة أي من واجباته التعاقدٌة األخرى. 

  ن الباطن مع مجهز آخر . )ي( أذا تنازل المجهز كال أو جزءاً الى مجهز آخر أو  تعاقد م

  أذا أحال أجزاء من المواد المجهزة الى مجهز آخر دون موافقة المشتري المسبقة , ( ن)

( من الشروط العامة للعقد, فٌجوز للمشتري التعاقد على 44.9عندما ٌقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ) 21.2

المشابه لتلك التً أخفق المجّهز فً تقدٌمها, وذلك وفقاً لألحكام والوسائل التً ٌراها المشتري االدوٌة واللقاحات تجهٌز 
 مناسبة, وعلى أن ٌكون المجّهز ملتزماً أمام المشتري بؤٌة تكالٌؾ إضافٌة التً قد تنتج عن شراء هذه )األدوٌة واللقاحات( 

 

( خمسة  عشر ٌوماً أن ٌسحب العمل دون 95الى المجهز. لمدة ) تحرٌريوفً أي وقت وبعد توجٌه أنذار  ٌستطٌع المشتري
 فً الحاالت التالٌة : الرجوع الى المحكمة

سحب . 00  
العمل بسبب 

 اإلفالس
 

  أو تقدم بطلب ألشهار أفالسه أو أعساره . و تعرض لتصفٌة موجوداتهأمفلساً او معسراً  جهزالمأذا أصبح  -أ

  المختصة بوضع أموال المجهز فً ٌد أمٌن التفلٌسة.أذا صدر قرار من المحكمة  -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 مإلفة من دائنٌه .  -د
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أذا وقع الحجز على أموال المجهز من محكمة ذات أختصاص وكان من شؤن هذا الحجز أن ٌإدي الى عجز المجهز  -هـ 
 عن األٌفاء بالتزاماته التعاقدٌة . 

 

تعوٌضات تترتب  أودون االجحاؾ بؤٌة حقوق وفً هذه الحالة, ٌتّم سحب العمل من دون أي تعوٌض للمجّهز, ومن 
 أو ستترتب له الحقاً. بموجب العقدلمشتري ل

 

ٌّد بؤحكام المواد )  42.9 فشله فً  أو تنفٌذفً الالمجهز إن تؤخٌر ( من الشروط العامة للعقد, ف44( و)49( و )94مع التق
 مطالبة ةأٌ فًسبباً  ٌكونأو  ٌإّدي ن, لظروؾ القاهرةالحدوث ظرؾ من  أي من التزاماته بموجب العقد نتٌجة تنفٌذ

 الظرؾ. ااألداء بهذ هذا ٌتؤثرالذي  بالقدر وذلكؽرامات تؤخٌرٌة أو فً مصادرة ضمان حسن األداء أو فً أنهاء العقد, ب

. الظروف 02
 القاهرة 

ألؼراض هذه المادة, ٌعنً مصطلح "الظروؾ القاهرة" أي حدث خارج عن ارادة الطرفٌن والؽٌر متوقع, تشمل   23.2

المثال ال الحصر ما ٌلً الحروب أو الثورات أو الحرائق أو الفٌضانات أو انتشار األوبئة أو الظروؾ القاهرة على سبٌل 
 الحظر الصحً او الحظر على الشحن.

 

 االٌفاء ٌحاول ان بعدها المجهز وعلى واسبابها القاهرة القوة حدوث فور خطٌاً  المشتري ٌعلم ان المجهز على 42.2
 خطٌاً  المشتري منه طلب اذا اال العمل الستكمال اخرى بدائل عن ٌبحث وان ا الجدٌد ؾالظر به ٌسمح ما بحدود بؤلتزامته

 . ذلك خالؾ

 

العقد  أنهاء .24  ,وفً الحاالت التالٌة ي وقت أفً و كلٌاً او جزئٌاً,العقد  أنهاء لمشتريٌحق ل 42.9

من قبل صاحب 

 for)العمل 
convenience) 

  تحقٌقاً للمصلحة العامة .  -أ

فً حالة أستحالة تنفٌذ العقد ألي سبب أو أسباب ٌتفق علٌها على أنها خارجة عن أرادة الطرفٌن وأدت الى أستحالة  -ب
 التجهٌز .

 

  الى المجهز بضرورة انهاء العقد . آ تحرٌرٌ بعد ارسال اشعاراً 

  فً ما ٌتعلّق ب)األدوٌة واللقاحات( المتبقٌة,  فٌجوز للمشتري أن ٌختار :  24.2

  )أ(  شراء أي جزء منها مع التسلٌم وفق شروط وأسعار العقد؛ 

ٌُّتفق علٌه لقاء )األدوٌة واللقاحات( التً تم تجهٌزها    .جزئٌا)ب( إلؽاء ما تبقى منها والدفع للمجّهز مبلؽاً 
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إذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق, فإن حقوق وواجبات والتزامات الطرفٌن, بما فٌها المبالػ المستحقة للمجّهز, تخضع    24.3

 (.46جمٌعها لإلجراءات المحددة فً المادة )

 

إذا حصل نزاع أو خالؾ من أي نوع كان بٌن المشتري والمجهز ٌرتبط أو ٌنتج عن هذا العقد, سٌسعى الطرفان  25.1

 بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع أو الخالؾ ودٌاً وذلك عبر التشاور فٌما بٌنهما.  إلى

تسوٌة . 02
 النزاعات 

شعاراً إٌرسل ٌوماً, فٌمكن أليٍ من الطرفٌن أن  20إذا فشل الطرفان فً حل هذا الخالؾ أو النزاع بالتشاور خالل   45.4
وفق هذا العقد, وٌحّدد فٌه الخالؾ موضوع التحكٌم, وال ٌمكن  لتحكٌمرؼبته اللجوء الى ابالى الطرؾ األخر ٌعلمه فٌه 

 اللجوء الى التحكٌم فً هذا الشؤن ما لم ٌتم توجٌه اإلشعار وفق ما نصت علٌه هذه المادة. 

 

التحكٌم المنّوه عنها فً هذه  إجراءاتأي خالؾ أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنٌة للجوء إلى التحكٌم وفق إن  25.2.1

. وإذا لم ٌمكن اللجوء الى التحكٌم قبل أو بعد تقدٌم )األدوٌة واللقاحات( موضوع العقد. المادة, سوؾ ٌتم تسوٌته عبر التحكٌم
 . ٌتم اإلتفاق على التحكٌم ٌتم تطبٌق القانون العراقً لفض النزاعات

 

  فً إجراءات التحكٌم. لشروط الخاصة للعقداُتعتمد أحكام اإلجراءات المحددة فً  25.2.2

  بصرؾ النظر عن إجراءات التحكٌم المنصوص عنها فً هذه المادة: 25.3

  ؛و. ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على ؼٌر ذلكأ         

  .مستحقات مالٌة لهٌة أ دفع للمجهزٌ ان المشتريب. على    

أو سوء السلوك المتعّمد, أو فً حال وجود أي خرق  (criminal negligence) الجرمً اإلهمالباستثناء حاالت  26.1

  ,( 8بموجب المادة )

الحد من  .03
 -المسؤولٌة 

  

 ؼٌرأضرار  أو خسارة ةأٌ عنالمشتري, سواء بموجب العقد أو حسب القانون أو خالفه,  تجاه لتزمؤم)أ( ال ٌعتبر المجّهز 
هذا ال عالقة ل تكالٌؾ؛الفوائد  فًأو  األرباح فً خسارة أوفً اإلستخدام أو خسارة فً اإلنتاج  خسارة أو ناتجةمباشرة أو 
 بواجبات المجهز تسدٌد الؽرامات التؤخٌرٌة الى المشتري وفق العقد؛ واالستثناء 

 

( تجاه المشتري ذلك بخالؾ أو القانون بموجب أو العقد بموجب) المجهز التزامأو سقؾ  إجمالً)ب( ال ٌجوز ان ٌتخطى 
 قٌمة العقد كاملة. 

 

العقد.  بلؽةاألطراؾ المتبادلة بٌن تصاالت المرتبطة بالعقد ووجمٌع المراسالت واإلكافة وثائق العقد ٌجب أن تكتب  27.1

 هذا وٌجري تفسٌر العقد استناداً الى هذه اللؽة. 

 لغة العقد  .07

. القانون 08 النظام القضائً العراقً.والٌة وتحت  الصلة وذات النافذةالعراقٌة  وانٌنقالقد وٌفسر وفق الع هذاٌحتكم  28.1
 الحاكم
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أو عبر الكابل ٌجب أن ٌكون تحرٌرٌاً  ,العقدهذا  شؤنه من أحد األطراؾ إلى اآلخر فً موجّ  (تبلٌػإشعار ) أيإن  29.1

ومرسالً إلى ( على أن تتبع بتؤكٌد تحرٌري ,البرٌد االلكترونً, التلكس, أو الفاكس المراسالت عبر الكابل " تشملعبر )"
 . المحدد فً شروط العقد الخاصةعنوان الطرؾ اآلخر 

اإلشعارات . 41
 )مذكرات التبلٌغ(

   المذكرة.ٌُعتبر اإلشعار أو مذكرة التبلٌػ نافذة من تارٌخ تسلٌمها أو بدءاً من أي تارٌخ الحق تحدده هذه  29.2

 رسومجمٌع الضرائب والرسوم وعن كامل المسإولٌة عندها ٌتحمل عندما ٌقوم المجّهز بتقدٌم سلع من الخارج, فس 30.1

 تسدٌدها خارج العراق وحسب التشرٌعات النافذة. المطلوب  وؼٌرها من الرسوم والجباٌات التراخٌص,

 

الضرائب . 22
 والرسوم

جمٌع الضرائب والرسوم عن كامل المسإولٌة عندها ٌتحمل بتقدٌم سلع من داخل العراق, فسعندما ٌقوم المجّهز  30.2

 الى الخدمات أو )األدوٌة واللقاحات( تسلٌم حتىتسدٌدها المطلوب  وؼٌرها من الرسوم والجباٌات التراخٌص, رسومو
 . المشتري

 

من جمهورٌة العراق الى المجّهز لتسيدٌد مبيالػ مالٌية ناتجية عين أو بموجيب العقيد,  مطالبات أو مطالبةعندما ٌتم تقدٌم  29,9
ٌجوز للمشتري اقتطاع وأٌضاٌ اإلحتفاظ بيؤي مبليػ أو مبيالػ ,بشيكل كاميل أو جزئيً, مين خطياب الضيمان )اذا كيان موجيوداً( 

المبلػ النقدي أوالضيمان, لحيٌن تسيوٌة هيذه الذي أودعه المجّهز لألؼراض المذكورة سابقا, كما وٌحتفظ بحقه بإمتٌاز إحتجاز 
 المطالبة. 

