
 1 العطاءاتالقسم األول. تعليمات إلى مقدمي 

 

 

 المقدمة 
 

 االجهزة الطبية أعدت هذه الوثيقة لشراء جميع أنواع 

او   2004لسنة  ( 87م )وأمر سلطة االئتالف المؤقتة )المنحلة( رقوتخضع أجراءات هذه الوثيقة الى القوانين المعتمدة في العراق  

 .ا تنفيذ العقود الحكومية النافذة والظوابط الملحقة به وتعليماتاي قانون يحل محله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وثائق مناقصة نموذجية لقطاعات 

 تخصصية
 

 لشراء االجهزة الطبية 

 

 

 

 
 ]وزارة الصحة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا ( [: جهة التعاقد 

 /  one,MobilelA-Lights,Surgical,Standتجهيز جهاز  : المناقصة/اسم المشروع

 61/2022/62رقم المناقصه 

 ]عقود تجهيز االجهزة تنظم على الموازنة الجارية لوزارة الصحة   [ : المناقصة/تبويب المشروع

 21/11/2022صدر بتاريخ  : التاريخ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (مناقصه عامهاإلعالن ) 

  الى : السادة

 61/2022/62] رقم المناقصة / Lights,Surgical,Stand-Alone,Mobileتجهيز اجهزة  [م / 

 71: رقم كتاب الدعوة

ءات ي العطا( بدعوة مقدم الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا (  وزارة الصحة /يسر )

  Lights,Surgical,Stand-Alone,Mobileتجهيز اجهزة المؤهلين و ذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )

 ( مع مالحظة ما يأتي:جهاز 149 الجهزه وعدد ا

وزارة الصحة /الشركة العامة على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية االتصال )    .1

الطابق الخامس مقر وزارة  –لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية) كيماديا ( / قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة 

لغاية   30:8من ( ) www.kimadia.iq  والموقع االلكتروني لكيماديا@kimadia.iqdg البريد االلكتروني  الصحة

 الدوام الرسمي( وكما موضحة بالتعليمات لمقدمي العطاءات. ايام 2:30

 (ةالمتطلبات القانونية والفنية والمالية وكما مذكور في وثائق المناقصطلوبة : )متطلبات التاهيل الم    .2

لعطاء ا بيانات  ورقة.بامكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان المحدد في 3

 لزمات الطبيتتةلعامتتة لتستتويق اةدويتتة والمستتتيتتتم بيتتع المناقصتتات رتتي الشتتركة ا وبعددد دفددع قيمددة البيددع للوثددائق البالغددة ) 

(Kimadiaالقسم المالي / الطتابق الستادو وبمبلتل مليتون دينتار للمناقصتة التتي تبلتل قيمتهتا مليتون دوال / )ل راً أو اقت

 . ومبلل مليونان دينار للمناقصة التي تبلل قيمتها أكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم إهمال العروض

 $ ( خمسمائة دوالر .  500لقياسية لألجهزة الطبية والخدمية  )اجور الوثائق ا -

 يعاد ثمن شراء وثائق المناقصات الى المناقصين ري الحالتين التاليتين : -

 حالة الغاء المناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ الى الدعوة المباشرة او العطاء االحتكاري . -أ

 ا مجددا" وبتسلسل جديد .عند الغاء المناقصات للسنة السابقة واالعالن عنه -ب

اريخ تمبلغ بعد ول الالعروض التي تصل من خالل البريد السريع فان المجهز مطالب بتقديم المبلغ المذكور أعاله ويمكن قب -

 . العرض الغلق بشرط أن تكون قبل البدء بدراسة العروض وبخالفه سيتم إلغاء

عطاء وثائق ال لها مع المعاد اعالنها أن يقدم وصل الشراء السابقيحق لمقدم العطاء الذي سبق له االشتراك في المناقصة   -

زيادة  ن في حالةلسعرياللمناقصةالمعاد اعالنها وفي حالة تعديل اسعار شراء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بين 

 السعر ويرفق مع عطاءه الوصلين االول و الثاني .

ويددددددددة وزارة الصددددددددحة / الشددددددددركة العامددددددددة لتسددددددددويق االد) يددددددددتم تسددددددددليم العطدددددددداءات الددددددددى العنددددددددوان األتددددددددي  .3

م / ب المعظددددددوالمسددددددتلزمات الطبيددددددة ) كيماديددددددا ( /الطددددددابق السدددددداد  /  لجنددددددة اسددددددتالم وفددددددت  العطدددددداءات/ بددددددا

 7,  8,   هددددددات  البدالددددددة :  07705419074 ,  رقددددددم هددددددات  النقددددددال: 4157667بغددددددداد /العددددددراق  هدددددد : 

ة العطددددددددداءات المتددددددددداخر (.11/12/2022) د او قبدددددددددل عنددددددددد( بدالدددددددددة ذات أربعدددددددددة خطدددددددددوط 4158401,  5, 

ي سدددددوض تدددددرفح وسددددديتم فدددددت  العطددددداءات بحلدددددور مقددددددمي العطددددداءات او ممثلددددديهم الدددددراغبين بالحلدددددور فددددد

 (يماديدددددددا كوزارة الصدددددددحة / الشدددددددركة العامدددددددة لتسدددددددويق االدويدددددددة والمسدددددددتلزمات الطبيدددددددة ) العندددددددوان األتدددددددي)

,   4157667اب المعظدددددددم / بغدددددددداد /العراقهددددددد : الطدددددددابق السددددددداد  /  لجندددددددة اسدددددددتالم وفدددددددت  العطددددددداءات/ بددددددد/

بدالدددددددددة ذات  4158401,  5,  7,  8,   هدددددددددات  البدالدددددددددة :  07705419074 رقدددددددددم هدددددددددات  النقدددددددددال:

  (. 12/12/2022في ) ( أربعة خطوط
 ]التوقيع                                                                           [

 ]  علي حسن البلداوي  الصيدالني                                                                 [

 ]  رئيس مجلس االدارة /المدير العام                                                                    [

mailto:dg@kimadia.iq
mailto:dg@kimadia.iq
http://www.kimadia.iq/


 المحتويات

 عاقدإجراءات الت –الجزء األول 

 ويحتوي األقسام األتية:

 تعليمات لمقدمي العطاءات القسم األول:

طاءات ليم العيقدم هذا القسم معلومات تساعد مقدمي العطاءات على إعداد عطاءاتهم. كما يقدم معلومات حول كيفية تس
 وفتحها وتقييمها وإرساء العقود. يحتوي القسم األول على أحكام  يجب استخدامها دون تعديل.

 ورقة بيانات العطاء القسم الثاني:

 ا القسم على احكام تخص عمليات التجهيز وتعتبر مكملة لما جاء في القسم االوليحتوي هذ

 معايير التقييم والتأهيل القسم الثالث:

دم العطاء ا في مق، ومتطلبات التاهيل التي يجب توفرهً  يحدد هذا القسم المعايير المستخدمة في تعيين العطاء االقلسعرا
 إلنجاز العقد.

 لعطاءاتنماذج ا القسم الرابع:

 يتضمن هذا القسم نماذج صيغة العطاء، جدول األسعار، الذي يجب أن يقدم معه.

 الدول المؤهلة القسم الخامس:

 يتضمن هذا القسم معلومات تخص الدول المؤهلة.

 تعاقد المتطلبات  –الجزء الثاني 

 ويحتوي القسم األتي:

 التعاقد  متطلباتقائمة  القسم السادس:

والمخططات  الفنية ئحة بالسلع والخدمات المتصلة بها ، جداول مناهج التجهيز و التسليم ، المواصفاتيتضمن هذا القسم ال
 التي تصف السلع والخدمات المتصلة بها والتي سيتم تجهيزها.

 العقد  شروط ونماذج الجزء الثالث: 

 و يحتوي األقسام األتية:

 الشروط العامة للعقد  القسم السابع:

 .لهاديعكن تجة في هذا القسم ال يمسم الفقرات العامة التي تنطبق على كل عقد. نصوص الفقرات المدريتضمن هذا الق

 لعقد لالشروط الخاصة  القسم الثامن:

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

 العقد مستندات القسم التاسع:

يه وافق علا القسم على نموذج العقد والذي عند استكماله، يتضمن التصحيحات والتعديالت على العطاء الميحتوي هذ
 والمسموح بها حسب التعليمات لمقدمي العطاءات والشروط العامة والخاصة بالعقد.



 اجراءات التعاقد -الجزء االول :  

 تعليمات إلى مقدمي العطاءات –األول  القسم

 لفقراتالمواد/ا جدول
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 العطاءات مقدمي ىإل تعليمات

 عام .أ

 – Bid Data Sheet)بيانات العطاءورقة  تدعو جهة التعاقد المذكورة في 1.1

BDS) الشروط الخاصة للعقدوفي(Special Conditions of Contract – SCC)  لتقديم ،
 قائمة وفيبيانات العطاء ورقةاالجهزة الطبية  كما تم تحديده في  للتعاقد على عطاءاتال

 .التعاقد تمتطلبا

 لعطاءيتم تمويل العقد من المبالغ المخصصة في الموازنة المحددة في ورقة بيانات ا

بة" الكتا"المصطلحات التالية ستكون لها المعاني المحددة في وثائق المناقصة هذه:  1.2
أو  اليد،بتعني أي تواصل مكتوب أو مطبوع بما في ذلك الكتاب/الخطاب الذي يتم استالمه 

غة ا  صيبالتلكس والفاكس؛ "اليوم" يعني يوما  شمسيا ؛ صيغة المفرد تعني أيض إرساله
 الجمع.

 المناقصة نطاق .1

والمقاولين  تشترط سياسة جهة التعاقد على مقدمي العطاءات والمجهزين والمقاولين 2.1
فيذ تنوعاقد والعاملين لديهم أن يراعوا أعلى معايير األخالق خالل عمليات الت الثانويين

 :العقود. في سبيل تحقيق هذه السياسة
 وذات النافذة العراقية القوانين بحسب واالحتيال" "الفساد تعريف التعاقد جهة تعتمد)أ(  

 مت كما المصطلحات بتعريفات أيضا   التعاقد جهة سترشدتس ه المادة،هذولغرض  .الصلة

 :أدناه تحديدههنا

 الفساد .2

 واالحتيال

أو استالم أو  تقديم( تعني عرض أو "corrupt practice""ممارسة فاسدة" ) (1)

استدراج أي شيء ذي قيمة, سواء بشكل مباشر أو غير مباشر, وذلك بهدض 

 جهة؛ ةالتأثير بشكل غيرسليم على أفعال أي

)ومن  غفال( تعني أي فعل أو إ"fraudulent practice""ممارسة احتيالية" )( 2) 
و أيؤدي عن درايٍة أو بتهور، إلى خداع ضمنها التشويه أو سوء التمثيل( 

و ما، سواء للحصول على منفعة مادية أو منفعة أخرى أ محاولة خداع جهةٍ 
 للتملص من التزام ما؛

 

( تعني أية خطة أو ترتيب بين "collusive practice""ممارسة تواطؤية" )( 3) 
ى م علير سليالتأثير بشكل غ تضمنةطرفين أو أكثر، وذلك لغايٍة غير سليمة، م

 أخرى؛أفعال جهة 

يذاء أو اإلضرر أو لحاق ال( تعني إ"coercive practice""ممارسة قهرية" )( 4) 
أو  أي جهةبيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، اإلضرر أو إلحاق الالتهديد ب

 ؛اممتلكات تلك الجهة،وذلك بهدف التأثير بشكل غيرسليم على أفعال جهة م

 

 "( هي:obstructive practiceاقة" )""ممارسة اإلع( 5) 

 اإلتالف أو التزوير أو التغيير المتعّمد في الوثائق واألدلة أو حجبها (5.1)
 ، وذلكإلى المحققين عن التحقيق أو اإلدالء بشهادة زور بشكل متعمد

ت يجريها المشتري للتحقيق في إدعاءابشكل واضح إلعاقة أية إجراءاتٍ 
عراقية القوانين ال وفقأو التواطؤ أو القهر يال ممارسات الفساد أو اإلحت

كشف  ؛ و/أو تهديد أو مضايقة أو ترهيب أي جهة، وذلك لمنعها منالنافذة
 راءاتمعرفتها بأمور تتعلق بالتحقيق أو لمنعها من متابعة أو مواصلة إج

 التحقيق، أو

 

حق لاممارسة بشكل واضح الممارسات التي تهدف إلى إعاقة أو عرقلة  (5.2)
لى مقدمي من التعليمات إ أدناه )د( 2.1في المعاينة والتدقيق بموجب المادة

 النافذة. وفقالقوانينالعراقيةالعطاءات الواردة أدناه 

 



 إذا قررت وفق القوانين العراقية النافذةعطاء ترفض جهة التعاقد أي سوف  )ب(
ن ماشر أو أن مقدم العطاء المقترح ترسية العقد عليه، قد تورط بشكل مب

الل خفي ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو قهر أو إعاقة  ،خالل وكيل
 عملية التنافس على العقد المعني؛

وفقا  للقوانين  )شركة أو شخص(سوف تعاقب جهة التعاقد أي طرف  )ج(
 ليه،ععقد لترسية القانونيا   عدم تأهيله العراقية النافذة، بما في ذلك إعالن

 ، وذلك اذامن الوقت أو لمدة محددة محددإلى أجٍل غير  سواء كان ذلك
و تورط بشكل مباشر أأن هذا الطرف قد لسلطات العراقية المختصة قررتا

ة أو إعاق قهرفي ممارسات فساد أو احتيال أو تواطؤ أو كيل، من خالل و
 ؛هأو خالل تنفيذ ممول من جهة التعاقد ، عقدعلى خالل عملية التنافس

 أخرىمتعلقة سجالت ووثائقالحسابات والقيام بمعاينة الة التعاقد يحق لجه )د(
 نمقدمي العطاءات والمجهزين والمقاوليلبتقديم العطاء وتنفيذ العقد 

ات لسلطعبرالتدقيق هذه المستندات إلى اة الحوالمقاولين الثانويين،وبإ
 المختصة وفق القوانين العراقية النافذة.

 

 مناقصةال وثائق. ب

مع أية  ترابطيجب أن تقرأ بالالواردة أدناه والمستندات  مناقصةهيوثائق ال إن 3.1
 :العطاءات مقدمي إلى التعليمات من 5 المادة وفقمالحق صادرة 

3.  محتويات 

مناقصةال وثائق  

  (ITB)تعليمات إلى مقدمي العطاءات القسم األول.

 (BDS)ورقة بيانات العطاء  القسم الثاني.

 التأهيلالتقييم وعاييرم القسم الثالث.

 العطاء مستندات القسم الرابع.

 ألدول المؤهلة القسم الخامس.

 قائمة متطلبات التعاقدالقسم السادس        

 (GCC)الشروط العامة للعقد  القسم السابع.

 (SCC)الشروط الخاصة للعقد  القسم الثامن

 مستندات العقد القسم التاسع

 

  .لتقديم العطاءات جزءا  رسميا  من وثيقة العطاء العالن/ أ يشكل كتاب الدعوةال  3.2

أنيتصل حول وثيقة العطاء،  توضيحيحتاج إلى أي قدم عطاء محتمل م يأل يمكن 4.1
 وأ رونيأو بواسطة الكابل )يشمل مصطلح "كابل" البريد االلكت تحريريا  جهة التعاقد ب

. اءبيانات العط ورقةدد في محكما هو التلكس أو الفاكس( على عنوان جهة التعاقد 
ترة كان ف (على سبيل المثال اذافساراستطلب توضيح )ستستجيب جهة التعاقد تحريريا  ألي 

،سوف  ( ايام وحسب مدة االعالن10( يوم فتكون االستفسارات ال تقل عن )15االعالن )
 تحديد ها )بما في ذلك وصف موضوع االستفسار دوناتجابإرسل جهة التعاقد نسخا  عن ت  

 ا.مصدره( إلى جميع مقدمي العطاءات المحتملين الذين استلموا وثيقة العطاء منه

مي اليجوز إعطاء أية معلومات إلى أية جهة غير مختصة عن أسماء وعناوين مقد 4.2
 .العطاءات أو وكالئهم وذلك للمحافظة على سرية اإلجراءات خالل فترة االعالن

 اإلستفسارات .4

 وثائق توضي و

  مناقصةال

بمدة مناسبة ، أن تعدل في  يم العطاءاتسلقبل الموعد النهائي لتيمكن لجهة التعاقد  5.1
 مستندات وثيقة المناقصة عبر إصدار مالحق لها.

 تعديل . 5 

مناقصةال وثائق  

من التعليمات  3.1يعتبر أي ملحق قد صدر جزءا  من وثائق المناقصة وفقا  للمادة  5.2  



ءات، ويجب تبليغه تحريريا  إلى كل من قام بشراء وثائق المناقصة، وبالتالي إلى مقدمي العطا
يعتبر ملزما  لهم. على مقدمي العطاءات تأكيد استالم أي من هذه المالحق فور تبلغهم بها، 

 وستعتبر  المعلومات الواردة فيها  مأخوذة بالحسبان من قبل مقدم العطاء في عطائه.

 خذ الملحق باالعتبارال مناسبالوقت الالمحتملين ي العطاءات مقدم إعطاءمن أجل  5.3
م يسلي لتد النهائالموع تمديدإلى لتقديرها، فقا  ،وجهة التعاقد تقومسعند إعدادهم لعطاءاتهم، 

 الموعد تمديدب.وفي هذه الحالة، على جهة التعاقد أن تبلِّّغ جميع مقدمي العطاءات العطاءات
. كما ى ذلكذلك عبر الكابل ملحقا  بإشعار تحريري للتأكيد علالنهائي لتسليم العطاءات و

فيها  تي نشرتتمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات بالطريقة ذاتها الإعالن ستقوم بنشر 
 اإلعالن عن هذه المناقصة.

 

 

 إعدادالعطاءات .ج

سارية إن هذه المناقصة هي لجميع الشركات المؤهلة قانونيا  بحسب القوانين ال 6.1
من  . يمكن منع شركات1999 لسنة العلمية المكاتبفي العراق  ومن ضمنها تعليمات 

 المشاركة في تقديم العطاء في الحاالت التالية:

 األهلية .6

 القانونية

ات د جميع مقدمي العطاءاستبعالشركات التي لديها تلارب في المصال . سوض يتم ا

رب في تلا ءهوعطااليمكن اعتبار أن مقدم . لمصال لتلارب أنهم في يتبيّن  الذين

 , اذا:خالل عملية العطاء هذهللمصال  مع طرٍض ما أو أكثر 

( يسيطرعلى common controlling partnerشريك مشترك ) لديهمكان  (1)

 أعمالهما؛ أو

 هم؛مباشر أو غير مباشر من أي منبشكل ( subsidy)أي دعٍم  وا أو يتلقونتلقّ  (2)

 أو

 ؛ أوعطاءال اهذديهم الممثل القانوني نفسه ألغراض كان ل (3)

مع بعلهم البعح,  -مباشرة أو عن طريق طرض ثالث -لديهم عالقة تكان (4)

أو  مقدم العطاء اآلخرتمكنهم من الحصول على معلومات حول عطاء 

ة  عملي التأثير على هذا العطاء أو التأثير في قرارات جهة التعاقد بشأن

 المناقصة هذه.

ذلك  سواء كان ,أكثر من عطاء في هذه المناقصةبتقديم ما مقدم عطاءٍ ام ق (5)

د مما سيؤدي إلى استبعا ,أو من ضمن شراكة أوائتالض شركات منفردا  

ركة مشامن إمكانية يحدّ  , هذا لنوبالرغم من ذلك. جميع تلك العطاءات

 ولعطاء كمقاول ثانوي في عطاء آخر أو مشاركة شركة ما كمقاالمقدم 

 أو ؛ثانوي في أكثر من عطاء

عاقد ي الت( قد قدم مقدم العطاء المواصفات أو غيرها من الوثائق التي ستسخدم ف6)
على االجهزة الطبية موضوع وثائق المناقصة هذه، وذلك بطلب من جهة 

 التعاقد .

 

ي اشر فاليسمح لموظفي الحكومة والقطاع العام أن يشاركوا بشكل مباشر أو غير مب6.2
 . المناقصات

 

تعتبر أية شركة ي درج اسمها على القائمة السوداء أو ت علق مشاركتها في  6.3
 نيا  المناقصات خالل فترة زمنية محددة من قبل السلطات المختصة، غير مؤهلة قانو

موقع ى اللتقديم عطاء. إن قائمة الشركات المعاقبة وغير المؤهلة قانونيا  متوفرة عل
 .بيانات العطاء ورقةفي د االلكتروني المحد

 

من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يتوجب على مقدم العطاء  12بحسب المادة  7.1  إثبات وثائق .7



أن يقدم كجزٍء من عطائه وبحسب موافقة جهة التعاقد، الوثائق التي تثبت أهلية االجهزة 
 الطبية  التي سيتم تقديمها بموجب العقد.

االجهزة هي تصريح بدول المنشأ لهذه  طبية االجهزة الت أهلية اثبإوثائق إن  7.2

ن رة عويتم ذلك في جدول األسعار، ويجري التأكيد على ذلك بشهادات منشأ صادالطبية
طات ق السليجب أن ت صادِّ الجهات المختصة في ذلك البلد وذلك عند شحن هذهالبنود؛ 

نافذة ال شريعاتوحسب ماتتطلبه الت العراقية المختصة في بلد المنشأ على هذه الشهادات
 وكما مثبت في ورقة البيانات .

 الطبية أهليةاالجهزة

 لوثائق ومطابقتها

 مناقصة.ال

 

محدد في االجهزة الطبية والخدمات كما هوطابقةقد تكون الوثائق اإلثباتية لم 7.3
شكل على ( Schedule of Requirementsائمة متطلبات التعاقد )ق -القسم السادس 

 اتوسوف تتألف من:بيانواصفات تحريرية/نصوص،  وم

 

  وصف مفصل للخصائص األساسية االجهزة الطبية   )أ(

 كل بند من بنود المتطلبات الفنيةل مقارنة جدول )ب(

(item-by-item commentary) ،  ي ثبت استجابة االجهزة الطبية جوهريا

ات تثناءنحرافات واالسالمحددة في المواصفات الفنية، أو يحدد االلمتطلباتل
 ألحكام هذه المواصفات الفنية؛

 

بيانات  أية مستندات أخرى خاصة بالمناقصة وكما هي محددة في ورقة )ج(
 العطاء.

 

ما لم تحدد ورقة بيانات العطاء خالف ذلك، يتوجب على مقدم العطاء تسجيل  7.4
لعطاء اقدم العراق؛ على م االجهزة الطبية  التي سيتم تقديمها لدى السلطات المختصة في

  طبيةأن يرفق مع عطائه نسخة عن شهادة التسجيل إذا كان قد سجلَّ هذه االجهزة ال
هة لى جإبحلول موعد تسليم العطاءات. وإال، يتوجب على مقدم العطاء الفائز أن يقدم 

 التعاقد عند توقيع العقد إما:

 .م في العراقلالستخدا االجهزة الطبية شهادة تسجيل  عننسخة  )أ(

 أو في حال لم يتم الحصول بعد على شهادة التسجيل هذه،

مستندات ثبوتية، بحسب موافقة جهة التعاقد، على أن مقدم العطاء قد التزم  )ب(
 .بيانات العطاء بجميع متطلبات التسجيل كما هي محددة في ورقة

 )ج(  جواز اإلستثناء من التسجيل بحسب صالحيات وزير الصحة.

يجب على جهة التعاقد أن تتعاون مع مقدم العطاء الفائز لتسهيل عملية التسجيل  7.4.1
د ورقة ية أعطاء إسم الوكالة والشخص المسؤول عن إ بيانات العطاء في العراق. تحّدِّ

 معلومات إضافية حول عملية التسجيل.

فائز عند إذا لم يتمَّ تسجيل االجهزة الطبية التي سيقدمها مقدم العطاء ال )أ( 7.4.2
 ل.تسجيتوقيع العقد، فسوف ي صبح العقد نافذا  اعتبارا  من تاريخ استالم شهادة ال

د ء عن)ب( يجوز لوزير الصحة استثناء المناقص الفائز من تقديم شهادة تسجيل الدوا
 توقيع العقد وفي هذه الحالة يكون العقد نافذا .

 

)ب( من التعليمات إلى  7.3لمادة ألغراض جدول المقارنة الواجب تقديمه وفقا  ل 7.5
فنية طلبات المن قبل جهة التعاقد في المت إشارة أية فإنالواردة أعاله،  العطاءاتمقدمي 

. الحصر وليس الوصف سبيل على تجارية هي معايير وكذلك أسماء/عالمات إلى
 يف لةبدي موديالت تجارية، و/أو أرقام معايير، أسماء/عالمات العطاءاستخدام يجوزلمقدم

ي تال البديلة المواصفات أن التعاقد بحسب موافقة جهة يثبت أن ،شرط عطائه
 .الفنية المواصفات في حددةالم تلكجوهريا   تعادلها،سيستخدم

 



 مقدم مؤهالت .8 : للتأكيد بحسب موافقة جهة التعاقد بأنتقديم الوثائق الثبوتية  مقدم العطاءعلى  8.1

 العطاء

أنه ولتنفيذ العقد،  الضروريةالفنية واإلنتاجية ويه القدرة المالية لد مقدم العطاء )أ(
 .التقييمومعايير التأهيل  –القسم الثالث المحددة في لأهيتمعايير اليستوفي 

 

في حال لن يقوم بنفسه بتصنيع أو انتاج االجهزة الطبية  التي يقدمها والمحددة  )ب(
ديم لتق الجهة المصنعة أو المنتجة في ورقة بيانات العطاء، فلديه التخويل من

 –ةالمصنع الجهةتصريح من هذه االجهزة الطبية  في العراق وفقا  لصيغة ال
 ( المرفق في القسم الرابع.Manufacturer’s Authorization Formالمستند )

 

أو يكون ففي حال لم يكن مقدم العطاء يمارس األعمال التجارية في العراق ،  )ج(
 في العراق محلي ال  بوكيلثّ م  ي حال ترسية العقد عليه( م  )فسوف يصبح 

طاء الع للخدمات المتصلة ، مؤهل وقادر على القيام بإلتزامات الضمانات لمقدم
 ة.ت الفنيواصفالعقد و/أو الملي الشروط العامة والخاصة التي تم وصفها ف

 

معايير  –لثالث القسم اأن مقدم العطاء يستوفي معايير التأهيل المدرجة في  )د(
ي فلطبية جهزة ا)لمراجعة المواد/الفقرات اإلضافية المتعلقة االالتأهيل والتقييم 

 (.القسم الثالث

 

 ، وذلككمقدم عطاءمنفردم عطاء واحد في هذه المناقصةيتقد كل شركة جبعلىتوي 9.1
 )أ( من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 6.1 للمادةووفقا  

 واحد عطاء .9

 عطاء قدمم لكل

؛ وفي أي يم عطائهسليتحمل مقدم العطاء جميع التكاليف المرتبطة بإعداد وت 10.1
 ن سيرهذه التكاليف، بصرف النظر عأو ملتزمةب تكون جهة التعاقد مسؤولة نلحال، 

 .تهاو نتيجالمناقصة أ

 كلفةالعطاء .10

دلة بين مقدم العطاء المتبا قيجب ان يتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 11.1
يا لعطاء أاقدم موجهة التعاقد  باللغة المشار اليها في وقة بيانات العطاء . يمكن ان يقدم 

من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا من عطائه في لغة اخرى على ان ترفق 
 ء .لعطاابترجمة دقيقة لنصوصها الى لغة العطاء ، وحينها تعتمد الترجمة لغرض تفسير 

 لغةالعطاء .11

 المكونة الوثائق .12 المقدم ما يلي :يجب أن يشمل العطاء  12.1

 للعطاء



 القسم في إليها المشار النماذج وفق يناألسعاركامل وجدول العطاء تقديم استمارة )أ(
 ؛الرابع

التعليمات إلى مقدمي من  17ضمان العطاء )النسخة األصلية( وفق المادة  )ب(
 ؛عطاء()ضمان ال العطاءات

 مقدم العطاء؛ ملزِّ لي   على العطاء توقيعلل تحريري ونافذ يخول تفويض )ج(

بحسب  تؤكد العطاءات، مقدمي إلى التعليماتمن  7لمادة لوفقا   إثباتات موثقة )د(
 ناقصة؛مال قائوث لمتطلبات مطابقة االجهزة الطبية هي أن،جهة التعاقدموافقة 

مؤهالت مقدم  –من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 8وفقا  للمادة  إثباتات موثقة )هـ(
ي فلعقد ا، أن مقدم العطاء مؤهل لتنفيذ جهة التعاقدالعطاء، تؤكدبحسب موافقة 

 حال تم قبول عطائه؛

 وصل شراء مقدم العطاء لوثيقة العطاء؛ )و(

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

Formب(  8.1نموذج المرفق في القسم الرابع، إن وجد بحسب المادة ( وفق ال(
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

 .بيانات العطاء )ح( أية وثيقة أخرى مطلوبة في ورقة

 

( وجدول Bid Formيتعين على مقدم العطاء تقديم استمارة تقديم العطاء ) 13.1

دا  المرفقة في القسم الرابع، محد ( المناسب وفق النماذجPrice Scheduleاألسعار )
ها، االجهزة الطبية  التي سيقوم بتقديمها، مع وصف موجز لها، ومحددا  دول منشأ

 كمياتها، وأسعارها.

 تقديم استمارة. 13

 العطاء

يجب أن يتم تسعير جميع البنود المحددة في جدول األسعار وفق نموذج جدول  14.1
 تحديدب يقوم أن العطاء مقدم على. القسم الرابعفي  المرفق(Price Schedule) األسعار 

 . كماهومطلوب األسعار جدول في الواردة األعمدة جميع األسعارفي

تحدد أسعار االجهزة الطبيةالتي سيتم تجهيزها محليا أو تلك الموجودة في العراق  14.2
الجهزة اا . أمّ (2في القسم الرابع )ولكن من منشأ أجنبي، في جدول األسعار المرفق 

سعار ل األالطبية  التي سيتم استيرادها من خارج العراق فيجب أن يتّم تسعيرها في جدو
 (.3القسم الرابع )المرفق في 

 لمطابقة:اوذلك لمتطلبات  األسعار جدول إكمال األمورالتاليةعند إلى التنبه يجب 14.3

ن مولكن  دة في العراقتلك الموجوأسعار االجهزة الطبية المحلية أو  يتم إدراج14.3.1
لقسم امن جدول األسعار المرفق في  5 رقم في العامودمنشأ أجنبي،بشكل منفصل،وذلك 

 :(، على النحو التالي2الرابع )

-ex)أ(:  أسعار االجهزة الطبية  التي يتم تسليمها عند المصنع ) 5العامود رقم 

factoryض )(/ االجهزة الطبية  التي يتم تسليمها في صالة العرex-

showroom( االجهزة الطبية  التي يتم تسليمها من المستودع /)ex-

warehouse( االجهزة الطبية  الجاهزة /)off-the-shelf وذلك بحسب ،)
الحالة؛ يجب أن تشمل هذه األسعار جميع الرسوم والضرائب )مثال الضريبة 

خ...( على المبيعات والرسوم الكمركية والرسوم على مواد االستهالك، ال
المدفوعة أو التي يتم تسديدها على أساس مكونات االجهزة الطبية  وعلى المواد 
الخام المستخدمة في تصنيع االجهزة الطبية  أو تجميعها والتي تم تحديد أسعارها 
على أساس تسليمها عند المصنع أو في صالة العرض  أو من المستودع، الخ... 

الجهزة الطبية  ذات المنشأ األجنبي والتي أو الرسوم والضرائب المدفوعة على ا
تم استيرادها مسبقا ، وتم تحديد أسعارها على أساس تسليمها في صالة العرض 

 العطاء أسعار .14

 والحسومات



 الخ... . تشمل هذه األسعار أيضا  تكاليف التوضيب والشحن.

م سيقو)ب(: أية ضرائب مبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم التي  5العامود رقم 
 ي حالف ، وذلكاالجهزة الطبية في ما يتعلق ب في العراقها تسديدمقدم العطاء ب

 ( .خ...)مثال  ضريبة االستهالك والضريبة على المبيعات، ال العقد عليه يةرست
الطبية   )ج(: تكاليف النقل الداخلي البّري والتأمين وتحميل االجهزة 5العامود رقم 

( Incidentalة )رضيالع( وغيرها من التكاليف Unloading-وتفريغها)النفاض
في  الضرورية حتى تسليم االجهزة الطبية إلى وجهتها النهائية كما هو محدد

 قائمة متطلبات التعاقد.
/  ة التشغيل)د( : اسعار الخدمات الثانوية ما فيها التركيب وبيان كيفي 5العامود رقم  

كما  ان (ي االستخدام والتدريب في موقع لدى الجهات المستفيدة )المستخدم النهائ
 محدد في قائمة المتطلبات التعاقد .