أما فً حال كان الضمان المصرفً ؼٌر كاٍؾ لتؽطٌة المبلػ او المبالػ المطاليب بهيا, أو فيً حيال عيدم وجيود خطياب ضيمان 
الميذكورة اعياله(,   مقدم من المجّهز, فعندها ٌجوز للمشتري إقتطاع واإلحتفاظ )كما ٌتمتع باالمتٌاز الحتجاز المبلػ او المبالػ

وبقدر قٌمة هذه المبالػ المطالب بها, أي مبلػ أو مبالػ مستحقة أو ستستحق للمجّهز فً أي وقت الحق بموجيب هيذا  العقيد أو 
وفق أي عقد آخر) إن وجد, وفً حال  عدم وجوده اتخياذ اإلجيراءات القانونٌية بصيدده( فٌميا بيٌن المجهيز والمشيتري أو فٌميا 

هورٌة العراق, وذلك الى حٌن تسوٌة هكذا مطالبة ومن دون أي حق للمجهز بالمطالبة بؤٌة فوائيد أو أضيرار بٌن المجّهز وجم
ناتجة عميا سيبق ومهميا كانيت طبٌعتهيا وعليى هيذا األسياس أو أي أسياس آخير متعليق بيؤي مجميوع مبليػ مسيتقطع أو محتجيز 

 اسب. بموجب هذه المادة, على أن ٌتم إشعار المجّهز بذلك بالشكل المن
 

20 .
االسقتطاعات 
واالمتٌازات 

المرتبطة بالمبالغ 
 الُمطالب بها
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 القسم الثامن: الشروط الخاصة للعقد

ل الشروط العامة للعقد.  أوالتالٌة ُتكمل  للعقد الخاصة الشروط نأ تسود األحكام الواردة فً الشروط  بٌن اإلثنٌن, تضاربكان هناك فً حال ُتعدِّ
 الخاصة. تعتمد مواد الشروط الخاصة نفس أرقام مواد الشروط العامة لضمان الوضوح وتظهر بٌن قوسٌن.

هذه بالخط المائل والخلفٌة الرمادٌة. تم تقدٌم  وذلك بحسب الحاجة حول كٌفٌة استكمال الشروط الخاصة للعقد إلى جهة التعاقد تم تقدٌم مالحظات{

  }. لؽرض توضٌح األحكام التً ٌتوجب على المشتري إعدادها بشكل خاص لكل مناقصة عٌنٌةال األحكام

 )ح( 9.9ش.ع.ع.  ]وزارة / دائرة() المشتري إسم:  أدخل] إسم المشتري:

 )م( 9.9ش.ع.ع.  .[المجّهز إسم:  أدخل] إسم المجّهز:

 العطاءات ٌتم اضافة ما ٌلً :اضافة الى ما ورد فً التعلٌمات الى مقدمً  5.2

تزوٌد الطرؾ الثانً بالكتب الرسمٌة التً لها عالقة بتنفٌذ العقد دون ان ٌكون الطرؾ االول  مسإول عن نتٌجة تلك    -

 المخاطبات.

المشتري  كونها النسخة المعمول بها فً حال  ٌتم اعتماد النسخة االصلٌة  للعقد والموقعة من الطرفٌن والمحفوظة لدى   -

 االختالؾ.  

تقدم القوائم التجارٌة االصلٌة الى قسم االستٌراد قبل شحن االرسالٌة عن كل شحنة وبخالفه سوؾ ٌقوم الطرؾ االول بفرض  -  

  44ؼرامة استٌرادٌة حسب نص المادة ش.ع.ع

ٌله من الشركات االجنبٌة التً خولته ما لم ٌكن التخوٌل الالحق قد عالج استمرار مسإولٌة المكتب العلمً حتى بعد انتهاء تخو

 التزامات الشركة االجنبٌة السابقة وآثارها

 

 5ش.ع.ع 

 على المجهز تزوٌد الطرؾ األول بشهادة التحلٌل الصادرة من مختبرات الشركة المصنعة مختومة بختمهم مع كل شحنة . -

جٌل المستحضرات المنتجه من قبله لدى قسم التسجٌل فً وزارة الصحة للمواد الؽٌر مسجلة على الطرؾ الثانً القٌام بتس - 

 وإعادة تسجٌل للمواد المسجلة سابقا والتً تحتاج الى إعادة تسجٌل وتقدٌم المستمسكات التً تثبت ذلك الى قسم التسجٌل 

 لجنة السٌاسات الدوائٌة فٌتوجب على المجهز:فً حال كون المادة ؼٌر مسجلة وتمت اإلحالة علٌها بناء على قرار  - 

 ٌجب على البائع تسجٌل شركته ومواده فً وزارة الصحة العراقٌة . -

ٌجب على البائع تسجٌل شركته خالل شهر واحد من تارٌح اإلحالة فً وزارة الصحة العراقٌة على ان ال تتجاوز مدة ستة اشهر  -

 الكمال التسجٌل وبخالفه ٌتوقؾ المشتري عن التعامل مع البائع 
فً حال كون المادة ؼٌر مسجلة فلن ٌتم تسدٌد أي مستحقات للشركة لهذا العقد ما لم ٌتم تاٌٌد ما ٌثبت تقدٌم وثائق تسجٌل المادة  -

 6ش.ع.ع.

 6.9ش.ع.ع.
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 او إعادة تسجٌلها الى قسم التسجٌل .

 العقد توقٌع تارٌخ :أدخل] تارٌخ نفاذ العقد:

 أو, قدتم تسجٌل )األدوٌة واللقاحات( بتارٌخ توقٌع الع إذا  (9)

 إذا كان تسجٌل )األدوٌة واللقاحات( ؼٌر مطلوب بحسب القوانٌن النافذة.  (4)

 .["ٌنطبق ال" :ٌجب إلؽاء المقطع وإدراج االنطباق عدم حال فً

 ٌعتبر العقد نافذا من تارٌخ توقٌع العقد من قبل الطرفٌن

 6.4ش.ع.ع. 

 االداء:كفالة حسن 

%( من مبلػ العقد بعد التبلٌػ بكتاب االحالة وقبل 5تقدم التامٌنات النهائٌة على شكل خطاب ضمان حسن التنفٌذ للعقد بنسبة )  -أ

 . اال باشعار من قبل كٌمادٌا ضمانلؽى الٌوالتوقٌع العقد ,

توقٌع العقد بعد موافقة اللجنة المركزٌة للمراجعة ٌوم( من تارٌخ 49ٌجوز للشركات االجنبٌة تقدٌم التامٌنات النهائٌة خالل ) -ب

 ومصادقة االحالة فً جهة التعاقد 

التطلق التامٌنات النهائٌة اال بعد صدور شهادة القبول النهائً وتصفٌة الحسابات وٌجوز اطالق اجزاء من مبلػ خطاب ضمان -ج

 . ل لها بما ٌإٌد كونها مإهلة لالستخدامحسن التنفٌذ بعد التسلٌم النهائً لتلك االجزاء وصدور شهادة القبو

 مع مراعاة الضوابط الخاصة بالتامٌنات النهائٌة.

من قبل مصرؾ عراقً حكومً او مصرؾ عراقً اهلً , وال ٌجوز   المصرفًلضمان صدراٌحسن االداء ٌجب ان  ضمان-د

تقدٌم كفالة مقابلة صادرة من مصرؾ لتلك المصارؾ الحكومٌه والمعتمدة  اصدار كفالة مصرفٌة لشركة اجنبٌة االبعد 

 Moody's standard and poor)( ذي تصنٌؾ صادر من احدى مإسسات التصنٌؾ الدولٌة )Back to Backاجنبً)

باللؽتٌن  ضمانكون الٌودون توسط المصرؾ العراقً للتجارة وان  ضمانوؼٌرها او لقاء تؤمٌنات نقدٌة بما الٌقل عن مبلػ  ال

 العربٌة واالنكلٌزٌة وتكون اللؽة العربٌة هً المعول علٌها.

-وبموجب تخوٌل رسمً  ضمانصدر بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصولٌا الصدار الٌحسن االداء  ضمان -ه

 او كتاب مرفق ٌصدر من المصرؾ المصدر لها. ضمانومصدق ٌقدم الى المصرؾ وٌدرج على متن ال

كون ٌو ضمانبكتاب صحة صدور )سري وشخصً( ٌرسل الى كٌمادٌا من قبل المصرؾ المصدر لل ضمانٌقترن تقدٌم ال  -و

حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلٌن او   او مصادرته  ولصالح كٌمادٌا ولكٌمادٌا حق تمدٌده  ؼٌر مشروط ضمانال

 المجهزٌن ومع اول مطالبه خطٌه لها.

 حسن االداء: ضمانلى الشركات والمكاتب العلمٌة مراعاة التالً عند اصدار ع -زـ

 7ش.ع.ع. 
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  تصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة للعقد  -0

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

ن جمهورٌة ضرورة  ذكر الفقرة التالٌة فً سند خطاب الضمان )تخضع وتفسر هذه الكفالة فً كافة االمور وفقا لقوانٌ -2

 العراق(.

 ان ٌكون خطاب الضمان مؽطى مالٌا من قبل المصرؾ. -1

وبتوقٌع المدٌر  لضمانال ٌتم استالم اي خطاب ضمان مالم ٌكن مصحوبا بكتاب رسمً صادر من المصرؾ المصدر ل -2

 المفوض للمصرؾ اومن ٌنوب عنه.

تكون اللؽة العربٌة هً المعول علٌها فً نشوء اي ٌكون باللؽة العربٌة فقط او بالللؽتٌن العربٌة واالنكلٌزٌة على ان  -3

 نزاع.

 ان ٌكون نافذ لمدة سنة من تارٌخ االصدار. -7

 ان الٌكون مشروطا اومباشرا. -8

)فً حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعدٌالت او التمدٌدات على خطابات الضمان او نكول المجهز ٌتم مصادرة -9

 تنا(وأٌداعه فً حساب شرك لضمانمبلػ ا

 .المعتمدة بموجب نشرة تصدر من البنك المركزي العراقًٌتم استالم خطابات الضمان الصادرة من المصارؾ   -02
ال ٌتم قبول خطابات الضمان كافة اال بعد قبولها من البنك المركزي العراقً وادخالها المنصة االلكترونٌة وتأٌٌد البنك 

 المركزي العراقً لنا بذلك
 

 ٌكون خطاب الضمان بعملة العقد.ٌجب ان  -99

 ممكن تقدٌم التامٌنات النهائٌة )كفالة حسن االداء ( على شكل وصل قبض ٌدفع مباشرة الى خزٌنة جهة التعاقد ) كٌمادٌا (  -94
عفى الؾ دوالر او اقل او ما ٌعادلها بالدٌنار العراقً استنادآ الى سعر صرؾ وزارة المالٌة ت 45العقود التً مبلؽها  -92

وحسب سنة التخصٌص من خطاب ضمان مقدم من الشركة او المكتب العلمً المجاز من نقابة الصٌادلة او الشركة 

 المجهزة او المسوقة او الوكٌل التجاري .

 7.2ش.ع.ع. .(7.2ٌتم اعتماد صٌؽة خطاب الضمان الوارد فً الفقرة )أ( من الشروط العامة للعقد الفقرة)
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 من الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة ما ٌلً: 1.9الى ما ورد فً اضافة 

ال ٌعتبر استالم المواد اقراراً بمطابقتها للمواصفات والشروط الفنٌة وٌعول على نتائج الفحوصات المختبرٌة الصادرة من  -

لمركزي العام(.وبعد صدور قرار مختبرات الصحة العامة العراقٌة )المركز الوطنً للرقابة والبحوث الدوائٌة,مختبر الصحة ا

 المشكلة لذلك ولٌس فقط نتٌجة تحلٌل المختبر.لجنة االطالق  المركزٌة الفحص والقبول من قبل 

 ارسال نماذج الى المركز الوطنً للرقابة والبحوث الدوائٌة للتقٌٌم والفحص وٌعول على نتائج المختبر. - 
تقدم مادة قٌاسٌة للتحلٌل )حسب دستور االدوٌة البرٌطانً ,دستور االدوٌة االمرٌكً ,دستور االدوٌة االوربً( لٌست معملٌة مع  - 

 شهادة وطرٌقة التحلٌل ٌجب ان ترسل مع الطلب الى المركز الوطنً للرقابة والبحوث الدوائٌة.
لرقابة الوطنٌة والبحوث الدوائٌة التابع لنا ٌجب ان تعوض من قبل اي مادة او كمٌة تفشل فً التحلٌل حسب تاكٌد مركز ا -

 المجهز.

 1.9ش.ع.ع. 

"0.2.1 : 

المشتري. فً حال كان اختبار السلع ومعاٌنتها مطلوباً قبل ارسالها,  او لصالح لحسابالمحددة هً  ختبارات)أ(  إن المعاٌنة واال
  الجودة المتعلق بهذه السلع.  مراقبةفال ٌجوز شحن السلع إال إذا جرت معاٌنتها بشكل مقبول وتم إصدار تقرٌر 

 1.4ش.ع.ع. 

 

ٌّنة من السلع جاهزة للشحن, على أن ٌتحمل المجهز تكالٌؾ هذه  )ب( ٌجوز للمجّهز أن ٌقوم باختبار جودة مستقل على مجموعة مع
 االختبارات.  

 

)ج( عند وصول السلع إلى نقطة الوصول النهائً, على ممثل المشتري أن ٌقوم بمعاٌنة السلع أو قسم منها للتؤكد من مطابقتها 
العقد, وإلعالم المشتري بؤن السلع قد وصلت بحالة تبدو جٌدة. سوؾ ٌصدر المشتري إلى المجّهز شهادة  استالم  متعلقة لشروط 

"   من تارٌخ دخول المادة المجهزة الى ٌوم( 02)  عشرخمسة بالسلع )أو بقسم منها(. ٌجب إصدار شهادة االستالم خالل   "
 ول.مكان التجهٌز المحدد من قبل الطرؾ اال

 

فٌعاد الفحص  1.9فً حال اعتراض المجهز على نتائج الفحوص التً تجرٌها المختبرات المشار الٌها فً الفقرة ش.ع.ع  1.4.4
 فً المختبر المركزي للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعٌة .

 

 :  اضافة الى ما ورد فً الشروط  العامة ٌتم اضافة

 تشحن فً شكل ربطات مؽطاة بالناٌلون وموضوعة على قواعد خشبٌة.المواد الطبٌة ٌجب ان   -

وٌطبع على العبوة الداخلٌة  ,ٌطبع على العبوة الخارجٌة )البالٌت او الكارتون الكبٌر( الرمز الوطنً ورقم الطلب والكمٌة - 

,اسم (MOH-Iraqواصؽر شكل صٌدالنً )امبول او قنٌنة او شرٌط( وبصورة جٌدة عالمة تبٌن وزارة الصحة/ العراق )

( على كافة العبوات الخارجٌة والداخلٌة .Batch Noالمستفٌد, وعمر المادة )تارٌخ الصنع والنفاذ( وٌطبع رقم الوجبة )

 واصؽر شكل صٌدالنً.

 من اجل تسهٌل نفاض وخزن الشحنات ٌجب ان تكون الربطات باالبعاد التالٌة:    -

 ملم9400الطول  -

 ملم 9000العرض     -

 90.4ش.ع.ع. 
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 ملم وبضمنه ارتفاع قاعدة الربطة  9000االرتفاع    -

 كٌلو ؼرام  700الوزن لكل بالٌت ٌجب ان الٌزٌد عن    -
ط النقل ومراحله وٌشمل شحن البضاعة من بلد المنشؤ ولحٌن وصولها الى شحن البضاعة بواسطة وسائل مبردة ولكافة وسائ   -

 مخازن المشتري وسوؾ ٌكون البائع مسإوال عن تعوٌض أي مادة تفشل فً التحلٌل بسبب كون درجة الحرارة ؼٌر مالئمة . 

 (: CIF/CIP/DDPبنود نموذجٌة تنطبق على )أحكام }

 العراق:للسلع المقدمة من خارج  - 

(والمشتري تحرٌرٌاً بكافة تفاصٌل عملٌة الشحن بما DDPماعدا ) الشحن تؤمٌن شركة إشعار الى المجهز ٌبادرعند الشحن, 

ٌّة وتارٌخ ومكان الشحن ووسٌلة النقل والوقت المتوقع لوصول الشحنة الى نقطة الوصول  فٌها رقم العقد وتفاصٌل السلع والكم

( 27ثماِن وأربعون ) قبلالنهائً. فً الحاالت التً ترسل فٌها السلع عبر الشحن الجوي, على المجّهز ان ٌعلم المشتري اقله 

من موعد ارسال السلع, وذلك باالضافة الى اسم شركة النقل ورقم الرحلة والوقت المتوقع للوصول ورقم أو بٌان  ساعة

الفاكس ومن ثّم  إرسال المستندات التالٌة الى المشتري بواسطةإلى كما وسٌبادر المجهز .(. waybill numberالشحنة )

  :  (DDPماعدا ) سخة عن هذه المستندات الى شركة تؤمٌن الشحنوٌرسل ن, البرٌد السرٌعب

اٌْووخ اٌؼبِخ ٚىاهح اٌٖؾخ/  ٠ج١ّٓ ف١ٙب اٍُ اٌّْزوٞاٌفٛار١و اٌزٟ  ِٓ( 2( َٔـ أ١ٍٕخ ِغ َٔقز١ٓ اٙبف١ز١ٓ )3صالس ) (1)

ٌز٠َٛك االك٠ٚخ ٚاٌَّزٍيِبد اٌطج١خ /لَُ االفواط اٌىّووٟ ٚهلُ اٌؼمل ٕٚٚف اٌٍَغ ٚاٌى١ّّخ ٚأٍؼبه اٌٛؽلاد ٚاٌم١ّخ 

 اإلعّب١ٌخ. ٠غت أْ ٠زُ رٛل١غ اٌفٛار١و أٚ ٍٛجبد اٌلفغ األ١ٍٕخ ٚرقزُ ثقزُ/ٛبثغ اٌْووخ؛ 

 negotiable, clean, on-board throughٚإٌّمؼ ) زفبٌٍٚٗ اٌمبثً اٌْؾٓ( َٔـ ػٓ َِزٕل 2إًٔ ٚاؽل ٚاصٕبْ ) (2)

bill of lading)،  ٍُو ػ١ٍٗ "رىب١ٌف اٌْؾٓ ِلفٛػخ ٍٍفبً"، ٠ٚج١ّٓ ا ّّ اٌْووخ اٌؼبِخ اٌّْزوٞ ٚىاهح اٌٖؾخ/ ِئ

ٚ ُّ ٕٛالً ؽزٝ ٌز٠َٛك االك٠ٚخ ٚاٌَّزٍيِبد اٌطج١خ /لَُ االفواط اٌىّووٟ ، ٚاٍُ عٙخ اٌزج١ٍغ ٚفك اٌؼمل، ٚأْ اٌْؾٓ ١ٍز

( َٔـ 3، أٚ صالس )ٍزفبٌٚٗ لبثً غ١و( ػٓ َِزٕل اٌْؾٓ 2ٔمطخ إٌٛٛي إٌٙبئٟ ثؾَت لبئّخ اٌّزطٍجبد ِغ َٔقز١ٓ )

 road) اٌطولبد ػجو اٌْؾٓ ٍغً أٚ ،(railway consignment note) اٌؾل٠ل٠خ اٌَىهػجو  اٌْؾٓ ٍغًػٓ 

consignment note)، ٚإٌمً اٌجوٞ ّبؽٕبد ػجوّؾٓ  ٍغً أ، ( ٞٛأٚ ث١ٌٖٛخ اٌْؾٓ اٌغair waybill)، ٚأ 

ٚأْ "رىب١ٌف اٌْؾٓ ِلفٛػخ ٍٍفبً" (، ِئّو ػ١ٍٙب multimodal transport) ِزؼلكح ٔمً ثٍٛبئٜ اٌْؾٓ َِزٕل

ُّ ٕٚٛالً ؽزٝ ٔمطخ إٌٛٛي إٌٙبئٟ ثؾَت لبئّخ اٌّزطٍجبد؛  اٌْؾٓ ١ٍز

 ؛هىِخاٌزٟ رؾلك ِؾز٠ٛبد وً  (packing list( َٔـ ػٓ َِزٕل لبئّخ اٌز١ٙٛت )4أهثغ ) (3)

 ؛CIP ,CIFػٓ ّٙبكح أٚ ث١ٌٖٛخ اٌزؤ١ِٓ رج١ٓ أْ اٌّْزوٞ ٘ٛ اٌَّزف١ل فٟ ؽبٌخ ٚاؽلح َٔقخ   (4)

 إًٔ ٚاؽل ػٓ ّٙبكح اٌّٚبٔخ اٌّٖٕؼ١خ ِٓ اٌّّٖٕغ أٚ اٌّغٙي، ػٍٝ أْ رًّْ وبفخ اٌجٕٛك ِٛٙٛع اٌؼمل؛  (5)

اٌّٖللخ ِٓ ٚ ِغ لبئّخ اٌزلاٚي اٌزغبهٞ ماد اٌٍٖخ، ٌىبفخ اٌجٕٛك إٌّْؤ بكادْٙ( ٍزخ َٔـ ِٓ اٌّغٙي 6ٌإًٔ ٚاؽل ٚ) (6)

ػٚٛاً فٟ اٌَٛق  ػوث١بً  ثٍلاً  إٌّْؤ ثٍل وبْ امااال  إٌّْؤ، ثٍل فٟ ٚاٌّٛعٛكحلجً اٌجؼضبد اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌؼوال١خ اٌّقزٖخ 

 99.9ش.ع.ع 
 99.2و
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لَّقفؼٕل٘ب رُ  ،اٌؼوث١خ اٌّْزووخ  ؛ إٌّْؤ ثٍل فٟاٌّقزٖخ  اٌو١ٍّخ اٌٍَطبدّٙبكح إٌّْؤ فمٜ ِٓ لجً  َٖ

( َٔـ ػٓ ّٙبكح اٌفؾٔ اٌّقزجوٞ ٚاٌّؼب٠ٕخ اٌّملِخ ٌٍّغّٙي ِٓ ٚوبٌخ اٌّؼب٠ٕخ اٌّىٍّفخ ثنٌه )فٟ 6إًٔ ٚاؽل ٍٚزخ ) (4)

 اٌؾبالد اٌزٟ رىْٛ ف١ٙب اٌّؼب٠ٕخ ِطٍٛثخ(؛

 آفو ِؼ١ٓ ِٚطٍٛة ألغواٗ االٍزالَ/ أٚ اٌلفغ. أٞ َِزٕل رؼبلل (8)

 

 داخل العراق: للسلع المقدمة من

 عند توصٌل السلع أو قبله, ٌتعٌن على المجّهز إشعار المشتري تحرٌرٌاً بذلك وتقدٌم المستندات التالٌة له:

ٚهلُ اٌؼمل ٕٚٚف اٌٍَغ ٚاٌى١ّّخ ٚأٍؼبه  ٠ج١ّٓ ف١ٙب اٍُ اٌّْزوٞاٌفٛار١و اٌزٟ  ِٓ( أ١ٍٕزبْ ِغ َٔقز١ٓ اٙبف١ز١ٓ 2َٔقزبْ ) (1)

 اٌٛؽلاد ٚاٌم١ّخ اإلعّب١ٌخ. ٠غت أْ ٠زُ رٛل١غ اٌفٛار١و أٚ ٍٛجبد اٌلفغ األ١ٍٕخ ٚرقزُ ثقزُ/ٛبثغ اٌْووخ؛ 

 railwayأٚ ٍغً اٌْؾٓ ػجو اٌَىه اٌؾل٠ل٠خ )، (Delivery note) ٌز١ٍَُِنووح ا ػٓ زبْ( أ2١ٍٕ) َٔقزبْ (2)

consignment noteٍ ٚأ ،)( غً اٌْؾٓ ػجو اٌطولبدroad consignment note أٚ ٍغً ّؾٓ ػجو ّبؽٕبد ،)

 multimodal(، أٚ َِزٕل اٌْؾٓ ثٍٛبئٜ ٔمً ِزؼلكح )air waybillإٌمً اٌجوٞ، أٚ ث١ٌٖٛخ اٌْؾٓ اٌغٛٞ )

transport ،) ٍُِٚئّو ػ١ٍٙب أْ  اٌْووخ اٌؼبِخ ٌز٠َٛك االك٠ٚخ ٚاٌَّزٍيِبد اٌطج١خ ،اٌّْزوٞ ٚىاهح اٌٖؾخ/ ٚرج١ّٓ ا

ُّ ٕٚٛالً ؽزٝ ٔمطخ إٌٛٛي إٌٙبئٟ ثؾَت ِب ٚهك فٟ اٌؼمل؛  اٌْؾٓ ١ٍز

 ػٓ ّٙبكح أٚ ث١ٌٖٛخ اٌزؤ١ِٓ رج١ٓ أْ اٌّْزوٞ ٘ٛ اٌَّزف١ل؛ٚاؽلح َٔقخ  (3)

  هىِخ؛اٌزٟ رؾلك ِؾز٠ٛبد وً  (packing list( َٔـ ػٓ َِزٕل لبئّخ اٌز١ٙٛت )4أهثغ ) (4)

  ؛اٌّٖٕؼ١خ اٚ اٌؼ١ٛة ِٓ اٌّّٖٕغ أٚ اٌّغٙي، ػٍٝ أْ رًّْ وبفخ اٌجٕٛك ِٛٙٛع اٌؼملإًٔ ٚاؽل ػٓ ّٙبكح ّٙبْ  (5)

اٌّٖللخ ِٓ لجً اٌجؼضبد ٚ ِغ لبئّخ اٌزلاٚي اٌزغبهٞ ماد اٌٍٖخ، ٌىبفخ اٌجٕٛك إٌّْؤ بكادّٙإًٔ ٚاؽل ِٓ اٌّغٙي ػٓ  (6)

 ،ػٚٛاً فٟ اٌَٛق اٌؼوث١خ اٌّْزووخ ػوث١بً  ثٍلاً  إٌّْؤ لثٍ وبْ امااال  إٌّْؤ، ثٍل فٟ ٚاٌّٛعٛكحاٌلثٍِٛب١ٍخ اٌؼوال١خ اٌّقزٖخ 

لَّقفؼٕل٘ب رُ   ؛إٌّْؤ ثٍل فٟاٌّقزٖخ  اٌو١ٍّخ اٌٍَطبدّٙبكح إٌّْؤ فمٜ ِٓ لجً  َٖ

( َٔـ ػٓ ّٙبكح اٌّؼب٠ٕخ اٌّملِخ ٌٍّغّٙي ِٓ ٚوبٌخ اٌّؼب٠ٕخ اٌّىٍّفخ ثنٌه )فٟ اٌؾبالد اٌزٟ رىْٛ ف١ٙب 6إًٔ ٚاؽل ٍٚزخ ) (4)

 اٌّؼب٠ٕخ ِطٍٛثخ(؛

 أٞ َِزٕل رؼبلل آفو ِؼ١ٓ ِٚطٍٛة ألغواٗ االٍزالَ/ أٚ اٌلفغ. (8)

ِالؽظخ: اما وبٔذ اٌَّزٕلاد اٌزٟ ٠ملِٙب اٌّغّٙي غ١و ِطبثمخ ٌٍؼمل، فؼٕل٘ب ٍززُ اٌّلفٛػبد اٌَّزؾمخ ثؼل إلاه ّٙبكح االٍزالَ 

 أػالٖ ِٓ ُ.ؿ.ع. ٚ ُ.ع.ع.. 0ٚفك اٌّبكح 

 

 باالضافة الى ما ورد اعاله ٌتم اضافة ما ٌلً:

   كافة الشحنات ٌجب ان ترفق بقوائم الشحن التجارٌة وقوائم التعبئة وشهادة المنشؤ االصلٌة المصدقة  -
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ٌوم وٌتحمل مسإولٌة اي نقص ٌظهر فً  95ٌجب على المجهز تقدٌم مستندات الشحن قبل وصول االرسالٌة بمدة ال تقل عن   -

 الشحنة او اي تاخٌر ٌنتج بسبب عدم توفر مستندات الشحن 

 ادٌا.ممكن وضمن فترة صالحٌة االعتماد وجدولة الشحن تكون حسب احتٌاج)طلب( كٌم ٌكون التسلٌم باسرع وقت  -

والٌتحلل من  CIP* استالم المواد المتفق على تجهٌزها عند وصولها الى مخازن وزارة الصحة /مخازن  كٌمادٌا والتامٌن علٌها  -

 محضر نفاض اصولً فً مكان التسلٌم المتفق علٌه. هذا االلتزام ولحٌن تنظٌم
 .تذكر فً قائمة الشحن مع تارٌخ الصنع والنفاذٌجب تجهٌز العقد باعداد محدودة للوجبات وكمٌة كل وجبة ٌجب ان  - 
 

 المنشؤ شهادة
 الثبات قانونا مخولة جهة اٌة او المنشا بلد التجارة ؼرفة من وتصدق للبضاعة المصنعة او المنتجة الشركة قبل من تعد وثٌقة هً

 ٌتم الحالة هذه وفً بلد من اكثر انتاجها فً اشترك قد ٌكون ان او واحد بلد صنع او انتاج من السلعة وتكون السلعة منشا حقٌقة
 عن الضرورٌة المعلومات الشهادة فً وتدرج(  التجمٌع)  السلعة على جوهري تحوٌل عملٌة اخر فٌه جرت الذي البلد اعتماد

 حماٌةل وذلك(  الشحن واسطة,  المستفٌدة الجهة, المصدرة الشركة,  االنتاج مكان,المنتجة الشركة,  البضاعة نوع) البضاعة
 والتقلٌد التجاري الؽش من المستهلك

 
مع مراعاة ماورد فً الفقرة)ا( اعاله ٌجوز اعتماد شهادة المنشؤ الصادرة من بلد الشحن ) بلد التصدٌر ( مصدقة من الجهات 

دقٌقة من حٌث العراقٌة المختصة فً بلد الشحن ) بلد التصدٌر ( مع االشارة الى منشؤ المواد المستوردة والتً ٌجب ان تكون 
المواصفات الفنٌة الخاصة بالمواد او المعدات المراد تصدٌرها الى العراق شرط وجود تعهد مصدق اصولٌا من الشركة الشاحنة ) 

المصدرة ( والمجهزة للمواد االستٌرادٌة ٌتضمن تحملها كافة المسإولٌات المالٌة والقانونٌة المتعلقة بمدى صحة المعلومات 
 ادات المنشؤ االصلٌة المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المجهز فً دولة الشحن االخٌرةالمذكورة فً شه

 

 

ٌجب أن تكون السلع مصنعة حدٌثاً, وأن تحمل تارٌخ الصنع وتارٌخ انتهاء الصالحٌة. وعلى المجّهز ان ٌكفل وٌتعهد بما  95.9" 

 ٌلً: 

فزوح   ٌل٠ٙبثؤْ وبفخ اٌٍَغ اٌّملِخ ثّٛعت ٘نا اٌؼمل ِٚب ٌُ ٠ؾلك اٌؼمل فالف مٌه، ٚثزبه٠ـ ٌٕٚٛٙب اٌٝ ِقبىْ و١ّبك٠ب   -

ًّ ػٓ ِزجم١خ ٔفبم (، ٚمٌه ٌٍٍَغ ماد فزوح اٌٖالؽ١خ اٌزٟ shelf lifeاٌٖالؽ١خ األٍب١ٍخ ) فزوح (5/6) أٍلاً فَّخ ال رم

ٚثؼىَٗ رفوٗ غواِخ ِب١ٌخ .وؾل ألٖٝ أّٙو( 3لل ِو ػٍٝ ر١ٕٖؼٙب صالصخ ) ى٠ْٛ فٟ اٌؾبٌخ إٌَز١ٓٚرفٛق إٌَز١ٓ؛ 

 22ٚؽَت إٌَت إٌّٖٛٓ ػ١ٍٙب فٟ اٌفموح ُ.ع.ع 

 ٚمٌه ّٙٓ إٌطبق اٌّؾلك فٟ اٌّٛإفبد اٌف١ّٕخ؛ ٚ(، overagesثؤْ ٌىبفخ اٌٍَغ ٚٚفك اٌؾبٌخ، "فبئ٘ فٟ اٌى١ّخ" ) -

غ١و  ىٛٔٙبٕبظّخ اٌّقزٖخ ٚمٌه ٌاٌ اٌٍَطبد ِٓ( recall)اٚي أٚ االٍزوكاك ِٓ اٌزل ٌٍَؾتثؤْ اٌٍَغ ١ٌَذ ُػوٙخً  -

 ؛ ٚاٌلٚاء ٔز١غخ اٍزقلاٍٍَج١خ  ػٛاهٗأٚ ثَجت ٚعٛك  اٌغٛكحِمجٌٛخ 

 95ش.ع.ع. 
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ٌّة المواصفات بالكاملبؤن السلع تحقق   فً العقد. المحددةوالشروط  الفن

وفق الضمانة المحددة أعاله, ٌحق للمشتري االعتراض على أيٍ من السلع موضوع العقد على ان ٌتم تقٌٌد ذلك من  95.4

 تارٌخ صدور نتائج التقٌٌم الى اجراء معاملة صرؾ المستحقات عند عدم وجود اعتراض خالل هذه الفترة. 
من المشتري, أن ٌقوم وبالسرعة الممكنة باستبدال السلع  على المجّهز ولدى استالمه اشعاراً تحرٌرٌاً باالعتراض          

المتضمنة عٌوباً مصنعٌة, ومن دون أن ٌرتب ذلك أٌة كلفة إضافٌة على المشتري. هذا وٌكون المجّهز مسإوالً عن إزالة وإخالء 
 البدٌلة.السلع المتضمنة عٌوباً مصنعٌة وٌتحمل كافة المخاطر وعلى نفقته الخاصة, وذلك فور تسلم السلع 