اق، يحب إدراج اسعار االجهزة الطبية التي سيتم استيرادها من خارج العر 14.3.2
، على (3من جدول األسعار المرفق في القسم الرابع ) 5بشكل منفصل في العامود رقم 

 النحو التالي:
( في ميناء/ CIPتم تسليمها على أساس ))أ(:  أسعار االجهزة الطبية التي ي 5العامود رقم 

 مطار ونقطة الوصول.
( )رسوم DDP)ب(:  أسعار االجهزة الطبية التي يتم تسليمها على أساس ) 5العامود رقم 

ئمة ي قافالتسليم مدفوعة(، عند موقع المستخدم النهائي في العراق كما هو محدد 
 متطلبات التعاقد .

لتشغيل / الثانوية بما فيها التركيب وبيان كيفية ا )ج( اسعار الخدمات5العامود رقم 
ان  (ائي االستخدام و التدريب في الموقع لدى الجهات المستفيدة )المستخدم النه

 وجد وكما محدد في قائمة متطلبات التعاقد .

( Annual Maintenance Contract - AMCيحدد سعر عقد الصيانة السنوي ) 14.3.3
 لقسماائي، وذلك في جدول األسعار بحسب النموذج المرفق في في موقع المستخدم النه

مان ض(، إن وجد، ويحدد هذا السعر لعدد السنوات التي تلي إنتهاء فترة 4الرابع )
افذة الن العيوب، كما تم تحديده في قائمة متطلبات التعاقد. يشمل هذا السعر الضرائب

ين يتع تحديد أية ضرائب إضافية بتاريخ موعد فتح العطاءات. يتوجب على مقدم العطاء
ئب ه الضرالهذ تسديدها. ما لم يحدد خالفا  لذلك في وثائق المناقصة، تعتبر األسعار شاملة

حتفظ يأن  وال يجوز المطالبة بها الحقا . خالل مدة عقد الصيانة السنوية، على المجهز
على  جبيتو. صليحت/بالكمية الكافية من قطع الغيار وأن يستجيب فورا  ألي طلب صيانة

صحيح وعاملة  بشكل سليم  بقاءالمعداتموضوععقدالصيانةالسنويةيضمن أنمقدم العطاء 
(UPTIME warranty )قائمة متطلبات التعاقد – السادسالقسم كما هو محدد في و ،

خالل عقد الصيانة  (downtimeوذلك إن وجد. وفي حال تخّطت فترات األعطال )
 .ديد فترة هذا العقد بمدة تعادل ضعف فترات األعطالفيتوجب عندها تم السنوية

، الخ...( EXW, FCA, FOB, CIF, CIP, DDPسوف يتم اعتماد المصطلحات  ) 14.4

صدار خر إآاستنادا  لألحكام الدولية لتفسير المصطلحات التجارية بحسب ما هو محدد في 
ية الذي يتم نشره من قبل غرفة التجارة الدول ®INCOTERMSمن إصدارات اإلنكوترمز 

 في باريس )كما هو محدد في ورقة البيانات(

 

أعاله من  14.3إن تقديم األسعار وفقا  لتفصيل بنود األسعار بحسب المادة  14.5
بل قمن  التعليمات إلى مقدمي العطاءات، يهدف فقط إلى تسهيل عملية مقارنة العطاءات

د لبنوايحد بأي شكل كان من حقها في التعاقد على أية مجموعة من  جهة التعاقد، ولن
 المقدمة في العطاء.

 

ثابتة وغير قابلة للتغيير يجب أن تكون األسعار المقدمة من قبل مقدم العطاء  14.6
 .السبب مهما كانخالل فترة تنفيذ العقد 

 



جدول ( في lot -ة وحد/إذا تّم تحديد أكثر من جدول كميات واحد )أو مجموعة 14.7

( lots–ات فيتم تحديد اكثر من جدول كميات واحد )او المجموعات/وحدمتطلبات التعاقد 

  وعة.على ان يتم تسعير جميع بنود وكميات السلع الواردة في هذا الجدول او المجم
ل يتوجب على مقدم العطاء ان يحدد الجداول )المجموعات( بوضوح ويقوم بتسعير ك

 اءاتصل في جداول االسعار المخصصة لكل منها.  سوف يتم تقييم العطمنها بشكل منف
 لكل جدول )مجموعة( بشكل منفصل. 

 

ءات إهمال العرض المبني على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من اي العطا 14.8
وعد ماالخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول اي تحفظ واي تخفيض للسعر يقدم بعد 

الة ي رسونؤكد على شرط عدم اجراء التغييرات بعد التبليغ باالحالة وا غلق المناقصة
 ها.ر فيللتخفيض ترد بعد تاريخ الغلق بدون طلب من كيماديا سيتم اهمالها وعدم النظ

 

 التالية:العمالت بتقدم األسعار يجب أن  15.1

من العراق االجهزة الطبية التي سيتم تقديمها على مقدم العطاء أن يقدم أسعار  )أ(
 الدينار العراقيب

يجوزلمقدم العطاء أن يقدم أسعار االجهزة الطبية التي سيتم تقديمها من خارج  )ب(
 .بيانات العطاء ورقة العراق بالعملة المحددة في

 العطاء عمالت .15

بيانات  ورقةعلى األقل للمدة المحددة في  سارية/نافذةيجب أن تبقى العطاءات  16.1
 20 ادةفقا  للموالمحدد من قبل جهة التعاقد ويم العطاءات سلتلموعد النهائي لابعد العطاء 

ل من أقنفاذه من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. سيتم رفض العطاء الذي تكون مدة 
 للشروط.  غير مستجيبٍ باعتباره عطاء  المطلوب 

 نفاذ فترة .16

 العطاءات

، يجوز لجهة التعاقد أن األولية العطاء ة نفاذإنتهاء فترفي حاالت استثنائية، وقبل  16.2
 تميأن  عطاءاتهم لمدة إضافية محددة. يجب فترة نفاذتطلب من مقدمي العطاءات تمديد 

 عطاء أن يرفض طلبالمقدمي العطاءات تحريريا . يجوز لمقدم  جوابهذا الطلب و
ذا لعطاء لهفي حال قبول مقدم اأما . ذلك دون مصادرة ضمان عطائهوهذا، التمديد 

في  ب منهولكن سيطل ؛سمح له أن يقوم بتعديل عطائهولن ي  طلب منه لن ي  ، فعندها الطلب
 .ضمان عطائه فترة نفاذالمقابل تمديد 

 

على مقدم العطاء أن يقدم، كجزء من عطائه، ضمان عطاء غير مشروط وقابل  17.1
 بصيغة:للدفع عند أول طلب من جهة التعاقد، ويكون ضمان العطاء إما 

 )أ( خطاب ضمان .
 )ب( صك مصدق.

 او اية صيغة اخرى تحددها جهة التعاقد  في ورقة البيانات .)ج( 
 لقسمبيانات العطاء في ا يجب أن تكون قيمة ضمان العطاء وفق ما هو محدد فيورقة

 .قائمة متطلبات التعاقد في القسم السادسوالثاني

 العطاء ضمان .17

 

العطاء موجها  إلى جهة التعاقد مع ذكر عنوان ورقم يجب أن يكون ضمان  17.2
بعد انتهاء  يوما   28المناقصة / كتاب الدعوة، كما يجب أن يبقى نافذا  لمدة ال تقل عن 

من  16.2دة ا للمانفاذ العطاء وفقيدالحق لفترة مدأي تبعد انتهاء  وأفترة نفاذ العطاء 
 التعليمات إلى مقدمي العطاءات.

 

يكون ضمان العطاء، باختيار مقدم العطاء، إما على شكل) خطاب يجب أن  17.3
صادرا  عن أحد المصارف المعتمدة في (Bank Guaranteeضمان مصرفي )ضمان( 

صدك مصدق او اية صيغة  العراق وفقا  لتعليمات المصرف المركزي العراقي، أو 
 Bank) الضمانالمصرفيإذا صدر وتحددها جهة التعاقد في ورقة البيانات. 

Guaranteeموقعا  ومصدقا   ( عن مصرف موجود خارج العراق، فيجب أن يكون
معتمدة في العراق لجعل هذا الضمان قابال  ال المصرفلهذا  مرادفةالمالية المؤسسة منال

 .(back-to-back counter guarantee) للتنفيذ

 



ل( برفض أي عطاء ستقوم جهة التعاقد ) بناء على توصية لجان الدراسة والتحلي 17.4
 ال يرفق معه ضمان عطاء مقبول وذلك باعتباره عطاء  غير مستجيٍب للشروط .

 

ضمانات العطاء العائدة  تطلقيحق لجهة التعاقد أن، بحسب موافقة جهة التعاقد 17.5
اذ دة نفعليهم، وذلك قبل انتهاء م لعقدا ترسيةالى مقدمي العطاءات الذين ال يحتمل 

ظ حتفاقد صدرت. في هذه الحالة، يتم اال حالةن تكون التوصية باإلعطاءاتهم وبعد أ
مال  ع ولىبضمانات العطاء العائدة لمقدمي العطاءات الذين يحتلون المراتب الثالث األ

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 38.2بأحكام المادة 

 

ضمان ه وتقديم عقدال بعد توقيعاتفاقية مقدم العطاء الفائزلالعطاء يعاد ضمان  17.6
 .المطلوباألداء حسن 

 

 يمكن أن تصادر جهة التعاقد ضمان العطاء إذا: 17.7

نفاذه وبعد غلق المناقصة، سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء مدة  )أ(
دمي من التعليمات إلى مق 22.3و 16.2باستثناء ما نصت عليه الفقرتين 

 أو العطاءات؛

 

 ئز خالل المدة  المحددة في:فشل مقدم العطاء الفا )ب(

 التوقيع على العقد، أو (1)

 تقديم ضمان حسن األداء المطلوب. (2)

 

من  36بشكوى أو اعتراض وفقا  للمادة مقدم عطاء غير ناجح تقدم )ج( إذا  
 ىكوشهذهال للسلطات المختصةأن عندها ، وتبينالعطاءات التعليمات إلى مقدمي

ناتجة إن قيمة األضرار ال ؛ةمبرر غيرأو  اطئةخألسباب  كانعتراض هذا االأو 
ية عن هذا التأخير في توقيع العقد سوف يتم تعويضها وفق القوانين العراق

 واإلجراءات النافذة.

 

إذا لم يقدم بعح مقدمي العطاءات ضمان العطاء وذلك بسبب اإلعفاء  17.8

مة ات العالشركلثال  بالنسبة المنصوص عليه في القوانين العراقية النافذة, كما هو الحال م

إلى  من التعليمات 17.1 مادةللبيانات العطاء ورقةأو غيرها بحسب ما هو محدد في 

 مقدمي العطاءات, و

مارة استإذا سحب مقدم العطاء عطاءه قبل انتهاء مدة نفاذه المحددة في  .أ

 16.2 , باستثناء ما نصت عليه المادةوبعد غلق المناقصة  تقديم العطاء

 التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ أومن 

من  37مادة إذا أصب  مقدم العطاء الفائز ولكن فشل في توقيع العقد وفقا  لل .ب

قا  التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ أو في تقديم ضمان حسن األداء وف

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات؛ 38للمادة 

م ، أن تعلن عد-على ذلك انات العطاءبي ي حال نصت ورقةف -فعندها، يمكن لجهة التعاقد
ية أهلية مقدم العطاء ألرساء العقد عليه وأن تمضي في تطبيق اإلجراءات اإلدار

 .بيانات العطاء المنصوص عنها في ورقة

 

ّد مقدم العطاء عطاءه ويقدمه بنسخته األصلية  18.1 ويجوز أن تشمل يجب أن ي عِّ
 ني، أما العرض المالي فيقدم في نسخةبالعرض الف (Compact Diskقرصا  مدمجا  )

 أصلية )ورقية( واحدة.

 وتوقيع شكل .18

 العطاء

المادة  النسخ كافة الوثائق المحددة فيكل من يجب أن يتضمن العطاء األصلي و 18.2
من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، على أن تكون كل وثائق العطاء مطبوعة  أو  12.1

 مقدم العطاء مقدم العطاء أو شخصمخوللذلك إللزامقعة  من  بحبر ال يزول، وموحررة  م
من قبل ، بيانات العطاء بحسب ما هو محدد فيورقة هذا التفويض يكون.يجب أن بالعقد

 



)ج( من التعليمات إلى مقدمي  12.1المخولين قانونيا  للتوقيع والذي بموجب المادة
لتوقيع على للوخمن توقيع المعلى مقدم العطاء التأكد  سوف يرفق بالعطاء. العطاءات

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

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

يجب أن تكون االضافات والتصحيحات موقعة من قبل مقدم العطاء . الموقع على العطاء
التوقيع عليها باألسم االول أو باألحرف األولى.على مقدم العطاء أن يحدد وأن يكون 

األسعار بالحروف واألرقام على النحو المطلوب في جداول األسعار. إن أية شروط 
 .بيانات العطاء أخرى يتم تحديدها في ورقة

ق ائةكتابة بين السطور أو محو أوتعديالت لوثيجب أال يحتوي العطاء على أي 18.3

 لعطاءرتكبها مقدم ااتلك اللرورية لتصحي  األخطاء التي  المناقصة, باستثناء

ن يلوخأو الم لوخالم, يتوجب على . وفي هذه الحالةأثناء إعداد مستندات العطاء

 ت.هذه التصحيحا على باألحرض األولىعلى العطاء التوقيع كامال  و لتوقيعل

 

 تسليم العطاءات –د 

ما كلسريع جي اعطاءات باليد أو بالبريد االلكتروني او البريد الخار)أ(يتم تسليم ال19.1
 محدد في ورقة بيانات العطاء

، ومختومة منفصلة أغلفةفي  هنمالعطاء وكل نسخة  وضععلى مقدم العطاء )ب( 
ألصل اغلفة المتضمنة و"نسخة". توضع األأ" أصل" األغلفة بـعلى  وذلك مع التأشير

 كما محدد في ورقة بيانات العطاء مختومخارجي  غالففي  والنسخ

 وتأشير ختم .19

 العطاءات

 :الداخلية والخارجية أن األغلفةيتعين على  19.2

تحمل إسم وعنوان مقدم العطاء مع ختمه على الزوايا األربع من  )أ(

 الغالض؛

بيانات  ورقةفي محدد تكون موجهة إلى جهة التعاقد على العنوان ال )ب(
 ؛العطاء

 ورقةفي  محدد، كما هو / كتاب الدعوة المناقصة ورقم حمل اسمت )ج(
 ؛بيانات العطاء

"، على أن تستكمل [الوقت والتاريخ]وأن تحمل عبارة "ال يفتح قبل  )د(
 20.1للفقرة  بيانات العطاء ورقة بالوقت والتاريخ المحددين في

 .التعليمات إلى مقدمي العطاءاتمن

 

في  مختوما ومؤّشرا  عليه وفق ما هو محددرجي الخا الغالف إذا لميكن 19.3
، ةالنافذ لعراقيةووفق القوانين ا من التعليماتإلى مقدميالعطاءات المذكورة أعاله 19.2المادة

 .اءاتتح العطفقدانالعطاء أو فتحهقبلموعد فلة يمسؤولأية  جهة التعاقدعندها لن تتحمل ف

 

المادة تعاقد على العنوان المحدد في جهة الإلى  م العطاءاتسلييجب أن يتم ت 20.1
 تاريخفي مهلة ال تتجاوز الوقت وال،ومن التعليمات إلى مقدمي العطاءات)ب(  19.2

قدم ى كل ميتم إصدار وصل من قبل جهة التعاقد إل. بيانات العطاء ورقةفي  حددينالم
 .الحق بنسخة لها كمرجع جهة التعاقد وتحتفظعطاء تم استالم عطائه، 

 النهائي موعدال .20

 العطاءات يمسللت

تمديد  ، يجوز لجهة التعاقد وفق تقديرهاقبل الموعد النهائي لتسليم العطاءات 20.2
من  5.3 للفقرةيم العطاءات من خالل تعديل وثيقة العطاء وفقا  سلتالموعد النهائي ل

 جهة تواجباحقوق و سوف تمتد كافةمقدمي العطاءات، وفي هذه الحالة إلى  التعليمات
لمهلة احسب الملتزمين بها قبل التمديدإلى الموعد النهائي ب التعاقد ومقدمي العطاءات

 .الجديدة

 

يم سلجهة التعاقد بعد الموعد النهائي لت يرد الى أي عطاء سيتم رفض 21.1
 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 20 في المادةحدد العطاءات الم

 العطاءات .21

 المتأخرة



ذلك و إلى جهة التعاقد ه بعد تقديمهئأو سحب عطا وز لمقدم العطاء تعديليج 22.1
عارا  تعاقدإشلى أن يقدم لجهة العيم العطاءات، سللتالمحدد مسبقا  قبل الموعد النهائي 