فً حال النزاع أو الخالؾ فٌم بٌن المجّهز والمشتري, فعندها ٌتم اجراء تحالٌل إضافٌة على العٌنات التً (: ال ٌنطبق 95.2

ٌحتفظ بها الُمصّنع, وذلك فً مختبر مستقل ومحاٌد ٌتفق علٌه المجّهز والمشتري. فً حال أكدت التحالٌل هذه وجود عٌوب فً 
المجهز كلفة التحالٌل باإلضافة الى كلفة االستبدال والتخلّص من السلع المتضمنة عٌوباً. أما فً حال اكدت السلع, فٌتحمل عندها 

 التحالٌل على جودة السلع, فٌتحمل عندها المشتري كلفة هذه التحالٌل(

ص بالعقد(, بعد استالمه إذا فشل المجهز فً استبدال السلع المتضمنة عٌوباً ضمن المهلة المحددة لذلك )أي كما منصو   95.2
أعاله, فعندها ٌجوز للمشتري اتخاذ الخطوات الالزمة  95.4إشعار المشتري بتؤكٌد وجود عٌوب فً السلع وفق المادة 

دون االجحاؾ بؤٌة والضرورٌة, بما فٌها إخالء السلع من الموقع والتخلص منها, وذلك على مسإولٌة ونفقة المجّهز, وذلك من 
السلع المتضمنة  /حفظتخزٌن. ٌحق للمشتري أٌضاَ أن ٌطالب بتكالٌؾ بموجب العقد لمشتريأخرى تترتب ل تعوٌضات أوحقوق 

  هذه التكالٌؾ  من أٌة مدفوعات مستحقة للمجّهز بموجب العقد. ستقطععٌوباً وللمدة التً تلً اإلشعار المنوه عنه أعاله, وأن ٌ

أي من السلع من التداول, ٌتوجب على  /استردادسحب: فً حال تم (recallsالسلع ) السلع من التداول / استرداد سحب 95.5

؛ ٌتوجب /االسترداد ( ٌوماً, مرفقاً بكافة تفاصٌل واسباب السحب92خالل أربعة عشر ) المجّهز أن ٌقدم إشعاراً بذلك إلى المشتري

الخاصة, بسلع أخرى تطابق المواصفات الفنٌة بشكل وعلى نفقته االسترداد, فوراً /على المجهز أن ٌستبدل السلع موضوع السحب

 االسترداد/سحبتام, وان ٌقوم بالترتٌبات الالزمة لجمع هذه السلع المتضمنة عٌوباً أو إتالفها. إذا فشل المجّهز بالقٌام بمتوجبات ال
 ى نفقة المجّهز.بالسرعة المطلوبة, فعندها سٌقوم المشتري باتخاذ التدابٌر الالزمة لسحب/السترداد السلع عل

فً حالة فشل المادة فً التحلٌل الذي ٌجرٌه المركز الوطنً للرقابة والبحوث الدوائٌة او اي جهه مختصة ٌتم اضافة مبلػ   -

% من المبلػ الكلً للمادة الفاشلة مع فرض ؼرامة تاخٌرٌة فً حال عدم شحن المادة 95المصارٌؾ االدارٌة بما ٌعادل نسبة 

 ل البائع خالل المدة المتفق علٌها فً العقد وبالنسبة المتفق علٌها التعوٌضٌة من قب

من  %900بنسبة  *   ٌقوم المجهز بتعوٌض الكمٌات المنتهٌة المفعول ؼٌر المصروفة فً مخازن وزارة الصحة ومخازن كٌمادٌا-

 الكمٌة الكلٌة للمادة المنتهٌة المفعول.
% 95% مع 900بالتحلٌل والمنتهٌة المفعول ألسباب فنٌة تعود الى المجهز وبنسبة ٌجب على البائع تعوٌض المواد الفاشلة   - 

مصارٌؾ إدارٌة من كامل الكمٌة الفاشلة أو المنتهٌة المفعول وتفرض ؼرامة تؤخٌرٌة فً حال عدم شحن الكمٌة التعوٌضٌة 
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 . والنسبة المتفق علٌها فً العقدبنفس المدة 

 ٌجب على البائع  تعوٌض المواد المنتهٌة المفعول خالل مدة ٌتم تحدٌدها بأٌعاز من الطرف االول)المشتري /كٌمادٌا(.   -

ٌجب على البائع تعوٌض للمواد الفاشلة بالتحلٌل خالل مدة التجهٌز وبالنسبة المنصوص علٌها  فً العقد من تارٌخ التبلٌغ   - 

 بذلك .

ضمان العٌوب الخفٌة التً تظهر فً البٌع واي فشل ٌظهر فً المادة بمدة توازي عمر المادة بالنسبة للمواد على الطرؾ الثانً    -

الخاضعة للعمر وللمواد التً لٌس فٌها عمر زمنً تضمن تلك العٌوب لمدة خمس سنوات على ان ٌبدأ احتساب تلك المدد من 

 تارٌخ ظهور نتائج الفحوصات لها.

مة التؤخٌرٌة  فً حالة ان الشركة لم تشحن مادة التعوٌض خالل نفس المدة المنصوص علٌها فً العقد على تفرض نسبة الؽرا   -

ان تبدأ من تارٌخ تبلٌؽه بذلك وٌبدأ احتساب مدة شحن الشحنة الثانٌة بعد وصول الشحنة التعوٌضٌة اذا كان العقد متعدد 

علٌها فً بند الؽرامات المتفق علٌها وفً حال عدم قٌام الشركة  الشحنات وبخالفه تفرض ؼرامة تاخٌرٌة بالنسبة المنصوص

بالتعوٌض خالل المدة انفا ٌحق لكٌمادٌا شراء المادة من مصدر اخر وعلى نفقة المتعاقد مع تحمٌله فرق السعر ومصادرة 

 كافة التامٌنات ولها الحق باللجوء إلى المحاكم المختصة ألستحصال حقوقها

سإوال عن تعوٌض المشتري عن أي نقص او عٌب قد ٌظهر بالمواد بعد توزٌعها او استخدام البضاعة فً ٌكون البائع م    -

 المستشفٌات وبعد التدقٌق الضروري والتحلٌل اذا كان العٌب من الناحٌة التصنٌعٌة. 

الناقصة والمواد ؼٌر المطابقة الفاشلة فً التحلٌل و المواد المفقودة والمواد و ٌجب على البائع تعوٌض المواد المتضررة   - 

للمواصفات المطلوبة وضمن فترة التسلٌم المذكورة فً العقد. على ان ٌبدأ احتسابها من تارٌخ تبلٌػ الشركة بالفشل او النقص 

أو الفقدان مع مراعاة ان تكون تلك المدة ضمن مدة تنفٌذ العقد أما الشحنات األخرى فٌجب أن تشحن بنفس جدولة الشحن من 

ؤرٌخ شحن الكمٌة التعوٌضٌة وبخالفه تفرض ؼرامة تاخٌرٌة بالنسبة المنصوص علٌها فً بند الؽرامات المتفق علٌها وفً ت

حال عدم قٌام الشركة بالتعوٌض خالل المدة انفا ٌحق لكٌمادٌا شراء المادة من مصدر اخر وعلى نفقة المتعاقد مع تحمٌله فرق 

 كافة التامٌنات ولها الحق باللجوء إلى المحاكم المختصة ألستحصال حقوقها.السعرواالمصارٌؾ األدارٌة ومصادرة 

على الكمٌة الفاشلة او ؼٌر المطابقة للمواصفات فً )( (MOH- Kimعلى المجهز ختم عبارة(فاشل ؼٌر صالح لالستعمال   * -

 مخازن وزارة الصحة ومخازن كٌمادٌا وعلى حساب المجهز.
ً التحلٌل او انتهت المفعول ولم تستجٌب الشركة للتعوٌض خالل السقؾ الزمنً المتفق علٌه مع المجهز فٌما اذا فشلت مادة ف    -

ٌوم بالنسبة للمواد المحلٌة بعد ارسال كتاب انذار ٌتضمن التعوٌض وسحب المادة الفاشلة او المنتهٌة  20بالنسبة للمواد االجنبٌة و
 قٌمتها. او المنتهٌة المفعول واسقاط حق الشركة باستعادة المادة اوة الفاشلة المفعول فان كٌمادٌا لها الحق باتالؾ الماد

 

 ان طرٌقة وشروط تسدٌد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد, هً كالتالً: 

% x الى المقدمة الدفعة قٌمة ٌرفع أن للمشتري عندها نفٌمك ال تنطبق(,عام قطاعدولة و )شركة عامة جهة المجهز كان حال فً

 96.9ش.ع.ع. 
 



101 

 } وحسب التعلٌمات النافذة.  العقد قٌمة من
 :انؼطاق ذبضج يٍ مسيخانً نهؽهغ انسفؼبد . أ

 

اٌّلفٛػبد ثبٌؼّالد األعٕج١خ ٠غت أْ رزُ ثبٌؼٍّخ اٌزب١ٌخ: اٌلٚاله االِو٠ىٟ ٚاٌل٠ٕبه اٌؼوالٟ فٟ ؽبالد االٍزضٕبء اٌقبٓ  

 ٚٚفك ِب ٠ٍٟ:

  

 اٌضبِٓاٌمَُ انسفؼخ انًمسيخ:)ال رطجك( (1)

 

ؽَت َٔت اٌلفغ اٌّضجزخ فٟ ّوٚٛ اٌؼمل ِٓ ل١ّخ اٌٍَغ ِٛٙٛع اٌْؾٓ، اٌّْزوٞ اٌٝ اٌّغٙي  ٠َلك ػُس انشحٍ: (2)

 االػزّبك ٚفك اٌلفغ ٠زُٗ. ِٕٛٛ ثٍل فٟ ِٖوف فٟ ٌٖبٌؼ اٌّغٙي فزؾ٠ٗغوٞ ثٛاٍطخ اػزّبك َِزٕلٞ غ١و لبثً ٌٍٕم٘ 

 ِٓ اٌْوٚٛ اٌؼبِخ ٌٍؼمل؛   11ّؾلكح فٟ اٌّبكح اٌ ٚاٌٛصبئك اٌَّزٕلاد اثواى ثؼل اٌَّزٕلٞ

١ٌف رؼل٠ٍٗ ألٍجبة رزؼٍك ثبٌّْزوٞ أٚ ٠زَجت ثٙب ٔز١غخ فطئٗ أٚ اٌَّزٕلٞ ٚرىب ّْزوٞ رىب١ٌف فزؼ اإلػزّبكاٌ ؼٛزحًم

 رم١ٖوٖ. ٠ٚزؾًّ اٌّغٙي رىب١ٌف رضج١ذ اإلػزّبك اٌَّزٕلٞ ٚرىب١ٌف رؼل٠ٍٗ. 

 

 تقدٌم مستندات الشحن% عند   50: (ٌكون شرط الدفع 2) 

 % بعد وصول المواد الى مخازن وزارة الصحة/كٌمادٌا وقبولها واطالق صرفها. 50

ٌّن من تارٌخ تقدٌم طلب  [ٌوماً ( 20) نٌ]ثالثخالل  قسم الدفعات بالعملة المتفق علٌها ببنود العقدالمشتري الى المجهز  ٌسدد دفع )ٌب

والمبلػ االجمالً, موقعاً وفق األصول كنسخة أصلٌة ومختوماً بختم/طابع الشركة( اسم المشتري ورقم العقد ووصؾ الدفعة 

 باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن المشتري.

على  المجهز تقدٌم شهادة صحٌة عند اصدار االعتماد المستندي تؤكد سالمة الطواقم والبضائع من فٌروس كورونا من الدول -

 تح االعتماد المستنديالقادمة منها عند طلب ف

 

 يٍ زاذم انؼطاق:  مسيخهؽهغ انًن انسفؼبد . ة

 
٠غت أْ رزُ اٌلفؼبد ٌٍٍَغ ٚاٌقلِبد اٌّملِخ ِٓ كافً اٌؼواق ثبٌل٠ٕبه اٌؼوالٟ ٠زُ كفغ َِزؾمبد اٌّغٙي ٚفك اال١ٌخ اكٔبٖ ٚػٕل 

 ٚهٚك اٌزق١ٖٔ اٌّبٌٟ  :
 % ثؼل اٌفؾٔ ٚاٌمجٛي ٚثؼل ٚهٚك اٌزق١ٖٔ اٌّبٌٟ 133َٔجخ  (1)
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 ( تكون الشروط اعاله باتفاق الطرفٌن وحسب طبٌعة المادة ومبلػ العقد.4)

 96.2ش.ع.ع.  ٠زُ رَل٠ل اٌلفؼخ أٚ اٌلفؼبد ثبلوة ٚلذ ِّىٓ ثؼل ٚهٚك ٔزبئظ اٌفؾٕٛبد اٌّقزجو٠خ ٚفك ّوٚٛ االػالْ

 الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد ٌتم اضافة : باالضافة 97.4
ٌجوز لجهة التعاقد زٌادة كمٌة السلع او المواد او الخدمات ؼٌر االستشارٌة او تعدٌل مواصفاتها الفنٌة المتعاقد علٌها  بما الٌزٌد  -

   .%من مبلػ العقد40عن  

 97ش.ع.ع.

 تم اضافة :باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد ٌ 91.9
عدم اجراء اي تؽٌٌر فً العقد من قبل المجهز اال بموافقة الطرفٌن وبخالفه ٌعتبر الطرؾ الثانً مخال بالتزاماته التعاقدٌة وٌحق  -

من قٌمة العقد اذا كان العقد عبارة عن شحنة واحده وفرض  (%5-9عقدٌة ) لكٌمادٌا اتخاذ االجراءات القانونٌة او فرض ؼرامة
 %( من قٌمة العقد اذا كان العقد ٌتضمن اكثر من شحنة 90-9ؼرامه عقدٌه )

 91ش.ع.ع.

  "أو جزء منه ٌجوز التنازل عن العقد ال" :المتبع فً العراق]

 االسبابالٌحق للطرف الثانً النزول على العقد او تحوٌله الى شخص اخرمهما كانت 

 40.9ش.ع.ع. 

 باالضافة الى ما ورد فً الشروط العامة للعقد تراعى االسباب االتٌة عند تمدٌد العقد:  49.4

اذا طرأت اٌه زٌادة او تؽٌٌر فً االعمال بالنسبة للمقاوالت المختلفة او الكمٌات المطلوب تجهٌزها كماً او نوعاً  -أ -اوال:

تنفٌذ المنهاج المتفق علٌه بحٌث الٌمكن اكمالها ضمن المدة المتفق علٌها وكان من شؤن ذلك ان ٌإثر فً 

 بموجب العقد االصلً.
اذا كان تؤخٌر تنفٌذ العقد ٌعود السباب او اجراءات تعود للجهة المتعاقدة او اي جهة مخولة قانونا او ألي سبب  -ب

 ٌعود لمتعاقدٌن اخرٌن تستخدمهم جهة التعاقد )صاحب العمل(.
اذا استجدت بعد التعاقد ظروؾ استثنائٌة الٌد للمتعاقدٌن فٌها ولم ٌكن بالوسع توقعها او تفادٌها عند التعاقد وترتب  -ج 

 .علٌها تاخٌر فً اكمال االعمال او تجهٌز المواد المطلوبة بموجب العقد
 عمل ٌوما (20)ٌشترط تطبٌق احكام هذه المادة بان ٌتقدم المتعاقد بطلب تحرٌري الى جهة التعاقد او من تخوله خالل مدة    -ثانٌا:

لعقود التجهٌز و تبدا من تارٌخ نشوء السبب الذي من اجله ٌطالب بالتمدٌد مبٌنا فٌه التفاصٌل الكاملة والدقٌقة عن اي طلب لتمدٌد 
 ات تقدم بعد صدور  شهادة االستالم االولً المذكورة فً شروط العقد.المدة والتقبل اٌة طلب

 49ش.ع.ع.

 الفقرة الخاصة بفرض الؽرامات   تكون كاالتً:  44.9

 اوال:ؼرامات عقدٌة

-9من قٌمة العقد اذا كان العقد عبارة عن شحنة واحده وفرض ؼرامه عقدٌه ) (%5-9عقدٌة )ٌحق لكٌمادٌا فرض ؼرامة  - أ

 44ش.ع.ع. 
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 فً الحاالت التالٌة :%( من قٌمة العقد اذا كان العقد ٌتضمن اكثر من شحنة 90

 91.9اجراء اي تؽٌٌر فً العقد من قبل المجهز بدون موافقة الطرؾ االول وكما منصوص علٌه فً الفقرة ش.ع.ع -أ

 فً حالة وجود اي نقص بالمستندات والوثائق المطلوب تقدٌمها من قبل المجهز-ب

 الخاصة بعمر المادة 95.9خالفة ما ورد  فً الفقرة فً حال م-ج

 الخاصة بالتعبئة والتوضٌب .90فً حال مخالفة ما ورد  فً الفقرة ش.ع.ع  -د

 فً حال ارتكاب اي مخالفة من قبل المجهز )الطرؾ الثانً( تستوجب فرض الؽرامة من قبل المشتري )الطرؾ االول(-هـ

 ثانٌا:ؼرامات تاخٌرٌة

% كحد اعلى فً 45وبخالفه تثبٌت استقطاع الؽرامة التاخٌرٌة بفً فقرة التسلٌم والشحن وفق جدولة الشحن والتسلٌم المذكورة تسلٌم المواد  . أ

 ؼرامة تاخٌرٌة عن كل ٌوم تاخٌر ودون اشعار مسبق ووفق المعادلة التالٌة:  العقود

a.  : ًاذا كان العقد شحنة واحدة تكون المعادلة كما ٌل 

 %.x45اي تؽٌٌر فً المدة  -أي تؽٌٌر فً مبلػ العقد / مدة العقد + -ؼرامة الٌوم الواحد = مبلػ العقد +

b.  اذا كان العقد أكثر من شحنة واحدة تكون  المعادلة كما ٌلً : ؼرامة الٌوم الواحد = مبلػ الشحنة /مدة الشحنةx45   % 

 

 من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة 2و 90االجراءات القانونٌة وحسب نص المادة  الى اتخاذحدها االعلى ٌصار التاخٌرٌة الؽرامة وبعد بلوغ 

 .4092( سنة 4رقم )

 العقد االصلٌة مع اي مدة اضافٌة او عند استحقاقها فً حالة الشحن المجزء ٌتم استقطاع  الؽرامة التاخٌرٌة عند انتهاء مدة   -ب

نسب االنجاز لاللتزامات التعاقدٌة المحددة فً العقد وللشحنات التً صدرت فٌها  ٌتم تخفٌض مبلػ الؽرامة وحسب     -ج

% = ؼرامة الٌوم X45 (قٌمة االلتزامات ؼٌر المنفذة /مدة العقد الكلٌةقرار بؤطالق صرؾ وحسب المعادلة التالٌة)

 الواحد.

 
فٌما بعد ٌتم اتخاذ االجراءات القانونٌة او فرض ؼرامة عند اخفاء الشركة التً ٌتم التعاقد معها معلومات ضرورٌة ٌتم كشفها    -

 % للكمٌة المشحونة للمادة الواصلة والمخالفة لشروطنا التعاقدٌة.5% والتزٌد عن 9بنسبة التقل عن 

 باالضافة الى ما ورد فً هذه الفقرة من الشروط العامة   : 42.9
ٌوم من  95وخالل  من خالل البرٌد االلكترونً المعتمد والمثبت بالعقد الموجهفً حال عدم استجابة المجهز خالل فترة االنذار 

فٌما  4092لسنة  4من تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة  رقم  90ٌتم اتخاذ االجراءات القانونٌة وحسب نص المادة تارٌخ صدوره و
من التعلٌمات اعاله ووفق  2التؤمٌنات القانونٌة على ان ٌتم تنفٌذ العقد على حسابه استنادا لنص المادة ٌخص مصادرة او االحتفاظ ب

 .اسالٌب التنفٌذ

 42ش.ع.ع. 
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 42ش.ع.ع. للعقد  من الشروط العامة 42فً حال افالس الشركة ٌتم االعتماد الفقرات الواردة على الشروط المذكورة فً الفقرة 

 ت تسوٌة النزاعات هً كما ٌلً:إن آلٌة وإجراءا

 :أجنبً مجّهز مع للعقود ( أ)
أو بطالنه ٌجب أن ٌحلّ عن  أنهاءهأي نزاع أو خالف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو ترتبط به، أو أي إخالل به/خرق له أو "

 الدولً التجاري للقانونطرٌق التحكٌم بموجب قواعد التحكٌم النافذة وذات الصلة والعائدة الى  لجنة األمم المتحدة 

UNCITRAL او اي قواعد تحددها التشرٌعات النافذةتارٌخه فً النافذةو". 

 45.4.4ش.ع.ع. 

 

 :عراقً مجّهز مع للعقود ( ب)
أي نزاع بٌن المشتري والمجهز العراقً، والذي ٌنشأ عن أو ٌتعلق بهذا العقد، ٌجب أن ٌحلّ وفق القوانٌن العراقٌة النافذة  "

 النظام والٌة وتحتوذات الصلة وٌجوز إحالته الى الوساطة أو التحكٌم عن طرٌق التحكٌم بموجب قواعد التحكٌم العراقٌة 
 ."[العراقً القضائً

 

 

الجهة التً تنظر اي نزاع قد ٌنشؤ بٌن البائع والمشتري والقوانٌن العراقٌة هً القوانٌن الواجبة  فً بؽداد هًالمحاكم العراقٌة  -

 التطبٌق عند حصول خالؾ بشؤن تطبٌق احكام العقد.

طبٌجخ ثنٌه أِبَ اٌّؾىّخ أٞ ِجٍغ ٠زورت ثنِخ اٌطوف اٌضبٟٔ ٔبعُ ػٓ اإلفالي ثؤٞ اٌزياَ رؼبللٞ فٍٍطوف األٚي اٌؾك ثبٌّ -

 اٌّقزٖخ ٚونٌه اٌفَـ اما رؾمك ِمزٚبٖ

 .فً حالة عدم التزام مقدم العطاء بتنفٌذ العقد وحسب الشروط المتفق علٌها سٌتم اتخاذ االجراءات القانونٌة بحقه -

ش.ع.ع. 