 افذنمع تفويض  بذلك لتوقيعخول لموقعا  من الم العطاء، أو سحب تعديلبتحريريا  
 بالتوقيع

 سحبو تعديل .22

 العطاءات

أو إستبدال لعطائه ووضعه في  تعديلتوجب على مقدم العطاء إعداد أي ي 22.2
د لموعغالف مختوم ويتم التأشير عليه وفق األصول، ويرسله الى جهة التعاقد قبل ا

 :النهائي لتسليم العطاءات بحسب ما يلي

 ورقةعلى مقدم العطاء تقديم نسخة أصلية مع عدد النسخ المحدد في  )أ(
 ،تمن التعليمات إلى مقدمي العطاءا)ب( 19.1لمادة للعطاء بيانات ا

 عليهما بشكل يتم التأشيرغالفين في وذلك عطائه، على ألي تعديل 
النسخ"، أو  –و "تعديل العطاء أصل" األ –"تعديل العطاء  بـ:واضح 

بحسب  لنسخ"ا –ألصل" و "استبدال العطاء ا –"استبدال العطاء 
 مختوم يتم التأشير عليهخارجي  غالفمن ضغالفين . يوضع الالحالة

 "تعديل العطاء" أو "إستبدال العطاء". بـ: بشكل واضح بذلك

يجب أن تتم  ،العطاءت تعديالبالتأشير على األحكام األخرى المتعلقة  )ب(
 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 19.3و 19.2للفقرتين وفقا  

 

جهة التعاقد  شعاري سحب عطائه إعلى مقدم العطاء الراغب ف يتوجب 22.3
ر إشعام ستالايجب أن يتم  يم العطاءات.سللت مسبقا   تحريريا  قبل الموعد النهائي المحدد

 :كما يجب أن يم العطاءاتسلقبل الموعد النهائي المحدد لتسحب العطاء 

 19.2المادة في المحدد يكون موجها  إلى جهة التعاقد على العنوان  )أ(
 ؛يمات إلى مقدمي العطاءات( من التعلب)

 19.2أسم ورقم المناقصة أو كتاب الدعوة والمحدد في المادة  يحمل )ب(
ـ أن يتم التأشير عليه ب، و)ج( من التعليمات إلى مقدمي العطاءات

 ؛ و"إشعار بسحب العطاء"

 ا  نافذا  يخول للتوقيع على اإلشعار بسحب العطاء.تفويضأن يتضمن  )ج(

 

من التعليمات إلى مقدمي  22.3ات المطلوب سحبها وفقا  للمادة العطاءإن  22.4
 العطاءات، سوف تعاد إلى مقدمي العطاءات دون فتحها.

 

الموعد  التي تلياستبدال أو تعديل أي عطاء خالل الفترة  أو ال يجوز سحب 22.5
ن م 16ة ة نفاذ العطاء المحددة في المادوحتى انتهاء فتريم العطاءات سلالنهائي لت

لى التعليمات إلى مقدمي العطاءات. إن سحب العطاء خالل هذه الفترة قد يؤدي إ
 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 17.7 للمادةمصادرة ضمان العطاء، وفقا  

 

 فت  وتقييم العطاءات –  ه

 جهة التعاقد بفتح جميع العطاءات بما في ذلكلجنة فتح العطاءات لدى  ستقوم 23.1
الراغبين من مقدمي بحضور عامةفي جلسة وذلك  ،اإلنسحابات والتعديالتاشعارات 

 ما هوكوالمكان  والتاريخ في الوقت) المخولين(،  مقدمي العطاءات العطاءات او ممثلي
يع التوق على مقدمي العطاءات او  ممثلي مقدمي العطاءات .بيانات العطاء ورقةمحددفي 

 على سجل الحضور كإثبات على حضورهم.

 العطاءات فت  .23

بعدها  ، وال تفتحوقراءة محتوياتهااالنسحابات ـليها بعر شّ ؤالم األغلفةيتم أوال  فتح  23.2
سحب يقبل أي أشعار ل. ال بل تعاد كما هي إلى مقدم العطاء  العطاءات التي تم سحبها أغلفة

 جلسة فتح العطاءات.  علنا  خاللمع التفويض النافذ تم قراءة إشعار اإلنسحاب إال إذا لعطاء ا
وال غلفةالتي جرى التأشير عليها بـاإلستبداالت وقراءة محتوياتها ويتم استبدالها األيتم فتح 

استبدالها، بل تعاد كما هي إلى مقدم العطاء مغلقة. العطاءات التي تم  بعدها أغلفة تفتح

 



مع التفويض النافذ بهذا  دالبتتم قراءة إشعار اإلسإشعار الستبدال العطاءإال إذا أي  يقبلال
مع التفويض  تعديالتبـليها عر شّ ؤالم غلفةاأل .علنا  خالل جلسة فتح العطاءاتاالستبدال 

 .والذي تم تعديله علنا  مع العطاء العائد لها المقدم أصال  محتوياتها يجب أن تفتح وتقرأ النافذ 

لعطاء لكل بند أو جدول )أو يتم فتح العطاءات ويقرأ علنا  اسم مقدم العطاء وسعر ا 23.3
ن مجموعة( بما في ذلك أية تخفيضات، و وجود أو عدم وجود ضمان العطاء في حال كا

رى ل أخمطلوبا ، ووجود أو عدم وجود التفويض بالتوقيع المطلوب، إضافة إلى أية تفاصي
 جلسة فتح العطاءاتقد تراها جهة التعاقد مناسبة. ال يرفض أي عطاء خالل 

ع ميرعلى جميع صفحات كل من العطاءات األصلية بختم لجنة فتح العطاءات يتم التأش
 توقيع أعضائها على جميع صفحات جداول األسعار األصلية الخاصة بكل عطاء.

 

من التعليمات إلى مقدمي  22.2التي ت رسل وفقا  للفقرة  والتعديالت)العطاءات  إن 23.4
مهما  قييمال تخضع للت ،الل جلسة فتح العطاءاتيتم فتحها وقراءتها خ لمالتي العطاءات( و

 كانت الظروف. 

 

د جهة التعاقد محضرا  لجلسة فتح العطاءات في نهاية الجلسة متضمنا  المعلومات  23.5 ت عِّ
ات من التعليمات إلى مقدمي العطاء 23.6و 23.4و 23.2و 23.1المذكورة في الفقرات 

 الحد األدنى:المذكورة أعاله، باإلضافة إلى ما يلي وب
 ؛هاأو تشميعهاختمإغالق األغلفة بإحكام و -

ار أسع ةتخفيضات أو أية، بما في ذلك أيإن وجد( (lot)لكل وحدة ) سعر العطاء -
 على أساس عطاءات أخرى؛ أو أية تخفيضات مشروطة

ول اجدلمقدم العطاء على وتصحيح أأو محو  تعديلعالمة واضحة حول كل التأشيرب -
 ؛قيع رئيس وأعضاء لجنة فتح العطاءاتمع تو،وذلك راسعاأل

 مع توقيع رئيس وأعضاء،وذلك غير مسعرة )بند(وضع خط أفقي بجانب كل فقرة -
 ؛  لجنة فتح العطاءات

رى األخالعطاء  مستنداتتوقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء وعلى  -
 المرفقة وعلى كل صفحة من جداول األسعار؛

 كل عطاء؛عدد األوراق المكون منها  -
 ؛من مقدم العطاء العطاءمدونة في وتحفظات ذات صلة أمالحظات  ةأي -

 .عطاءالاللجنة على أي من مرفقات بديها قد تأو تحفظات أخرى مالحظات  ةأي -

نة اللج والمرفقات ويتم توقيع رئيس وأعضاء العطاء محتوياتعلى جميع  يوضع ختم اللجنة
 قدمي العطاءعلى جميع صفحات جدول الكميات المسعر لم

 

على محضر جلسة فتح  التوقيع يطلب من ممثلي مقدمي العطاءات الحاضرين 23.7
ء على عطا لحق بإضافة أية مالحظة على أداء اللجنة. إن عدم توقيع أي مقدمالعطاءات مع ا

ل مضمون ونفاذ المحضر. يجب توزيع نسخمنالمحضر إلى كل ي  محضر الجلسة ال  بطِّ
 يرغبون بالحصول على نسخة منه. الذين مقدمي العطاءات

 

لوحة   علىسيتم إعالن جميع أسعار العطاءات والمواصفات الفنية ومدد التنفيذ رسميا   23.8
من  مزيدإعالنات جهة التعاقد مع التأكيد على أن األسعار والمواصفات المعلنة خاضعة ل

 التدقيق والتحليل.

 

  تعاقد. هة البموافقة رئيس ج العطاءاتوتحليل  سيتــم إحالة العطاءات إلى لجنة تقييم 23.9

يمكن لجهة التعاقد )لجنة تقييم وتحليل العطاءات( ، ووفقا  لتقديرها، طلب  24.1
لب طتوضيحاتمن مقدم العطاء حول عطائه أثناء عملية تقييم العطاءات. يجب أن يكون 

مضمون  ر أوح بتغيير السعالتوضيح واإلجابة عليه تحريريا ؛ ويمنع طلب أو تقديم أو السما
اءات العط يمخاللعمليةتقيا جهة التعاقد تكتشفهة حسابياء خطأ تصحيحل إالإذاكانذلكالعطاء، 

 من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. 27.1وفقا  للفقرة 

إذا لم يقم مقدم العطاء بتقديم التوضيحات بشأن عطائه في الموعد والوقت المحددين لذلك 

 توضي  .24

 العطاءات



 عاقد، فقد يؤدي ذلك إلى رفض عطائه.في طلب جهة الت

ال يجوز الكشف عن أية معلومات تتعلق بفحص، توضيح، وتقييم ومقارنة  25.1
ي العطاءات والتوصية بإرساء العقد، إلى مقدمي العطاءات أو أي شخص آخر غير معن

 العقد. رساءءات بإشعار إرسميا  بعملية العطاء، وذلك إلى أن يتم تبليغ جميع مقدمي العطا

 سرية .25

 اإلجراءات

في )لجنة تقييم وتحليل العطاءات( عطاء التأثير على جهة التعاقد الإذا حاول مقدم  25.2
 فضرإلى يؤدي فأن ذلكترسية العقد، هابقرارفي  وومقارنة العطاء،أ عطاءهاللعملية تقييم

 ه.ئعطا

 

التعاقد بشأن مسألة تتعلق بعطائه خالل إذا رغب أي مقدم عطاء باإلتصال بجهة  25.3
 يا .تحريرك ذلبقومالفترة الممتدة من تاريخ فتح العطاءات إلى تاريخ ترسية العقد، فعليه أن ي

 

ستقوم جهة التعاقد )لجنة تقييم وتحليل العطاءات( تقييم وتحليل العطاءات لتتأكد من  26.1
م ضمان العطاء المطلوب وأنه ت أنها كاملة ومن عدم وجود أخطاء حسابية ومن وجود

 التوقيع على الوثائق وفق األصول أن العطاءات صحيحة بشكل عام.

 األولي التدقيق .26

 وتحديد للعطاءات

 استجابتها

يمكن لجهة التعاقد )لجنة تقييم وتحليل العطاءات( قبول أية شكليات ثانوية أو عدم  26.2
على أن ال  ان ذلك ال يشكل انحرافا  جوهريا ،في العطاء، إذا ك انحرافاتبسيطةمطابقة أو 

 يجحف هذا القبول أو يؤثر على ترتيب أي مقدم عطاء في التقييم.

 

تحدد  من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، 29وعمال  بالمادة  ل،المفصّ  التحليلقبل  26.3
 ،مكتمال  ، ةجودة مقبولبما إذا كان العطاء )لجنة تقييم وتحليل العطاءات( جهة التعاقد 

تجيب لذي يس. ألغراض هذا التأكد، فإن العطاء اوثيقة العطاءمتطلبات لا  جوهريا  تجيبمسو
ية ون أجوهريا  هو العطاء المتطابق مع جميع أحكام وشروط ومواصفات وثائق المناقصة د

و أنحراف  الاانحرافات جوهرية أو استثناءات أو اعتراضات أو شروط أو تحفظات. إن 
 الجوهري هو ذلك: تحفظالشرط أو أو العتراض أو االناء ستثاال
 واصلة بهااالجهزة الطبية  والخدمات المتأو جودة فعاليةعلى  جوهرييؤثر بشكل ( الذي 1)

أو  تعاقدجهة الوبما ال يتوافق مع وثيقة العطاء, من حقوق  جوهري شكل بأييحد الذي ( 2)

 او  مقدم العطاء الفائزالتعاقديةل واجباتمن ال

 .(..غييراو الت), في حالة قبول جهة التعاقد لهذا التحفظ بشكل غير عادل ؤثرالذي ي( 3)

 الذين قدموا عطاءاتاآلخرين مقدمي العطاءات ل يالتنافس الموق الجوهري, على 

 .مستجيبة جوهريا  

 

جيب يستسترفض جهة التعاقد )لجنة تقييم و تحليل العطاءات(  العطاء الذي ال  26.4
 فيا  مستوه ؤعطا ريا ، وال يجوز لمقدم العطاء الحقا  تصحيح عدم المطابقة ليصبحجوه

لى عال  الشروط. تستند جهة التعاقد في قرارها ما اذا كان العطاء مستجيبا  للشروط أم
 محتويات العطاء نفسه.

 

سعر تعارض بين  إذا كان هناكسيتم تصحيح األخطاء الحسابية على الشكل التالي:  27.1
ن ع، الذي ينتج (total price) وبين المجموع )المبلغ( اإلجمالي( unit priceالوحدة )

 ( والمجموع اإلجماليsubtotal،أو بين المجموع الفرعي )ةبالكميسعر الوحدة ضرب 

(total price) ، ت عتمد( سعر الوحدة ومن ثم المجموع الفرعيsubtotal ويصحح )
الغ المب ت عتمدواألرقام،  )األحرف(تعارض بين الكلماتالمجموع اإلجمالي. إذا كان هناك 

تم وف ي. إذا رفض مقدم العطاء تصحيح األخطاء الحسابية، س)األحرف(بالكلمات المذكورة
 عطائهة ومصادرة قيمة ضمان عطائه. رفض

 األخطاء تصحي  .27

 

تقييم و )لجنة  التعاقد جهة على والمقارنة،يتعين التحليلتسهيل إجراءات  بهدف 28.1
العراقي،  رالدينا إلى مختلفة بعمالت المقدمة أسعارالعطاءات جميع تحويلتحليل العطاءات( 

ف المصر عنالصادر و المماثلة البيع عملياتالمعتمد في وذلك باستخدام سعر الصرف 
 المركزي أو مصرف تجاري في العراق.

 إلى التحويل .28

 واحدة عملة

د لتحويل جميع األسعار المقدمة بعمالت مختلفة إلى إن سعر الصرف الذي سيعتم 28.2  



 الدينار العراقي، هو سعر الصرف الصادر بتاريخ فتح العطاءات.

ومقارنة العطاءات  )لجنة تقييم وتحليل العطاءات( بتقييمسوف تقوم جهة التعاقد  29.1
 .ءاتلعطامن التعليمات إلى مقدمي ا 26اإلستجابة الجوهرية وفقا  للمادة  حققتالتي 

 ومقارنة تقييم .29

 العطاءات

المرشحين، سوف تتم مقارنة  ترتيبتحديد و بهدف مقارنة وتقييم العطاءات 29.2
مستخدم إلى موقع ال - DDP -العطاءات المستجيبة على أساس تسليم االجهزة الطبية  

ئمة قا تفي حال نصالنهائي أو على أساس التوصيل المجاني إلى موقع المستخدم النهائي و
 قديمت من التعليمات إلى مقدمي العطاءات على ضرورة 14.3.3 المادةمتطلبات التعاقد و

نة لصياالعيوب، فسوف يتم أيضا  احتساب سعر عقد ا صيانة للسنوات التي تلي فترة ضمان
تحديد و عند مقارنة أسعار العطاءات (Annual Maintenance Contract - AMCالسنوية )

 ن.. المرشحي ترتيب

 

 سوف يتم احتساب: ،المرشحين ترتيبتحديد و بهدف مقارنة وتقييم العطاءات 29.3

 ما لعراق كفي ا أسعار االجهزة الطبية  المحلية أو االجهزة الطبية  األجنبية المتوفرة

 14.3.1بموجب الفقرة ( 2القسم الرابع )وردت في جدول األسعار المرفق في 

 ءات؛من التعليمات إلى مقدمي العطا

  ي جدولالعراق كما وردت ف التي سيتم استيرادها من خارجأسعار االجهزة الطبية 

إلى  من التعليمات 14.3.2بموجب الفقرة (3القسم الرابع )األسعار المرفق في 

 . مقدمي العطاءات

 ( سعر عقد الصيانة السنويةAnnual Maintenance Contract - AMC) , كما ورد في

قائمة متطلبات  تفي حال نصو( 4الرابع ) القسمق في جدول األسعار المرف

أمين من التعليمات إلى مقدمي العطاءات على ضرورة ت 14.3.3 ةفقرالالتعاقد و

 .العيوب صيانة للسنوات التي تلي فترة ضمان

 

افي ، سوف يتم احتساب صالمرشحين ترتيبتحديد و بهدف مقارنة وتقييم العطاءات 29.4
 نصفي حال ( AMCعقد الصيانة السنوية )ل( Net Present Value - NPVالقيمة الحالية )
ذ بعين هذه الصيانة، مع األخعلى ضرورة تأمين  قائمة متطلبات التعاقد -القسم السادس 

 بيانات العطاء. ورقة االعتبار معدل التخفيض كما هو محدد في

 

انية تقديم عطاءات ألكثر في حال حددت قائمة متطلبات التعاقد في القسم السادسإمك 29.5
دول من جدول )أو مجموعة(، فعندها يتوجب على مقدمي العطاءات أن يحددوا أسعار كل ج

ييم من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. سوف يتم تق 14.7)أو مجموعة( وفقا  للفقرة 
 العطاءات المقدمة لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل.