48.4.4 

 48.4ش.ع.ع. 

 48.4.9ش.ع.ع. 

 48.2ش.ع.ع. 

 47ش.ع.ع.  ال تنطبق  

  [بواسطة الكابل على أن ٌتبع ذلك كتاب تحرٌري  مقبوالً وما إذا كان  التبلٌػ ألؼراض المشتري عنوان ]أدخل:

 [بواسطة الكابل على أن ٌتبع ذلك كتاب تحرٌري وما إذا كان مقبوالً  التبلٌػ الؼراضالمجّهز  عنوان]أدخل: 

 29.1ش.ع.ع. 

 

 .((dg@kimadia.iqلكٌمادٌا هو )) االلكترونً البرٌد 

 [بواسطة الكابل على أن ٌتبع ذلك كتاب تحرٌري وما إذا كان مقبوالً  التبلٌػ الؼراضالمجّهز  عنوان]أدخل:  

المباشر للشركة )كؤن ٌكون مدٌر ٌكون المكتب العلمً الممثل للشركات هو المحل المختار للتبلٌؽات القضائٌة وكذلك المخول  -

 تجاري او مدٌر تسوٌق...... الخ(.

 ٌعتبر البرٌد االلكترونً احد الطرق المعتمدة فً توجٌه االنذار. -

 29.9ش.ع.ع. 

mailto:%20البريد
mailto:dg@kimadia.iq
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 والضوابط الملحقة بها جزء الٌتجزأمن العقد . 0201( لسنة 0ان تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم ) -

 1044ٌَٕخ  ٠56ْٕؤ ٌٍطوف االٚي ثّٛعت لبْٔٛ رؾ١ًٖ اٌل٠ْٛ اٌؾى١ِٛخ هلُ ٠زُ اٍزؾٖبي اٞ ؽك 

ٚرؼ١ٍّبد اٌزؾبٍت اٌٚو٠جٟ ٌٍؼمٛك  1082ٌَٕخ  113فٚٛع اٌؼمل اٌٝ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼوال١خ ثّب ف١ٙب اٌمٛا١ٔٓ اٌّزؼٍمخ ثبٌٚو٠جخ هلُ   -

ٚاٌوٍَٛ اٌؼل١ٌخ ٚاعٛه  2312ٌَٕخ  41اٌطبثغ هلُ ٚهٍُ  2338ٌَٕخ  2اٌّجوِخ ث١ٓ عٙبد اٌزؼبلل اٌؼوال١خ ٚاالعٕج١خ هلُ 

 االػالْ ٚاػبكح االػالْ.

 ( مئة  الؾ دٌنار عراقً.900ٌتم استٌفاء مبلػ مقابل طلب استبدال منفذ حدودي بمبلػ قدره )-9

الى (خمس وعشرون الؾ دٌنار عراقً عن كل محضر نفاض وتفرٌػ وتحمٌل لكل شحنة تصل 45ٌتم استٌفاء مبلػ قدره ) -4

 المخزن المعنً اصولٌا.

( عشرون  االؾ  دٌنار عن وقوؾ ومبٌت الشاحنات الخاصة بنقل االدوٌة والمستلزمات الطبٌة 90ٌتم استٌفاء مبلػ قدره ) -2

 الى مخازن وزارة الصحة /كٌمادٌا.

الؾ دٌنار عراقً عن كل طلب اعتراض ٌقدم من قبل المكتب العلمً او الشركة  مئتان وخمسون( 450استٌفاء مبلػ ) ٌتم -2

 حالة استٌرادٌة.اعن أي 

  من قٌمة العقد 0.002تقدٌم رسم الطابع والبالػ  -5

اٌوٍَٛ اٌّٖوف١خ )فزؼ ،إلاه االػزّبك ٚاعٛه اٌزؼل٠ً.....اٌـ( كافً ٚفبهط اٌؼواق ٠زؾٍّٙب اٌجبئغ ؽزٝ ٕٚٛي اٌّٛاك  وبفخ - 

 اٌٝ ِقبىْ اٌْووخ.

 . رزحًم انشطكخ انًدٓعح انزٙ ٚزى االحبنخ ػهٛٓب )انططف انثبَٙ انًزؼبلس يغ شطكزُب ( كبفخ انطؼٕو انكًطكٛخ

 ( ذًؽٌٕ انف زُٚبض نهمبئًخ انشبيهخ  .54ئخ اَزمبء االزٔٚخ يمبثم )اخٕض ثٛغ اؼزًبضح ٔلطص ْٛ -

 ( ذًؽٌٕ انف زُٚبض نهمبئًخ االؼبؼٛخ  .54اخٕض ثٛغ اؼزًبضح ٔلطص ْٛئخ اَزمبء االزٔٚخ يمبثم ) -

 اؼزٛفبء اخٕض َشط االػالٌ االٔل ٔاػبزح االػالٌ .-

  ًب يٍ اخم رُظٛى انؼًم .ازضاج َظبو اَزطَٛذ يٍ ضًٍ ػمٕز ردٓٛع ازٔٚخ انثالؼٛ -

 

 24ش.ع.ع. 

 الشروط الخاصة للعقد

 انًؽزحضطاد انظٛسالَٛخ

 )أحكام إضافٌة(
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 99.2 و   99.9ش.ع.ع.  

 للسلع المقدمة من الخارج:
 .(WHOٚوّب ٘ٛ ِمزوػ ِٓ ِٕظّخ اٌٖؾخ اٌؼب١ٌّخ ) ٌىً ثٕل ِٓ اٌجٕٛك اٌّملِخ،إًٔ ّٙبكح اٌَّزؾٚواد ا١ٌٖلال١ٔخ  (1)

ل١ٌٚخ"، ٚاٌزٟ اٌ ٌزغبهحاٌَّزؾٚواد ا١ٌٖلال١ٔخ إٌّزمٍخ اٌٝ اعٛكح ِقطٜ ِٕظّخ اٌٖؾخ اٌؼب١ٌّخ ٌْٙبكاد ّٙبكح افزجبهاد ِوالجخ اٌغٛكح ٚفك "  (2)

 pyrogenٚفك اٌؾبٌخ ) ِٓ االفزجبهادٚغ١و٘ب  ٚاٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١بئٟ ٚاٌزؼم١ُ ٚاٌؾل ِٓ اٌغواص١ُ (quantitative assays) فؾٔ اٌى١ّخرًّْ 

content uniformity, microbial limit.)  

  ( َٔـ ػٕٙب.6/ اٌٍَطخ ماد اٌٖالؽ١خ ِغ ٍزخ )اٌّوفؤإًٔ ّٙبكح اٌٛىْ اٌٖبكهح ػٓ ٍٍطخ   (3)

 
 لشروط الخاصة للعقدا

 اٌٍمبؽبد 

()أحكام إضافٌة  
99.9ش.ع.ع.   و     99.2 

 

 للسلع المقدمة من الخارج:
 NCA -National Control) ١ٕٛٚخ هلبثخ ١٘ئخٕبكهح ػٓ  (Lot Release Certificateاٌّغّٛػخ )َٔقخ ٚاؽلح ِٓ ّٙبكح إلاه  (0)

Authority) فٟ ثٍل اٌز١ٕٖغ ٌٚىً ِغّٛػخ ِٓ اٌٍَغ ٠غوٞ ّؾٕٙب. 

ل١ٌٚخ"، ٚاٌزٟ اٌ ٌزغبهحاٌَّزؾٚواد ا١ٌٖلال١ٔخ إٌّزمٍخ اٌٝ اعٛكح ِقطٜ ِٕظّخ اٌٖؾخ اٌؼب١ٌّخ ٌْٙبكاد ّٙبكح افزجبهاد ِوالجخ اٌغٛكح ٚفك " (13)

 pyrogenٚفك اٌؾبٌخ ) ِٓ االفزجبهادٚغ١و٘ب  ٚاٌزؾ١ًٍ اٌى١ّ١بئٟ ٚاٌزؼم١ُ ٚاٌؾل ِٓ اٌغواص١ُ (quantitative assays) فؾٔ اٌى١ّخرًّْ 

content uniformity, microbial limit.) 

 .َٔـ ػٕٙب (6إًٔ ّٙبكح اٌٛىْ اٌٖبكهح ػٓ ٍٍطخ اٌّوفؤ/ اٌٍَطخ ماد اٌٖالؽ١خ ِغ ٍزخ ) (11)

 
 للسلع المقدمة من داخل العراق:

Lot Release Certificateنسخة واحدة من شهادة إصدار المجموعة ) ) وطنٌة رقابة هٌئةصادرة عن  ( NCA  - National Control Authority)  فً بلد
.التصنٌع ولكل مجموعة من السلع ٌجري شحنها  

95.9ش.ع.ع.    
 ] مواد نموذجٌة:

وثائق ثبوتٌة و/أو  (bio-equivalenceو/أو بٌانات التكافإ الحٌوي ) (bio-availabilityفر البٌولوجً )احول التو اإلثباتاتٌحتفظ المشتري بحق طلب 

ع, وذلك أساس احتساب تارٌخ انتهاء الصالحٌة وؼٌرها من البٌانات المتعلقة بإستقرار السلع بشكلها التجاري النهائً لتؤكٌد مدة حفظ/تخزٌن السل على 
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 عند الطلب.

فً العراق, وحٌث ال ٌمكن تشخٌص األسباب بشكل فوري, ٌتوجب على المشتري فوراً  (AEFI)فً حال حدوث أٌة آثار سلبٌة ناتجة عن التلقٌح 

 وباعتماد اجراءات هٌئة الرقابة الوطنٌة, ان ٌتخذ التدابٌر الضرورٌة لتوجٌه المجّهز للبدء بالتحقٌق الالزم حول المسببات فوراً. 