 

قود لكل جدول )أو مجموعة( بشكل منفصل, وذلك على يمكن أن يتم ترسية الع 29.6

 Lowest Evaluated)كلفة   قلالتقييم األمقدم العطاء الذي قدم العطاء المستجيب وذات 

Bid المحلية األفللية من التعليمات إلى مقدمي العطاءات, وبعد تطبيق 8( , بحسب المادة 

 .من التعليمات إلى مقدمي العطاءات 30 المادة وفق

 

ما لم ينص على خالف ذلك في ورقة بيانات العطاء، يتم اعتماد هامش لألفضلية   30.1
 . للعطاءات المقدمة من مقدمي العطاءات المحليين 

 المحلية األفللية .30

أو رفض أي عطاء أو في إلغاء عملية المناقصة تحتفظ جهة التعاقد بحقها في قبول  31.1
 لك منوذ، إصدار كتاب اإلحالة والتبلغ به رسميا  ل ورفض جميع العطاءات في أي وقت قب

ر)وا( تأث ( الذي)ن(ات)العطاء (ي)قانونية تجاه مقدم التزامات/مسؤولية ةتحمل أيأن تدون 
 بذلك. 

 تحديدا  ويمها ستقوم جهة التعاقد بإعادة جميع العطاءات التي جرى تقد، تمَّ اإللغاء في حال
 هذهمقدمي  مناقصةبحسب ما تم تسديده منق الئاشراء وثمبلغرسمضمان العطاءات مع 

 .العطاءات

 جهة حق .31

 أو قبول في التعاقد

 كل أو عطاء أي رفح

 العطاءات



ستحدد جهة التعاقد ، ما إذا كان مقدم العطاء المستجيب للشروط والذي يحقق األهلية  32.1
يحقق ، (Lowest Evaluated Bid) كلفة   قلالتقييم األذي  العطاءقدم القانونية المحددة، والذي 

د من قدرته ، وذلك للتأكمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات 8.1 المؤهالت المحددة في المادة
 .بشكل مقبول على تنفيذ العقد 

 هليةاأل .32

 ومؤهالت القانونية

 العطاء مقدم

نتاجية. وسيكون إن هذا التحديد يعتمد على تقييم قدرات مقدم العطاء المالية، الفنية، واال 32.2
فقرة موجب البلمؤهالت مقدم العطاء والمقدمة منه  وثقةمالثباتات اإلعلى أساس دراسة وتحليل 

تعاقد هة الجمن التعليمات إلى مقدمي العطاءات، باإلضافة إلى أية معلومات أخرى تراها  8.1
 ضرورية ومناسبة .

 

المؤهل قانونيا   قد على مقدم العطاءالع يةرستلشرطا  أساسيا   الناجحيعتبر التأهيل  32.3
. أما (Lowest Evaluated Bid) كلفة   قلالتقييم األوالذي قدم العطاء )الوحدة/المجموعة( ذي 

 ؛قلكلفة  يم األالتقيذي إذا كانت نتيجة التأهيل سلبية، فسيؤدي ذلك إلى رفض عطاء مقدم العطاء 
 قلقييم األالتي ذمشابهة لقدرات مقدم العطاء  ستقوم جهة التعاقد بعملية تقييم ،وفي هذه الحالة

 مقبول.بشكل الذي يلي، للتأكد من قدرته على تنفيذ العقد  كلفة  

 

 ترسية العقد  –و 

 ستقوم من التعليمات إلى مقدمي العطاءات، 32و 30و 29مع مراعاة أحكام المواد  33.1
ستجيب  صاحب العطاء المالمؤهل قانونيا   مقدم العطاءعلى العقد بترسية جهة التعاقد 

عقد تنفيذ اللقدتم التأكد من مؤهالته شرط أن يكون وذلك ، كلفة   قلالتقييم األ يذجوهريا و
 قبول.مبشكل 

النماذج ونفاذالمستندات/ من صحةأكد يتوجب على جهة التعاقدالتقبل ترسية العقد،  33.2
 وذلك عبر السلطات ال سيما ضمان العطاءءات المرشحين المقدمة في عطااألساسية 
 المختصة.

 الترسية معايير .33

 المحددة والخدمات زيادةكمية البنود ، تحتفظ جهة التعاقد بحقها فيبعد التعاقد  34.1
التزيد عن  أو تخفيض الكمية بنسبة %20 التزيد عن بنسبة قائمة متطلبات التعاقدفي  أصال  

سعار أدون أي تغيير في وذلك من  من قيمة العقد، )كما محدد في ورقة البيانات ( 15%
 . الوحدات أو الشروط واألحكام األخرى

 جهة حق .34

 تعديل في التعاقد

 إرساء عند الكميات

 العقد

 

مقدم العطاء الفائز بموجب  إشعارعاقد بتنفاذ العطاء، ستقوم جهة ال فترةقبل انتهاء  35.1
 .بِّلق  أن عطاءه قد بري مسجل، اب تحريخطعلى أن ي تب ع ب الكابلتحريري أو عبر  إشعار

لية  عم يجةبنت اتاآلخرين عطاءيالمقدم شعار جميععلى جهة التعاقد إ يتعين، نفسهفي الوقت 
 ورقمماس حديدتمع ، النافذةلقوانين العراقية وفقا  لتقوم بنشر النتائج س كماارساء العطاء، 

جميع مقدمي  اءسمأ( 1المعلومات التالية: )وعدد الوحدات/المجموعات و المناقصة
ة فتح جلس فياإلعالنعنها( أسعار العطاءات كما تم 2)و، الذين قدموا عطاءات العطاءات

دمي مق اءسمأ( 4)و، حليلهكل عطاء تمَّ تالذيتمتقييمهلسعر ال( اسم و3)والعطاءات، 
سعر ال( اسم مقدم العطاء الفائز و5)،والعطاءات الذين رفضت عطاءاتهم وأسباب رفضها

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

 بقرارإشعار .35

 الترسية

ا )عقد نافذا  فور والتبليغ به تأسيسا  للعقدالذي يصبح الترسيةقرار اإلشعار بي ع د  35.2
 رغي عطاء مقدم قد يتقدم به أيطعنمع مراعاة قرار التسوية القانونية المتعلقبأي  ،اولي(

 .العطاءات مقدمي إلى التعليمات من 36 للمادة وفقا   فائز

 

بعد تقديم العقد الموقع من قبل مقدم العطاء الفائز مرفق بضمان حسن األداء وفقا   35.3
ت ة ضمانامن التعليمات إلى مقدمي العطاءات، ستقوم جهة التعاقد فورا  بإعاد 38للمادة 

ى مقدمي من التعليمات إل 17ائزين وفقا  للمادة العطاءات إلى مقدمي العطاءات غير الف
 العطاءات.

 



إلى يتقدم قد يتعين على جهة التعاقد االستجابة فورا  وتحريريا  إلى أي مقدم عطاء  35.4
 .ةلترسيابقرار شعار إلعن أسباب عدم اختيار عطائه بعد استالمه ل ا  ستفسرمجهة التعاقد 

 

تنفيذ  ليماتالشكاوى الخاصة لمقدمي العطاءات وفقا  لتعتعتمد اآللية المعتمدة بالنظر في 
 العقود الحكومية العامة النافذة.

 .الشكاوى36

 والطعون

 

،وبعد انتهاء بعد إشعار مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه من قبل جهة التعاقدفورا   37.1
لعطاءات اقدمي من التعليمات إلى م 36الطعون وفقا  للمادة الشكاوى و تسويةفترة انتظار 

اقصة منال ائقوثمن  القسم التاسعفيالمحددة العقد  اتفاقية)إن وجدت(، سترسل جهة التعاقد 
تم ن يأيجب .، إلى مقدم العطاء الفائزوالتي تشمل كل ما تم اإلتفاق عليه بين الطرفين

 .بيانات العطاء ورقةفي  كما هو محددتصديق العقد 

 العقد توقيع .37

مقدم العطاء الفائز التوقيع على إتفاقية العقد وإعادتها إلى جهة التعاقد  على يتوجب 37.2
 المدة المحددة  .  ضمن

حق ، يبقى لجهة التعاقد ال36في حال تقدم أحد مقدمي العطاءات بطعن بحسب الفقرة 
وفي قد يستأن العجهة التعاقد  وجدتإذا بمتابعة إجراءات التعاقد مع مقدم العطاء الفائز 

 أنه من المصلحة العامة عدم تأخير بدء تنفيذ العقد وأن مثل هذاالشروط وجميع 
 :بعد وذلك سوف يتسبب بأضرار كبيرة، اإللغاء/التأخير

 و المحكمة المختصة بقرارها مع كافة التفاصيل والتبريرات؛ شعار)أ( إ

موقع )ب( تأمين الحصول على موافقة المحكمة المختصة عبر تقديم تعهد 
ي فوذلك تنفيذ العقد  بسببأية أضرار قد تنتج في المستقبل عن  التعويضب

 ؛قرار جهة التعاقدمخالفا لحال كان حكم المحكمة المختصة 

 

، العامة للعقدلشروط ا وفق األداءحسن ا  لعلى مقدم العطاء الفائز أن يقدم ضمانيتعين 38.1
جهة  عن الترسيةالصادراإلشعاربقرارمن تاريخ استالم  واعتبارا   (  يوم عمل14خالل )

ب لفائز وحسيوما بضمنها مدة االشعار الموجه من جهة التعاقد الى المرشح ا 29التعاقد او 
 ما محدد في ورقة البيانات ،

 كامحت األإذا كان األداءضمان حسن والقطاع العام من تقديم الشركات العامة للدولة  تعفى
 .هذه أالعفاءاتتمنح النافذة في جمهورية العراق  تعليماتوال

 حسن ضمان .38

 األداء

تقديم ضمان حسن األداء المذكور أعاله أو في  مقدم العطاء الفائز فيعند فشل  38.2
ستقوم طاءات، من التعليمات إلى مقدمي الع 37.2توقيع العقد خالل المدة المحددة في الفقرة 

غضون  فياألداء ن حسن لتوقيع العقد وتقديم ضما إليهرسمي  انذاربإرسال  التعاقدجهة 
لجهة  االنذار؛ وبعد مضي هذه المدة، يحقهذا  تاريخ استالم( يوما  من 15خمسة عشر )

 مقدملى ععقد التعاقد إلغاء الترسية ومصادرة ضمان العطاء لمقدم العطاء الناكل، وترسية ال
ستوفي بعد التأكد من أنه ي يليه الذي ذي التقييمالمستجيب جوهريا  للشروط و العطاء

 ضمان مصادرة إلى إضافةالمؤهالت المطلوبة لتنفيذ العقد. وفي هذه الحالة، و
تخذ هذه ت  . العطائين أسعار مابين الفرق دفعي أن ناكلال العطاء مقدميتوجب على عطائه،

 ءاتهم.نفاذعطا فترة خاللاإلجراءات بحق مقدمي العطاءات الناكلّين 
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 ء  ابيانات العط : ورقة الثاني القسم

ل األحكام عّدِّ ت  أو  تضيفو ل أكّمِّ ت  إن المعلومات الخاصة التالية المتعلقة  باالجهزة الطبية التي سيتم  التعاقد عليها سوف 
 ء بدل تلكات العطابيان ورقةعتمد األحكام الواردة في ، ت  عند وجود أيتناقضمقدمي العطاءاتالى ة في التعليمات محددال

 ى مقدمي العطاءات.الواردة في التعليمات إل

 عام .أ

 لطبيةاوزارة الصحة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات اسم جهةالتعاقد: ]

  .[)كيماديا (

 Lights,Surgical,Stand-Alone,Mobile جهازموضوع المناقصة  نوع االجهزة الطبية

 /Lights,Surgical,Stand-Alone,Mobileتجهيز اجهزة  المشروع / المناقصة :

 61/2022/62رقم مناقصه 

 71رقم كتاب الدعوة : 

ول رقم جد : ]إن عدد وأسماء الجداول )المجموعات ( المحددة في قائمة متطلبات التعاقد هو

 [(  4( و جدول رقم ) 3و جدول رقم ) ( 2)جدول رقم ( و 1)

 ركة العامةالش/وزارة الصحة [ ل حساب ]          سنة الموازنة االتحادية    ............]

 [ لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا ( 

 [ وزارة المالية]العقود( هو:  مصدر تمويل هذاالعقد )هذه

1.1 

 مناقصةال وثائق .ب

 ، البريد اإللكترونيكيماديا –وزارة الصحة  –باب المعظم  –بغداد عنوان جهة التعاقد /: ]
  :@kimadia.iq , 2@kimadia.iq , dg1, dg  dg@kimadia.iq

 gen.relat@kimadia.iq       

 07705419074 رقم هاتف النقال:، 4157667هـ: 

 .[    . بدالة ذات أربعة خطوط 4158401،  5،  7،  8هاتف البدالة : 

يد عن طريق البر" تقبلسوف ]"و بالبريدالسريع وترسل باليدأاالستفسارات  تسلم
 .بواسطةالكابل"[ االلكتروني 

 }.مماثلة وعناوين بريدأ صندوق التستخدم: مالحظة{

 باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات :

 صةفي المناق يكون تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص باالجابة على استفسارات المشاركين   -
   12/2022/   5يوم    

لمناقص اتم اعتماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنوانا  للمراسالت والتبليغات وعلى ي -
يام من تاريخ ا( ايام سبعة 7اشعار جهة التعاقد بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان خالل مدة  )

 حصوله  .

4.1 
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 إعدادالعطاءات،ج

متوفرة على الموقع اإللكتروني وال،ير المؤهلين قانونيا  غ قائمة بأسماء مقدمي العطاءات
 (.   HTTP://WWW.mop.gov.iqلوزارة التخطيط )  

6.3 

ذ العقود ( من تعليمات تنفي 13يكون التصديق لشهادات المنشأ حسب  الضوابط رقم )]     
 [ .  2014( لسنة 2الحكومية رقم )

7.2 

 المستندات الثبوتية ألهلية االجهزة الطبية 

أ( ) 7.3و  7.2يجب أن يتضمن العطاء، إضافة إلى المستندات المذكورة في الفقرات 
 و)ب(، المستندات التالية:

 [.أية مستندات أخرى مطلوبة إلثبات أهلية )االجهزة الطبية(حدد: ]
جة قة من الشركات المنتتضمين العروض نسخة من كافة التخاويل االصلية والمصد .1

 يلدوائااالعالم الى الشركات المسوقة اضافة الى تقديمه نسخ اصلية ومصدقة الى قسم 
ن تعليمات ( م3متضمنة كافة التصديقات اعاله و كما أشارت المادة )العالقات العامة و

 خاصه  لرسائل التخويل .
 مة قات العاالعالم الدوائي و االعاليجب تسليم وارسال التخاويل االصلية الى  -: مالحظة

   قبل تاريخ الغلق .
ية الفنية( وحسب المواصفات الفن المواصفاتمع احدث ) تقديم العروض  يجب  -1

 عاليةونوعية  WHO)مطلوبة والموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية )ال

 .  للمواد و األجهزة المعروضة
. لمنشأاهذا العقد مرخصة في بلد التي سيتم تقديمها بموجب  السلعيجب أن تكون  -2

 ةأو بصيغ في شكل ثبوتية يتوجب على مقدم العطاء أن يقدم مع عطائه وثائق
 .بلد الشركة المصنعة منمصدقة عن الترخيص نسخة 

لمصنع المنشأ للمواد المستوردة لصالح جهة التعاقد الصادرة من البلد اتقدم شهادة  - 3
شارة مع اال صدير(التجميع االخير او بلد الشحن )بلد الت او المنتج او البلد الذي يتم فيه

ية الفن الى منشأ المواد االستيرادية والتي يجب ان تكون دقيقة من حيث المواصفات
دق الخاصة بالمواد او المعدات المراد تصديرها الى العراق شرط وجود تعهد مص

افة كيتضمن تحملها اصوليا" من الشركة الشاحنة و المجهزة للمواد االستيرادية 
دات ي شهاالمسؤوليات المالية والقانونية المتعلقة بمدى صحة المعلومات المذكورة ف

شحن لة الالمنشأ االصلية المرسلة من الجهات المصنعة او المنتجة الى المجهز في دو
 االخير .

 لموافقاتا على الحصولعلى مقدم العطاء  يتوجب ،اإلشعاعية األجهزة/لمعداتل -4
ي عطائه الموديالت المقدمة ف لتصنيع  المنشأ بلد في المختصة السلطات من الزمةال
ه هذ الستيراد المختصة العراقية السلطات الالزمة من الموافقات على الحصولو

 [.عطائه في الموافقات هذه ت رفق. المعدات

ى ال ةثابت يهافاد والم رن اسعاوتكو ةات االحتياطيوباالد رةمسع ةمئقا تضمين العروض -6
 .الضمان   رةما بعد فت

 )ج( 7.3

  .تسجيل االجهزة الطبية  في العراق. "[ال يطلب  ]

لنافذة في من التعليمات إلى مقدمي العطاءات. ال تفرض القوانين ا 7.4ال تنطبق المادة "
 {".العراق تسجيل االجهزة الطبية التي سيتم التعاقد عليها بموجب هذا العقد

ي طاء فمصادرة ضمان العطاء أو ضمان حسن األداء في حال فشل مقدم الع لن تتممالحظة:
 تسجيل االجهزة الطبية .

7.4 

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


 المشاركين في الدعوة يجب ان يتم تسجيلهم في وزارة الصحة . -
ز فترة على البائع تسجيل شركته خالل شهر من تاريخ األحالة ، على ان ال تتجاو -

 تم ايقاف التعامل مع البائع .التسجيل ستة اشهر و بعكسه سوف ي

 ةلصيانالضمان ا دواق مثل عقرا  في العريا  مستمرس نشاطا  تجاركات التي تمارم الشزتلت -
ها تسجيلواق رع لها في العربفتح ف ةالصيانوام الضمان زالتي تتضمن الت زد التجهيوعق وا

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

8 . 

 "[."اإلنجليزيةوأ  - و  "العربية] هي:  العطاءلغة 

في  ي حال وردت وثائق المناقصة والعقد باللغتين العربية واالنكليزية عند االختالفف -
 .التفسير يكون اعتماد ما ورد باللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للدولة

11.1 

و لى )إمن )أ(  12.1 فقرةال المحددةفي المستنداتإلى تضمن العطاء باإلضافة ييجب أن 
 :]:التالية المستندات(،

ات ع الملحقموالمواصفات الكاملة والتفصيلية للمادة ,  والخدمةلتشغيل دليل االكتالوكات, 

 .  عن األدوات االحتياطيةمفصلة القياسية واالختيارية وقائمة كاملة مسعرة 

  -ري المعلومات التالية :لعرض التجايجب ان يتلمن ا  -2

 ........... اسم الشركة المصنعة ...............................................  -

 ........عنوان الشركة المصنعة ............................................... -

 اد األوربي .مع مراعاة عدم ذكر مصطل  األتح منشأ البلاعة ...... -

  واض  الشحن بشكل  طريق -

 .....منفذ الدخول ) يتم تحديد اكثر من منفذ ( ............................. -

جدولة الشحن وتكون اعتبارا  من تاريخ التبليغ  -

 األعتماد...............................................

 مدة التجهيز ............... -

 مدة االعتماد . -

 

 -فيد وعنوانه الكامل كاألتي :اسم المست -

 ..................ة ...اسم المنطقة ........................الشارع ...................رقم البناي

 رقم الهات  ................

 ...........................رقم الفاكس ................................االيميل االلكتروني ..........

ويجب ان  صاحب الحساب )على ان يكون الحساب باسم الشركة وليس باسم شخص اسم

 ( ..........يكون صاحب اسم الحساب مطابق مع اسم الشركة الموقعة

 ...........................Swift codeرقم الحساب .................................... 

 اسم البنك المراسل ..............

 بنك المراسل ...............عنوان ال 

 Account holderويتلمن اسم صاحب الحساب ) , سم البنك المراسل وعنوانه الكامل ا --

Name  . على ان يكون مطابقا  مع اسم المجهز )  

 ...........................اسم ممثل الشركة في العراق مع ارفاق تخويل مصدق اصوليا  -  

 ي العراق.............................عنوان ممثل الشركة ف 

 اسم الشخص المخول بالتوقيع ومنصبه األداري 

  تقديم شهادة التأسيس الخاصة بالشركة على ان تكون اصلية و مصدقة . - 4

 ا ) اي كونودهفي حالة وج خر سنتين ()آلالختامية  هاحساباتتلتزم الشركات بتقديم   -5
  ( . كونها مؤسسة حديثا   الشركة ال تمتلك حسابات ختامية

 وة للضرائب ، ضرورة قيام الشركات بتقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العام  -6
  برود كتامبلغ الضريبة وال يتم اطالقه اال بعد و يغطيحجز مبلغ  يتمفي حال تعذر ذلك س

 .( صادرمن الهيئة العامة للضرائب براءة ذمة )
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صنّعا )جهة مصنعة(الذي  العطاء مقدم على جبيتو  -5 نتجا  رئيس/ليس م  االجهزة الطبية  يا  م 

 معاييرالجودةل مطابقة قدمهاسي التياالجهزة الطبية أن تثبت التي الوثائق يقدم أن،المطلوبة
صنِّّع قبل من المعتمدة لكميات ا تقديملى ، وأن لديه القدرة عاالجهزة الطبيةالرئيسي لهذه  الم 

فالمطلوبة.  الجهزة اإنتاج وتصنيع كافة مراحل تقوم ب تيشركة البالع الرئيسي" لمصنِّّ "ا ي عرَّ
 وصياغة(blendingخلط )/ومزج( processingمعالجة ) منالطبية مع ما يشمل ذلك 

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

(quality testing) .صةالمخت الرقابة سلطة من شهادة يقدم نأ العطاء مقدم على يتوجب 

(competent Regulatory Authority – RA)  تثبت أن الشركة المصنعة لديها الترخيص
 طبية.لتصنيع االجهزة ال

 -اسعار العطاء والحسومات :
 اليقبل اي تخفيض على االسعار من قبل المشارك بعد موعد الغلق . .1
د ه وعدم قبول اي تخفيض للسعر يقدم بعد الموععدم قبول اي تحفظ مهما كان نوع .2

 المحدد لغلق المناقصة دون طلبه من جهة التعاقد ويعتبر كانما لم يكن .

اي  اليجوز لمقدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات المناقصة او اجراء -3

 تعديل فيها مهما كان نوعها

14 . 

  -في تجهيز السلع : معادلة عقد الصيانة كعقد مستقل والضمان والصيانة

 X% النسبة المئوية لعمل المعدات واالجهزة عاملة بشكل سليم وصحي  بنسبة  -أ

 طول مدة العقد .

فاذا تخطت   X-10%0  وية في حال تخطت فترة االعطال سوض تكون ئالنسية الم -ب

ة هذا العقد ضع  مدة فيتوجب عندهاتمديد فتر X-%100  فترة العطل ما بنسبة 

ترة وز فى ان ال تتجاوقفات كتعويح عند توق  االجهزة لهذه المدة علاالعطال والت

 التمديد مدة الصيانة المثبتة في العقد .

14,3,3  

 14.4 به( معموليعتمد االصدار االخير العمول به لالنكوتيرم )حدد سنة االصدار لالنكوتيرم ال

رة ة وبصوبوع رقما  وكتابالدوالر االمريكي بالمداد او بشكل مطالعمالت األجنبية: ]ب( 
 [واضحة من دون مسح اوشطب  

15.1 

 لعطاءات،ايم تسلبعد الموعد النهائي ل[ يوما  ( 365)  ] نفاذ العطاء  فترةيجب أن تكون 
إن كل فلذلك،  مقدمي العطاءات المذكورة أدناه.إلى من التعليمات  20المادة  وذلك وفق

 [.12/12/2023]لغاية  نافذا  عطاء يجب أن يكون 

إن لعطاء. لذلك، فا( يوما  بعد انتهاء فترة نفاذ   28يجب أن يبقى ضمان العطاء نافذا  لمدة )  
ى أنه سيتم رفضه عل [9/1/2024]قبل  نفاذيتهالعطاء الذي ي قدم مع ضمان عطاء تنتهي 

 للشروط. مستجيبغير 

 . حسب طلبنا نفاذ العطاء  ويمكن تمديد -

16.1 

 مالحظة:}

فيذ يمات تنوحسب تعل من تقديم ضمانات العطاءللدولة والقطاع العام  العامة شركاتال  تعفى
 . 2014( لعام 2العقود الحكومية رقم )

في ات العطاء عدم طلب ضمانبجهة التعاقد  عند قرار -":التعاقد ذلك جهةحال قررت  في}
 .{"إستثناءات من الجهات المختصة. حالة حصولها على

 . ($11920.00)مبلغ  ضمان العطاءيجب أن تكون قيمة 
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 : التأمينات القانونية
 قصاتعلى مقدمي العطاءات تقديم تأمينات اوليه لضمان جدية المشاركة في المنا -1

نية وعلى ان واحد بالمائه( من الكلفة التخمي %1لجميع انواع العقود والتجهيز بنسبة )
رها البنك المركزي تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق وبموجب نشرة يصد

 توردةالعراقي عن الكفاءة المالية للمصرف و وفق شروطه ضمانا لحقوق الجهة المس
 والتزاما بشروط مقدم العطاء .

او  التقبل التأمينات االوليه  اال اذا كانت على شكل خطاب ضمان او صك مصدق -2
 .سفتجة 

هة جة الى خزينة وصل قبض يدفع مباشرممكن تقديم التامينات االولية على شكل   -3
 .(التعاقد ) الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا (

بأمر  بليغتصادر التأمينات االوليه عند نكول مقدم العطاء عن توقيع العقد بعد الت -4
 االحاله وتتخذ بحقه كافة االجراءات القانونيه االخرى .

جزا  من  غ الكلفة التخمينية ال تعتبرل( من مب%1ان التامينات االولية البالغة ) -5
من مبلغ العقد  (%5التأمينات النهائية ، حيث يفترض تقديم التأمينات النهائية البالغة )

 كامل عند توقيع العقد . 
ء مدة نتهااان نفاذية التأمينات االولية يفترض ان تكون سارية المفعول الى ما بعد  -6

ة يفترض ان يوم . أما نفاذية التأمينات النهائي( 28نفاذية العطاء وبمدة التقل عن )
 ة .نهائيتكون سارية المفعول الى مابعد انتهاء فترة الصيانة و تصفية الحسابات ال

لة لكفاتصدر الكفالة بامر الشركة المتعاقد معها او من تخوله اصوليا" ألصدار ا -7
 وبموجب تخويل رسمي مصدق .

شخصي( يرسل الى الشركة العامة تقترن الكفالة بكتاب صحة صدور )سري و -8
 .فالة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا( من قبل المصرف المصدر للك

 لطبيةاان تكون غير مشروطة ولصالح الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات  -9
. 

 ان تكون صادرة باللغة العربية واالنكليزية . -10

ة او همين في الشركمقدم العطاءات او ) اي من المسا تقدم التأمينات االولية من قبل -11
سم الشركات المشاركة بموجب عقد مشاركة ( لمصلحة جهه التعاقد ويتضمن االشارة ال

 ورقم المناقصة .

جهة التعاقد  ، ستقوم( من هذه المادة2( و )1أخلَّ مقدم العطاء بإحدى أحكام الفقرتين )إذا 
خاذ يط إلتبأية تدابير أخرى، سيتم إبالغ وزارة التخط اإلجحافومن دون  تبارهناكال ،بإع

ه على ج إسمأو إدرا تقديم العطاءات)بما في ذلك تعليق مشاركته في  بحقه التدابير الالزمة
 .النافذةلقوانين العراقية بحسب االقائمة السوداء( 

 شروط  قانونية الخاصة باالخالل : -
  لتاليةااءات تبليغه باإلحالة تتبع بحقه اإلجرإذا امتنع المناقص عن التعاقد بعد : 
 خر اجراء قانوني اتنفيذ العمل على حسابه دون الحاجة الى توجيه انذار او اتخاذ أي  -1
 مصادرة التأمينات االولية الخاصة بالمناقص الناكل . -2

ناجم ن الاحالة المناقصة على المرش  الثاني ويتحمل المناقص الناكل فرق البدلي  -2

  عن تنفيذ العقد .

 

ناقص ى المفي حالة نكول المرشح االول و الثاني فالجهه التعاقد احالة المناقصة عل -3
 بالغالثالث ويتحمل كل من الناكلين االول والثاني فرق البدلين وحسب فرق الم

 .اني الخاصة بالترشيح لهما ومصادرة التأمينات االولية للمرشحين االول و الث
العالن دة ارشح الثالث يتم مصادرة التأمينات االولية له ويتم اعافي حال نكول الم -4

 سعره عن المناقصة ويتحمل المناقصون الناكلون الثالث فرق البدلين وكل بحسب
 المقدم مع مصادرة التأمينات االولية للمناقصين الثالث االوائل .
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اء اثن حدوث النكول تطبق على المناقصين الناكلين االجراءات المنصوص عليها اعاله عند
 فترة نفاذ العطاءات الخاصة بالمناقصة .

بقة مع متطا ثالث نسخ: )  عدد نسخ العطاء المطلوبة باإلضافة إلى العطاء األصلي هو:
  ( العطاء االصلي

في  سعربنسختين أصليتين موقعة ومختومة واحد مسعر واألخر غير متقديم العرض يجب  -
ء العطا نسخة تتضمن االسم الكامل والعنوان الكامل للشركة مقدمةثالث نسخ متطابقة كل 

في ظرف مغلق . يجب ان يكون العرض  CDوبنسخة واحدة على دسك مرن أو قرص 

طاء المسعر موقع ومختوم ختم وتوقيع حي وعلى جميع صفحاته وكذلك استمارة مقدم الع
اال سيتم و  مخول بالتوقيع الحيوان يكون موقع من قبل الشركة مقدمة العطاء او من قبل ال

  اهمال العرض.

18.1  

 نيض قانوفويت بصيغة إما ا ،مقدم العطاء تحريري عنلتوقيع تأكيد التخويل ليجب أن يكون 
الشركة  شهادة تسجيل بصيغة أو ،( أشهر3عن ثالثة ) عمرهصادر عن مقدم العطاء ال يزيد 

 .(نهاع لتوقيعل التخويلتظهر  ،)شهادة تأسيس الشركة
 -خاصة لرسائل التخاويل:تعليمات 

 جب تقديم العروض مباشرة من قبل الشركة المصنعة من خالل مايلي :ي  -1
 )المفوض ( المدير العام -أ

 أو معاون المدير العام  نائب المدير العام -ب
 مدير المبيعات )التسويق( -ت
 المدير التجاري -ث
درجة تسب للشركة غير المويمكن قبول تخويل اي من أصوليا مخولألعلمي الالمكتب  -ج

قات صفاتهم اعاله على ان يستوفي تخويله الشكلية القانونية المطلوبة والتصدي
 المطلوبة.  

حيات مراسالت و الصاللغرض تنظيم عملية التعاقد بما يضمن تقديم العطاء يتم تحديد ال  -2
ن دو سعارالمتعلقة بالعطاءات من حيث تقديمها وختمها وتوقيعها وفتحها وتقديم اال

و جة ال الشركات المنتباالكتفاء باصدار تخاويل مطلق يخول كل تلك الصالحيات من ق
 ويجب ان يتضمن التخويل الصادر من الشركة من يخولها وبعلم الشركة المنتجة 

بت ن تثاالمنتجة الى الشركة المسوقة في حال الضرورة للتعاقد مع الشركات  المسوقة 
 -ركة المسوقة فيما يتعلق باالتي :فيه بوضوح صالحيات الش

 .توقيع العقد وتنفيذ كافة التزاماته 
 .التفاوض الفني والسعري 
  لحسابابيان الجهة المستفيدة بوضوح وتفصيل من االعتماد المستندي والمستفيد من 

 البنكي مع كافة التفاصيل البنكية االخرى .
  فتحها وحيث تقديمها وختمها تحديد المراسالت والصالحيات المتعلقة بالعطاءات من

 .وتقديم االسعار دون االكتفاء باصدار تخويل مطلق يخول كل تلك الصالحيات 
 مسوقةالتاكيد على استمرار تنفيذ كافة االلتزامات التعاقدية وتتحمل الشركة ال 

ع ويل.مالمسؤولية القانونية عن طيلة فترة تنفيذ العقد حتى وان انتهت فترة التخ
ها ضرورة استكمال كل االجراءات من ضمنها تسجيل الشركة ومنتجات االشارة الى

صديقات والت والعناوين الكاملة والتفصيلية للشركات المنتجة والمسوقة واكمال االختام
 وكما هو معمول به حاليا.