فٌجب عندها اتخاذ التدابٌر المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمٌة  إذا كان تّم التزود باللقاحات عبر إحدى وكاالت األمم المتحدة, WHO فً هذه  

 الحالة. [
. تتحمل الشركة المجهزة التً ٌتم االحالة علٌها )الطرف الثانً المتعاقد مع شركتنا ( كافة الرسوم الكمركٌة  

 

 القسم التاسع: مستندات العقد

 

 العقد اتفاقٌة نموذج .9

 هذه العقد اتفاقٌة أُبرمت

 [سنة: ادخلسنة ] ,[شهر: ادخلمن ] ]الرقم: ادخل]  ٌوم

 بٌن

 شركة, او وزارة...فً الحكومة العراقٌة ..... تابعة لإدارةعلى سبٌل المثال,  ,القانونٌة الجهة لنوع وصف: ادخل], وهً [المشتري اسم: ادخل]( 9) (9
 )الذي ٌدعى "المشتري" فً ما ٌلً(, و [المشتري عنوان: ادخلفً ] ن عملها الرئٌسًاوعنو العراق قوانٌن تحت مندرجة ةعام

 ٌدعى)الذي  [المجهز عنوان: ادخل] الرئٌسً عملها وعنوان [المجهز بلد: ادخل] شركة مندرجة تحت قوانٌن وهً, [مجهز: اسم الادخل]( 4) (4
 (ٌلً ما فً"المجهز" 

وقد  [والخدمات للسلع موجز وصف: ادخل]/العرضٌة, أي, نثرٌةواللقاحات( والخدمات ال لّما كان المشتري قد دعا لمناقصة بخصوص بعض )األدوٌة
)الذي ٌدعى قٌمة العقد  [واألرقام بالكلمات العقد قٌمة: ادخل]وافق على العطاء المقدم من قبل المجهز لتقدٌم هذه )األدوٌة واللقاحات( والخدمات بقٌمة 

 فً ما ٌلً( 
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 الطرفان اتفقا على ما ٌلً:وتإكد هذه اإلتفاقٌة أن 

 لعقد.العامة ل شروطالوردت ازاءها فً  التً المعانً نفس لها االتفاقٌة هذه فً  الواردة والعبارات الكلمات معانً. إن 9
 العقد هذا  من ٌتجزأ ال كجزء كٌل منها رفسّ ٌُ و  قرأتشكل العقد بٌن المشتري والمجهز؛ ٌُ المدرجة أدناه  الوثائق. إن 4

 )أ( اتفاقٌة العقد هذه
 للعقد الخاصة لشروط)ب(   ا

 للعقد العامة الشروط)ج( 

 )بما فً ذلك المواصفات الفنٌة( الفنٌة)د( المتطلبات 

 ساسٌةوجداول األسعار األ هزجالم( عطاء ـ)ه

  قائمة متطلبات التعاقد)و( 

 المشتري من القبول خطاب( ز)

 [أخرى وثائق ةأٌ: هنا ٌضاؾ)ح( ]
وذلك العقد  شروطبموجب ومعالجة اي خلل فٌها من النواحً كافة بتقدٌم )األدوٌة واللقاحات( والخدمات  جهزالم ٌتعهد. باإلتفاق مع المشتري, 2

 .العقد اتفاقٌة فً محددهو كما  المبالػ التً ستدفع له من قبل المشتريمقابل 
تقدٌمه )األدوٌة واللقاحات(  المجهز مقابلالى  ,بموجب احكام العقدأو سٌستحق  او اي مبلػ اخر مستحق قٌمة العقد بدفع المشتري ٌتعهد. 2

 .ت والطرق المحددة فً العقدفً االوقاوذلك ومعالجته اي خلل فٌها, والخدمات 
 لصالح وبالنٌابة عن المشتري

 
  التوقٌع:

 [منصب او أي تعرٌؾ اخرادخل: ]
 بحضور

 وبالنٌابة عن المجهزلصالح 
  التوقٌع:

 [منصب او أي تعرٌؾ اخرادخل: ]          

 بحضور
 اتفاقٌة العقد

 [سنة: ادخلسنة ] ,[شهر: ادخلمن ] ]الرقم: ادخل] ٌومبتارٌخ فً 

 بٌن
 , "المشتري"[اسم المشتري ادخل:]
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 و
 "المجهز" ,[المجهزاسم  ادخل:]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األزاء نحؽٍ انًظطفٙ انضًبٌ   .2

 [وٌفضل استخدام نموذج البنك المركزي العراقً الصلة ذاتوفقاً لشروط العقد  هذا المصرؾ نموذج الضمان المصرفً ٌمأل[
 

 [الُمصِدر : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتبادخل]___________________________________  

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد
 التارٌخ: _______________________

 

 __________________:رقم ألداءا حسن ضمان
 

 بتارٌخ، ("جهز"الم ٌلً فٌما ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العقد"( الموّقع فٌما بٌنكم وبٌن ٌسمى فٌما ٌلً نفٌد بؤنه تم إبالؼنا بإتفاقٌة العقد )
 .)ٌسمى فٌما ٌلً "العقد"([ : وصؾ السلعأدخل] قدٌملت ,[______________

 
 مطلوب.  األداء نعً, حسب شروط العقد, بؤن ضمان حسن  فإننا وعلٌه,
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 [باألرقام المبلغ :أدخل] مبلػ بمجملها تتجاوز ال مبالػ أو مبلػ أي بدفع للنقض قابل ؼٌر بشكل نلتزم[ اسم المصرف :أدخل] نحن ,جهزالممن  بطلب

)بالتزاماته(  قد أخل بالتزامه المجهزفور تسلمنا منكم أول طلب تحرٌري مصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن وذلك  ,(المبلغ بالكلمات :أدخل]_____( )
  او المبلػ المحدد لذلك. طلبكمأو أسباب دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا أساس وذلك  ,العقدالتعاقدٌة بحسب هذا 

 
 هذا تحت للدفع طلب أي فإن وبالتالً,؛ 4فً مهلة اقصاها الٌوم ________, من شهر _________, ______ هذا الضمان نفاذٌةتنتهً 

 .قبله أو التارٌخ ذلك فً المصرؾ هذا فً نستلمه أن ٌجب الضمان
 

)أ(  40( من المادة الفرعٌة 4عدا المادة الفرعٌة ) ,257هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رقم  ٌخضع
 التً تم حذفها هنا. 

 
 

__________________  

 )تواقٌع([ توقٌع[
 

 انًمسيخ نهسفؼخ انًظطفٙ انضًبٌ  .3

 

 [ٌمأل المصرؾ نموذج الضمان المصرؾ هذا ي وفقاً لشروط العقد ذات الصلة وٌفضل استخدام نموذج البنك المركزي العراقً[

 

 الُمصِدر[ : اسم المصرف وعنوان الفرع او المكتب]ادخل_______________________________  

 [: اسم وعنوان المشتريادخل: _______________________ ]المستفٌد

 التارٌخ: _______________________

 

 : ____________________رقم المقدمة الدفعة ضمان

 

 بتارٌخ، ("جهز"الم ٌلً فٌما ٌسمى)[ جهزاسم الم :أدخل]"العقد"( الموّقع فٌما بٌنكم وبٌن ٌسمى فٌما ٌلً العقد ) نفٌد بؤنه تم إبالؼنا بإتفاقٌة

 )ٌسمى فٌما ٌلً "العقد"([ : وصؾ السلعأدخل] قدٌملت ,[______________

 

(, مقابل ضمان الدفعة المبلغ بالكلمات :أدخل]_____( ) المبلغ باألرقام[ :أدخل]بقٌمة  مقدمة دفعة تقدٌم ٌجب أنه العقد, شروط بحسب ,دركن إننا

 المقدمة. 
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 المبلغ باألرقام[ :أدخل[ نلتزم بشكل ؼٌر قابل للنقض بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز بمجملها مبلػ ]اسم المصرف :أدخل, نحن ]جهزبطلب من الم

 جاه)بالتزاماته( ت قد أخل بالتزامه المجهز(, فور تسلمنا منكم أول طلب تحرٌري مصحوبا بإفادة تحرٌرٌة تفٌد بؤن المبلغ بالكلمات :أدخل]_____( )

 .تقدٌم السلعقام باستخدام الدفعة المقدمة ألؼراض ؼٌر تكالٌؾ  جهزمال ألن ,العقد

 

على رقم حسابه  أعالهقد استلم الدفعة المقدمة المذكورة  جهزالم ٌكون أن ضرورة ,الضمان هذا تحت دفعة أو مطالبة أٌة لدفع الضمان هذا ٌشترط

 [. : اسم وعنوان المصرفأدخل] فً___________ 

 

, او فً الٌوم ________, من شهر _________, 9فً مهلة اقصاها, بعد استالمنا النسخة )النسخ( من ______ ٌة هذا الضماننفاذتنتهً 

 فإن أي طلب للدفع تحت هذا الضمان ٌجب أن نستلمه فً هذا المصرؾ فً ذلك التارٌخ أو قبله.وبالتالً, , أٌهما أسبق. 44______

 

 ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات,  فً العراق. 
 [توقٌع]

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (11اٌقبٕخ ٚاٌّؾلكح )هاعغ اٌْوٚٛ اٌقبٕخ ٌٍؼمل  (INCOTERMSاكفً اٌٛصبئك اٌقبٕخ ثــ"ر١ًٕٛ/ر١ٍَُ" اٌٍَغ ٚفمبً ٌٍّٖطٍؾبد اٌزغبه٠خ اٌل١ٌٚخ )  1
2

اٌٝ ٍٛت رّل٠ل ٘نا  اٌّْزوٞاٌؼمل، ١ٍؾزبط  رٕف١نأْ ٠ؼٍُ ثؤٔٗ فٟ ؽبي رّل٠ل ِلح  اٌّْزوٞ ػٍٝاألٍبٍٟ.  ٕف١نعلٚي اٌز فٟاٌّؾلك  /اٌز١ٍَُاٌز١ًٕٛ ربه٠ـ أكفً 

 ٙوٚهح اٌّْزوٞاػلاك ٘نا اٌّٚبْ، لل ٠وٜ  ػٕلفٟ اٌّٚبْ.  بإٌّٖٛٓ ػ١ٍٙ إٌفبم٠خ أزٙبء ربه٠ـ ٚلجً ٠بً رؾو٠و٠غت أْ ٠ىْٛ ٘نا اٌطٍت  ّٖوف.اٌّٚبْ ِٓ اٌ

ٚاؽلح[، هكا  ٍٕخ | أّٙو]ٍزخ  رزؼلٜ ال ٌٚفزوح ٚاؽلح ٌّوح اٌّٚبْ ٘نا رّل٠ل ػٍٝ ّٖوفاٌ: "٠ٛافك األف١وح لجً ِباٌٝ إٌّٛمط، فٟ ٔٙب٠خ اٌفموح  زبٌٟاٙبفخ إٌٔ اٌ

 ٘نا اٌّٚبْ." أمٚبء فزوح ٔفبملجً  ّٖوفٌّضً ٘نا اٌزّل٠ل، ػٍٝ أْ ٠ملَ ِضً ٘نا اٌطٍت اٌٝ اٌ زؾو٠وٞاٌ اٌّْزوٞػٍٝ ٍٛت 
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 نموذج إشعار باإلحالة ( 1)
 } ٌكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل {

 

     ]ادخل العدد  [

      

 ] ادخل التأرٌخ [

 
 الى :) أسم المجهز و عنوانه (

 

 ]أدخل رقم وتعرٌف العقد وعنوانه  [م / أحالة تجهٌز 

 

 

وبقٌمة العقد  ]اسم العقد ورقمه كما محدد فً الشروط الخاصة[لتنفٌذ تجهٌز  ]ادخل التؤرٌخ  [نود ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المإرخ     

 كما تم تصحٌحه وتعدٌله بحسب التعلٌمات لمقدمً العطاء وقد تم قبوله . ]ادخل العملة  [ ]رقام والكلمات ألادخل المبلػ با [المقبولة البالؽه 
موجب الشروط العامة والخاصة ٌوماً من تؤرٌخ صدور اشعار االحالة اعاله والتبلػ به وب 92ٌرجى التفضل باالطالع وتزوٌدنا بضمان حسن االداء خالل 

 للعقد ونرفق لكم طٌاً نسخة من اتفاقٌة العقد مع شروطه العامة والخاصة .
 مع التقدٌر .                                            

 المرافقات 
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 استمارة اتفاقٌة العقد
 

 الشروط العامة للعقد 
 

 الشروط الخاصة للعقد 
 

 ....................................توقٌع المخول: 
 

 ................................ اسم وصفة الموقع:
 

 ...................................اسم صاحب العمل

 

 

 