 الل اتحة وخالمف على الشركات المتعاقدة تقديم التأمينات القانونية المطلوبة وفقا  لشروط
 منصوص عليها في   التعليمات.المدة ال
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  1998لسنة  4استنادا الى تعليمات المكاتب العلمية رقم  -4
من  مسؤوليةعلى الشركة تثبيت اسم المكتب العلمي العراقي واسم الصيدلي الذي لديه ال –أ 

نة قبل لج ها مننقابة الصيادلة العراقية للمتابعة وصالحية استكمال البيانات الفنية عند طلب
وكيل خويل تالعطاءات عن طريق المكتب العلمي او تزويده تسة والتحليل في حال تقديم الدرا

لمكتب اعلى العقد وعلى استمارة تقديم العطاء ووثائقه وان يكون وكالة لغرض التوقيع 
شر مع يتم التعامل المباالعلمي هو المخول الحصري الوحيد لكل منتجات الشركة او ان 

  سمي .ر الشركة من خالل مخول
تي ات االجنبية الاستمرار مسؤولية المكتب العلمي حتى بعد انتهاء تخويله من الشرك -ب 

 ا .اثارهوخولته مالم يكن التخويل الالحق قد عالج  التزامات الشركة االجنبية السابقة 
 سيتم اضافة اسم المكتب العلمي صراحة في العقد .  -5

 -:الجهات التالية أن يتم تصديق التخويل وبشكل رسمي من قبل  -6
 غرفة التجارة العائدة لبلد المنشأ . .أ

 أو كاتب العدل . بلد المنشأفي  وزارة الخارجية .ب
 ما يمثلها هناك .السفارة العراقية الموجودة في بلد المنشأ أو  .ت
وافقة موتصديق على  ختميجب أن تقوم بفي بغداد الشؤون الخارجية العراقية وزارة  .ث

 في بلد المنشأ. وتوقيع السفارة العراقية
ا لعدم ه إمالعراقية ختم جميع هذه الوثائق المبينة أعال السفارة فيما لو لم تستطيع  .ج

وجود سفارة عراقية أو لعدم معرفة معلومات مضبوطة عن هوية الشخص الذي 
ب كتا يمثل الشركة لذا فان سفارة بلد المنشأ في العراق يجب أن تصدق وتختم على

 ومتفق عليهبح قانونيا" ومقبوال" التخويل الرسمي كي يص
يتم  عندها يجب أنفي حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي بين بلد المنشأ  والعراق  .ح

نية من قبل سفارة بلد المنشأ الموجودة بصفة قانوتصديق التخويل في بلد ثالث ال
ث الثال لدبفي  والرسمية لتمثيلها بتقديم الشرعية للموافقة  كذلك أختام السفارة العراقية

 وأخيرا وزارة الشؤون الخارجية العراقية يجب أن تصدق وتوقع على ختم وتوقيع
 .سفارتنا في البلد الثالث 

 في التخويل. أو وكيل تجاري شركة مسوقةأوجهزة مكونها مصنعة أو على الشركة بيان  -4
 -في حالة كون الشركة مجهزة فيتوجب إيضاح التالي :       

يجب ان تكون لديها تخويل مصدق من  المصنعة اتشركال واختصاص أسماء  .أ
جهز المنتجة يجب ان تشير كونكم الم الشركات المصنعة كما مذكور اعاله شركتكم

 . الوحيد )الحصري( لكافة المواد في القطر العراقي
ق تخاويل مصد يجب حصول الشركة المسوقة في حال كونها مقدم العطاء على كتاب  .ب

 ( اعاله.2نعة وكما مبين في الفقرة )من قبل الشركات المص
معلومات )  ات الشركة ختصاصوتصنف ا ذكرت ا. يجب أن مصنع كفي حالة كون .ت

 .خاصة لنظام معين (
ذكر كذلك يجب ان تيجب أن تذكر ممثل وحيد وحصري للتعامل معه لجميع منتجاتها  .ث

 الشركة اسم مصانعها وفروعها كذلك يجب ان تبين ان شركتكم منتجة.
 ( اعاله.3تصديق رسالة التخويل وكما مبين في الفقرة ) يجب .ج

وية يق األد إلى الشركة العامة لتسوة  معنون يجب أن تكون  التخويل ح. رسالة          

الطابق  العالقات العامة فياالعالم الدوائي و( قسم Kimadiaوالمستلزمات الطبية  )

 العالقات.   شعبة  –الخامس 
ومنها الى المكتب العلمي  تخويل أصلي من المصنع وإلى المجهزتاب يجب إرسال ك  -5   

وكذلك شهادة التأسيس اصلية ومصدقة للشركة المنتجة والشركة المسوقة ، وكذلك تقديم 

الحسابات الختامية التي تظهر ارباح  خر سنتين ()آلالحسابات الختامية للشركة المنتجة 

متوسط معدالتها وعلى ان تقدم الحسابات وتحديد  (السنوات الخمس االخيرة)خالل 

الختامية باللغة العربية و االنكليزية حصرا  ، ويكون مؤشر حساباتها الختامية االصولية 



ايجابي وضمن تاريخ الغلق تبين اسم وكيلهم الوحيد واال  (للسنوات الخمسة االخيرة)

 .سيتم اهمال العرض 

ى ول بالتوقيع على العقود وعلعلى الشركات تقديم نموذج توقيع الشخص المخ -6
ع لتوقياالعالقات العامة لغرض مطابقته مع االعالم الدوائي والعطاءات الى قسم 

ء لعطاالوارد في العطاء او الذي يرد بعد ذلك على العقود ، وبخالفة يستبعد ا
 عامة  ات الاالعالم الدوائي والعالقللشركة التي اليوجد لها نماذج تواقيع في قسم 

 مقدمي العطاءات بيان اسماء و المنصب االداري وعناوين المخولينعلى  -7
ون ن تكالتوقيع العقد ووثائق التفويض المعتمدة حسب السياقات المعمول بها على 

 .نافذة عند التعاقد وصادرة قبل توقيع العقد بما اليزيد عن ثالثة اشهر 
ريد ءاتهم والبعلى مقدمي العطاءات بيان الموقع االلكتروني في وثائق عطا -8

ص االلكتروني واسم وعنوان الشخص المسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخ
 العطاء .

 لي اضافة الى ماورد في هذة الفقرة من التعليمات  الى مقدمي العطاءات اضافة ماي

 راض على اي شرط من شروط المناقصةاليحق للمشارك االعت -

18.9 

 العطاءات يمسلت .د

 

 )أ( 19.1  يحق" [ للمتقدمين تسليم عطاءاتهم عبر البريد االلكتروني ]"ال 

 ابقة معثالث نسخ متط:) ]: هو باإلضافة إلى العطاء األصلي العطاءالمطلوبة عددنسخ
 .[((العطاء االصلي 

عبارة على مقدم العطاء وضع النسخة االصلية ) في غالف منفصل ( ويتم تأشيره ب -
ل ل نسخة من النسخ االضافية في غالف منفصل يتم تأشير ك)نسخة أصلية ( ووضع ك

لف ي مغمغلف بعبارة ) نسخة اضافية ( وتوضع هذه المغلفات ) االصلية واالضافية ( ف
 واحد .

   ومة بختم حي من الشركة ( .تكون جميع النسخ ) مخت -

 )ب( 19.1

 :العطاءات يمسللت المخصص العنوان

 إن عنوان جهة التعاقد هو: 

 [ زارة الصحةومقر  -غدادب -باب المعظم ]نوان الشارع: ع

وية / الشركة العامة لتسويق االد  وزارة الصحة]غرفة: ال رقمالطابق / و المبنى
 [ت والمستلزمات الطبية )كيماديا( /الطابق السادس / لجنة استالم وفتح العطاءا

 [بغداد ]مدينة ال

 : البريد صندوق

 [العراق ] البلد:

ة الى ما ورد في هذا البند بخصوص العطاءات التي تقدم عن طريق البريد باالضاف
السريع يجب ان تتضمن كافة التخاويل والمستندات )االصلية والمصدقة( في ظرف 
منفصل كي تدقق ويجب ان تصل الى كيماديا قبل تاريخ الغلق وبخالفه سوف يهمل 

 )ب( 19.2

 



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

  المرفقات االضافية ترسل مع العرض–

 رقم الصفحات لكل عرض-

  Lights,Surgical,Stand-Alone,Mobileتجهيز اجهزة 

  61/2022/62رقم المناقصه 

 71:العطاءات لتقديم كتاب الدعوة رقم

 )ج( 19.2

 

     بعد الظهر (2:30الساعة ) 11/12/2022 هو: عطاءاتاليم سلالموعد النهائي لت

 عطلةواذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون تاريخ الغلق في اول يوم عمل رسمي تالي لل

ل قبا جميع العروض بضمنها العروض التي ترسل بالبريد الدولي يجب أن يتم تقديمه -
 .للمفاتحة وإال سيتم إهمالها  تاريخ الغلق

 .ول اي تحفظ او تعديل يرد بعد تاريخ الغلق من قبل مقدم العطاء اليمكن قب  

20.1 

 العطاءات تقييمو رتح .ـه

 فتح العطاءات هو:  مكان

 [باب المعظم ]عنوان الشارع: 

ة وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق االدوي]: الغرفة رقمالطابق /و المبنى
 [ت س / لجنة استالم وفتح العطاءاوالمستلزمات الطبية )كيماديا( /الطابق الساد

 [بغداد ]المدينة: 

 [العراق ] :البلد

 [ 12/12/2022 ]تاريخ: ال

 [بداية الدوام الرسمي  ]: التوقيت

  زماتوالمستل االدوية لتسويق العامة الشركة مقر في علنية بصورة سيتم العطاءات فتح ان -

   .  الغلق موعد يلي الذي اليوم في اتءالعطا فتح لجنة / الطبية

23.1 

عند حصول اختالفات جوهرية بين العرض الورقي والعرض االلي لشركتنا  -1
  .الحق باهمال العرض االلي واالعتماد على  العرض الورقي

اسم العروض على الشروط التجارية والتي تتضمن }  يجب أن تحتوي  -2
ن عالمصنع )الشركة المصنعة( ، منشأ البضاعة،  طريقة الشحن ، تفاصيل 

رقم  ،البنك المراسل  وعنوان  اسم ميناء الشحن ، الدخول ،، نقطة  التعبئة
ن يتم ا{ ويجب والعنوان الكامل للمستفيد  ،  االسم الكامل ،الحساب المصرفي 

 . تثبيتها جميعا في العرض
بدون أي مسح أو حك ويكون سعر كل وحدة األسعار تكون واضحة و -3

بلة تكون هذه األسعار نهائية و غير قا واحدة هو السعر المعتمد و يجب أن
  للتفاوض.

 قدم المرفقات اإلضافية مع العرض .ت -4

26 



 ثبيت عدد صفحات كل عرض . -5

 باالضافة الى ما ورد في تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اضافة ما يلي:

تعد  ذا وردت فقرة اوفقرات لم يدون سعر ازائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالةا -
الي الجماكلفة تلك الفقرة او الفقرات وبحدود الكميات المدونة ازئها مشمولة بالسعر 

 للعطاء .

 ة تعتبري هذه الحالإذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر إزائها في العطاء المقدم فف -1
ات لفقراكلفة تلك الفقرة أو الفقرات بجدول الكميات المدونة إزائها مشمولة بأسعار 

 لمقدم العطاء.األخرى 

27 

 يوم من تاريخ التبليغ وبعكسه يتم اهمال العرض . 15لنماذج عند الطلب وخالل ا -

ي قامت ج التعلى الشركات المشاركة في هذه المناقصة و التي لم تتم األحالة عليها سحب النماذ
 .النماذج ع هذهمبتقديمها خالل شهر من تاريخ األحالة ، و بعكسه فان كيماديا لها الحق بالتعامل 

29  

 (ال ينطبق) ينطبق / : أدخل 

هلية ط األكان العطاء المستجيب الذي جرى تقييمه على أنه األقل كلفة ويستوفي شرو إذا
قدمي ممن التعليمات إلى  29 لمادةا وفق أجنبيةالمطلوبة، يتضمن االجهزة الطبية  

 قدم منوالم للشروطجيب مستسيتم إعطاء هامش أفضلية إلى العطاء الفعندها العطاءات، 
 عرسلية  المحاالجهزة الطبية شرط أن ال يتجاوز سعر  المصانع الوطنية العراقية، وذلك

 "[.بأكثر من)   %( األجنبية االجهزة الطبية

 " ألغراض أخرى غير األدويةال ينطبق: "حدد

 أو

هيز لتجق العراداخل  مصنعةتكون االولية للمواد االولية ال يتعهد الطرف الثاني بان -
 .  المشاريع ومن ومن خالل شركات وزارة الصناعة والمعادن  لتنفيذمواد العقد او 

 ن يعتمد"سوف يعتمد هامش األفضلية المحلية كعامل في تحليل العطاءات ، اذا كا  -
   حدد المنهجية

30.1 

 يةل الكموغير ملزمة باحالة كام ،وطاء األسعار كيماديا غير ملزمة بقبول ا .1
 .على شركة واحدة ويتم اختيار األفضل استنادا إلى المواصفات الفنية 

 .غير ملزمة بطلب كامل الكمية المثبتة في المناقصة كيماديا   .2
 آت ( .لعطاءأفضل العروض )ا كيماديا الحق في اختيارل .3
ت ترنيال يجوز النظر في العطاءات المقدمة إلى جهات التعاقد عن طريق االن .4

ريق طكتروني ( إال إذا كانت هذه العطاءات موثقة ومرسلة عن ) البريد االل
سكات البريد المسجل حسب السياقات المعتمدة  مع احتوائها على كافة المستم

 .المطلوبة لالشتراك بالمناقصة وبخالف ذلك يتم استبعاد هذه العطاءات 
 ء .العطاليمكن قبول اي تحفظ او تعديل يرد بعد تاريخ الغلق من قبل مقدم ا .5

ع من استبعاد العطاءات المستندة الى تخفيض نسبه مئوية ، ام مبلغ مقطو .6
ما اي من العطاءات االخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول اي تخفيض مه

كان نوعة ، وكذلك اي تخفيض بسعر يقدم بعد موعد الغلق ، ونؤكد عدم 
ريخ تا ترد بعد اجراء التغييرات بعد التبليغ باالحالة او اي رسالة للتخفيض

 الغلق .
 استبعاد مقدم العطاء غير الكفوء من خالل تجربة الدولة معه . .7
استبعاد العطاء الغير مستوفي للمواصفات المطلوبة حتى لوكان اوطاء - .8

 العطاءات .
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ي .باالضافة الى ما ورد ذكره في هذه الفقرة من تعليمات الى مقدم  32.2   
 التالي :العطاءات يتم مراعاة الشرط 

 ( % من الكلفة التخمينية . 20يجوز قبول العطاءات الني تقل عن )   -
 الة بنسبة قبول دراسة العطاءات والتي تزيد عن الكلفة التخمينية المعدة لالحال -

ول يتم الدخ(%  وعند توفر التخصيص المالي لهذا الغرض على ان ال  20تتجاوز )
 (% . 10المسموح بها ) بالتزام تعاقدي اال في حدود النسبة

32 

 ادخل أي استثناء او قيود )                    ( .

 تعدل هذه الفقرة  من  تعليمات الى مقدمي العطاءات لتكون :
 يمكن زيادة او تقليل الكميات المعروضة في الدعوة قبل التعاقد . .1
(  يا كيماد)ةالشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبييجوز لجهة التعاقد  .2

 تجزئة احالة تجهيز السلع والمواد او الخدمات المطلوب تجهيزها .

طي بلغ االحتياميجوز لجهه التعاقد زيادة كمية السلع والمواد بمااليزيد عن نسبة  -3
الي المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ الموازنة السنوية على ان يدور التخصيص الم

 وبنفس شروط التعاقد .

34.1 

م به   ب أن ي ح   رر العق   د ال   ذي س   يوق ع م   ع مق   دم العط   اء الف   ائز باللغ   ة الت   ي ق    يج    ا ّدِّ
ومق   دم  العط   اء، وه   ي اللغ   ة الت   ي س   تعتمد ف   ي العالق   ات التعاقدي   ة ب   ين جه   ة التعاق   د

 العطاء الفائز

 . واضافة الى ذلك تحرر نسخة عقد اصلية باللغة العربية

 ي العراق.يتوجب تصديق العقد وفق االجراءات المعتمدة ف

37.1 

وز تتجاااااخ    الل م    دة ال رس    ميا باالحال    ة توقي    ع العق    د عل    ى المن    اقص الف    ائز المبل    غ 
 .بالنسبة للشركات االجنبية من تاريخ التبليغ باالحالة ( يوم30)

37,2  

ءات اجرافي حال كان حكم المحكمة المختصة مخالفا  لقرار جهة التعاقد التي استمرت ب
كان  الذي طعن مراجعة المحاكم المختصة لطلب التعويض اذاالتعاقد فلمقدم العطاء 

 طعنه ألسباب صحيحة .

ام   ا ف   ي ح   ال توق   ف اج   راءات التعاق   د ب   امر م   ن المحكم   ة المختص   ة وص   دور حك   م 
عط   اء م   ن ذات المحكم   ة تل   زم جه   ة التعاق   د باس   تكمال اج   راءات التعاق   د م   ع مق   دم ال

فيه    ا ال    زام المعت    رض  المعت    رض فلجه    ة التعاق    د تحري    ك دع    وى متقابل    ه تطل    ب
 بالتعويض عن اي اضرار تنتج في المستقبل  بسبب تنفيذ العقد .

 )ب( 37.2

ل لقبويتم تقديم ضمان حسن التنفيذ خالل )أدخل عدد االيام( من تأريخ صدور كتاب ا
 والتبلغ به رسميا  

ليغه يجب أن يقدم المجهز تعهدا" مع العرض بتقديم كفالة حسن األداء عند تب -
 اإلحالة .ب

 يلي: افة ماباالضافة الى ما تم االشارة اليه في تعليمات الى مقدمي العطاءات يتم اض  
ذة نافيبقى قد  وبعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقيع العالضمان المصرفي قدم ي -أ

د مع تعه اال باشعار من قبل كيماديا ويتم تقديم ضمانلغى اليطيلة مدة العقد، وال
 الخصوص . العرض بهذا 

من قبل مصرف عراقي   المصرفيلضمان صدرايحسن االداء يجب ان  ضمان-ب
حكومي او مصرف عراقي اهلي ، وال يجوز لتلك المصارف الحكوميه والمعتمدة  

اصدار كفالة مصرفية لشركة اجنبية االبعد تقديم كفالة مقابلة صادرة من مصرف 
مؤسسات التصنيف  ( ذي تصنيف صادر من احدىBack to Backاجنبي) 

وغيرها او لقاء تأمينات نقدية بما  Moody's standard and poor) الدولية )

38.1 



 ضمانكون اليودون توسط المصرف العراقي للتجارة وان  ضماناليقل عن مبلغ  ال
 باللغتين العربية واالنكليزية وتكون اللغة العربية هي المعول عليها .

وليا ركة المتعاقد معها او من تخوله اصصدر بامر الشيحسن االداء  ضمان-ج 
لى المصرف ويدرج على ومصدق يقدم ا-وبموجب تخويل رسمي  ضمانالصدار ال

 او كتاب مرفق يصدر من المصرف المصدر لها . ضمانمتن ال
ا بكتاب صحة صدور )سري وشخصي ( يرسل الى كيمادي ضمانيقترن تقديم ال -د

ولصالح كيماديا   غير مشروط ضمانلكون ايو ضمانمن قبل المصرف المصدر لل
و سلين احال مطالبتها بذلك دون اعتراض المرا  او مصادرته  ولكيماديا حق تمديده

 المجهزين ومع اول مطالبه خطيه لها .
 داء:حسن اال ضمانعلى الشركات والمكاتب العلمية مراعاة التالي عند اصدار  -ه
 . عقدتصدر خطابات الضمان باسم الشركة الموقعة لل -1
 التأكد من وجود رقم العقد في سند خطاب الضمان. -2
ضرورة  ذكر الفقرة التالية في سند خطاب الضمان )تخضع وتفسر هذه  -3

 الكفالة في كافة االمور وفقا لقوانين جمهورية العراق(.
 ان يكون خطاب الضمان مغطى ماليا من قبل المصرف. -4
تاب رسمي صادر من ال يتم استالم اي خطاب ضمان مالم يكن مصحوبا بك -5

 وبتوقيع المدير المفوض للمصرف اومن ينوب عنه. لضمانالمصرف المصدر ل
بات متطل طيلة مدة العقد ولحين انتهاء كافة ان يكون نافذ من تاريخ االصدار -6

 . العقد 
 ان اليكون مشروطا اومباشرا. -7
لى )في حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التعديالت او التمديدات ع  -8

 وأيداعه في حساب لضمانابات الضمان او نكول المجهز يتم مصادرة مبلغ اخط
 .شركتنا(

العراقي  من البنك المركزيكافة اال بعد قبولها خطابات اللمان قبول اليتم   -9

 .المنصةااللكترونية وتاييد البنك بذلك وادخالها

 جب ان يكون خطاب الضمان بعملة العقد .ي - 10

صل قبض يدفع على شكل ونات النهائية ) كفالة حسن االداء (التاميمكن تقديم م -11
طبية ت المباشرة الى خزينة جهة التعاقد ) الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزما

 )كيماديا (( .  

دينار العراقي ( الف دوالر  او اقل او ما يعادلها بال 25العقود التي مبلغها )-12
لية تعفى وحسب سنة التخصيص من خطاب صرف وزارة الماسعر استنادا الى 

ة لشركضمان مقدم من الشركة او المكتب العلمي المجاز من نقابة الصيادلة او ا
   جاري .المجهزة او المسوقة او الوكيل الت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 والتأهيلالثالث: معايير التقييم  القسم

 معايير التقييم .1
 

ألول، اليم      ات إل      ى مق      دمي العط      اءات ف      ي القس      م لق      د ت      م تحدي      د مع      ايير التقي      يم ف      ي التع
ن      ات وف      ي ورق      ة بيان      ات العط      اء ف      ي القس      م الث      اني. إن المعلوم      ات الخاص      ة بورق      ة بيا

 المح      ددة العط      اء لالجه      زة الطبي      ة المطلوب      ة تق      ديمها تكّم      ل أو تض      يف أو تع      ّدل األحك      ام
اردة ام ال     واألحك     ت عتم     د ، تن     اقضف     ي التعليم     ات إل     ى مق     دمي العط     اءات. ف     ي ح     ال وج     ود 

 في ورقة بيانات العطاء بدل تلك الواردة في التعليمات إلى مقدمي العطاء.
 

 معايير التأهيل .2

 متطلبات تأهيل مقدمي العطاءات هي:

د تالية )حدلقدرة المالية /على مقدم العطاء تقديم وثائق تثبت تلبيه للمتطلبات المالية الا-
 المتطلبات ( 

رة برة والقدم وثائق تثبت تلبيه لمتطلبات الخى مقدم العطاء تقديالخبرة والقدرة الفنية / عل-
  الفنية التالية )حدد المتطلبات ( 

a. طلبها جهةتالتي  الدقيقة التي تتضمن تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها المواصفات الفنية 
مواصفات ها للا جهة التعاقد ومدى مطابقتالتعاقد ) وهي الخصائص التقنية ومقياس السلع النوعية التي تطلبه

روف ظاصيل والتي تسهل عملية تقييم العطاء وتحتوي على مؤشرات تبين غاية السلع من استخدامها وتتضمن تف
 .لتغليف  ئة وابيئة العمل لتلك السلع ) حرارة ، رطوبة ، ظروف الخزن .... وغيرها ( ومتطلبات الرزم والتعب

 نصب ، الضمان ، الصيانة ، التدريب ( .خدمات مابعد البيع )ال .1
 االعمال المماثلة الصادرة والمؤيدة من قبل الجهات المختصة . .2
 الخبرة التخصصية )االعمال المماثلة ( :  .3
 ( .3-1عدد االعمال المطلوب في وثائق المناقصة تتراوح بين ) -
  -ويكون حسابها كالتالي : ( سنوات10-5عدد السنوات الواجب طلبها لالعمال الممثالة تتراوح بين ) -
 كلفة التخمينية .(% من ال  80-60مبلغ العمل المماثل الواحد ) العقود الكبيرة والمتوسطة ( يغطي )  -
 مة العقد المطلوب  .(% من قي  70-30مبلغ العمل المماثل الواحد ) للعقود الصغيرة  ( يغطي )  -

 االعمال المنجزة ضمن نفس االختصاص . .4
 قد .مدة تنفيذ الع .5
 مكان االستالم للمواد المجهزة . .6
 المنشا . .7

 كافة مواد التشغيل والمواد االحتياطية للعمل التشغيلي للسلع . .8
 القدرة على االلتزام بمعايير االنجاز و التسليم . .9

 . توفير المهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد على ذلك .10
 . (الفنية )كوادر هندسيه فنيه ومعدات تخصصيه  مؤهالتال .11

ل من قب على مقدمي العطاءات ارفاق االعمال المماثلة مع عطاءاتهم ان وجدت على ان تكون مؤيدة .12
عاملين غير الوجهة التعاقد المعنية والطلب منهم بيان مؤهالت الجهاز الفني واالختصاصيين المتفرغين 

 لديها عند تنفيذ مشاريع المقاوالت بمختلف انواعها او العقود االستشارية .
 طلب تقديم منهاج العمل المطلوب . .13

 



مثبت  كما ]ية لى مقدم العطاء تقديم وثائق تثبت ان السلع المقدمة تلبي متطلبات االستخدام التالع- (1

  [في المواصفات الفنية    

 باالضافة الى ماورد في اعاله فأن معايير التأهيل : –ب 

 المواصفات الفنية الدقيقة... -1

) وهي الخصائص التقنية ومقيا  )االجهزة الطبية  ( التي تطلبها جهة التعاقد والخدمات المتصلة بها 

ومدى مطابقتها للمواصفات والتي تسهل عملية تقييم العطاء وتحتوي على مؤشرات واضحة وتتلمن 

خزن ...., تفاصيل ضروض بيئة العمل لتلك )االجهزة الطبية ( مثل )الحرارة , الرطوبة , ظروض ال

 طلبات الرزم و التعبئة و التغلي وغيرها ( ومت

 الحسابات الختامية   - 2

قة ( الساب  )نوات ) تقديم الميزانية العامة المدققة من قبل المدققين القانونيين تعرض الوضع المالي للس  

 (    الحسابات راقبن قبل مموضحة الكفاءة المالية و توقعات االرباح المستقبلية لمقدم العطاء ومصادق عليها م

 

 السيولة النقدية  -3

 لوب .   المط على مقدم العطاء توفير الموارد المالية بقيمة عطاءه المقدم )   ( حسب عملة العطاء     

 

 االيراد السنوي -4

زة او تلك لمنجقود اة للعالحد االدنى لمعدل االيراد السنوي ايرادات مقدم العطاء تبلغ )   (عن االعمال المنفذ   

 المستمرة خالل السنوات )   (

 

 

 ال المماثلة )الخبرة التخصصية ( االعم -5

                         .               المبلغ ( )حدد وتعني الخبرة السابقة في مجال التعاقدات كمجهز للعقود )حدد عدد العقود ( للسنوات بمبلغ

 

 ( .   خرى ..........)اخل اي معايير ا -6
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وثائق لعدد من ال قياسية ذجانم قدمت التخصصيةهذه للقطاعات النموذجية مناقصةال وثائقفي الموجودة العطاء  ستنداتإن م

 المناقصة.عملية مقدمي العطاءات خالل مع تبادلها جهة التعاقد تاألساسية التي 

 

 الجزء الخاص به في النموذج حيث ُحدّد بين قوسين أو _______________. يمأل مقدم العطاء

 ءاتهم.ن عطايتوجب على مقدمي العطاءات إكمال هذه المستندات بحسب ما هو مطلوب وتقديمها الى جهة التعاقد من ضم

 استمارة تقديم العطاء . -1

 نبي الموجودة في العراق .( المحلية او السلع ذات منشأ االجاالجهزة الطبية جدول االسعار )  -2

 جدول االسعار ) االجهزة الطبية ( التي سيتم استيرادها من خارج العراق . -3

 جدول االسعار لعقود الصيانة السنوية بعد فترة ضمان العيوب . -4

 تصري  من بلد المنشأ . -5

 تصري  من الجهة )الشركة المصنعة (. -6

 نموذج شهادة حسن اداء. -7
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 لعطاءاستمارة تقديم ا .1

 

 [العطاء تاريخ: ادخل]التاريخ: 

 61/2022/62: مناقصة رقم: 

 71رقم:  كتاب الدعوة

  [باب المعظم -دبغدا–وزارة الصحة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيماديا (  ] الى:

 حضرة السيد/السيدة:

لموقعون اها، نحن، منا ايا، التي نقّر باستال[األرقام ادخل]قم بعد ان قمنا بدراسة وثائق المناقصة، بما فيها التعديالت ر
ل بوثائق زام الكامباإللتأدناه، نتقدم بعطائنا هذا لتقديم وتسليم االجهزة الطبية  المطلوبة بموجب العقد المذكور اعاله و

 المناقصة، وذلك بمبلغ: 

  [ تة بالدينار العراقي بالكلماالقيم ادخل: ] )[ القيمة بالدينار العراقي باألرقام ادخل: ](

 زائد [ اتالقيمة بالدوالر االميركي بالكلم ادخل: ] )[ القيمة بالدوالر االميركي باألرقام ادخل: ](

 زائد [ القيمة باليورو بالكلمات ادخل: ] )[ القيمة باليورو باألرقام ادخل: ](

 

ام وشروط لى أحكامبالغ األخرى التي يجري تحديدها استنادا  )يسّمى في ما يلي "السعر االجمالي للعطاء"( او تلك ال
 العقد. المبالغ أعاله هي وفقا  لجداول األسعار المرفقة وهي جزء من هذا العطاء.

جدول ادخل "]في حال قبول عطائنا, نتعهد بتوصيل وتسليم االجهزة الطبية وفقا  لجدول التنفيذ المحدد في  .2

طاء دم الع)يمكن لمق [او "بحسب ما ورد في جدول األسعار في القسم الرابع"المتطلبات في القسم الساد " 

 اختيار العبارة المناسبة(.

د في خاصة للعقروط النوافق على جميع الشروط العامة للعقد في القسم السابع والتي اطلعنا عليها بالترابط مع الش .3

 القسم الثامن.

من المدد األداءبالشكل والقيمة وضحسن عة المقدمةوضمان الدف نتعهد بتقديم ضمانفي حال قبول عطائنا,  .4

 مناقصة.وثائق ال المحددة في

نات العطاء في القسم ( من ورقة بيا16.1نوافق على االلتزام بهذا العطاء, لمدة نفاذ العطاء المحددة في الفقرة ) .5

 لفترة .هاء هذه ابل انته في أي وقت قوسيبقى هذا العطاء ملزما  لنا خالل هذه الفترة والتي يمكن أن تقبلو الثاني؛

ركم له واشعا تحريريلحين إعداد الصيغة النهائية للعقد الرسمي وابرامه بيننا, سيكون هذا العطاء, مع قبولكم ال .6

 بترسية العقد, بمثابة العقد الُملزم بيننا.

 .نهخر تستلموآأو أي عطاء  بعد التقييموطأاألالعطاء غير ملزمين بقبول ندرك بأنكم  .7

 نوافق على معايير األهلية القانونية التالية: .8

 ألول.امن التعليمات الى مقدمي العطاءات القسم  6.1فقرةال وفق مؤهلة دول جنسياتإننا نحمل)جنسية(  (أ)

 م األول.)أ( من التعليمات إلى مقدمي العطاءات القس 6.1ليس لدينا أي تلارب في المصال  وفق المادة   (ب)

راق ونلب ي جه ة مملوك ة للدول ة ف ي جمهوري ة الع إننا  /لوكة للدولة في جمهورية العراق إننا لسنا جهة مم)ج( 

 القسم األول. مقدمي العطاءاتإلى التعليمات )ب( من  6.1مادة الالمتطلبات بحسب 

م ن  ا  قانوني هلين )د( لم يتم إعالننا أو أيٍ من مقاولينا الثانويين أو المص نّعين ألي قس م م ن ه ذا العق د، غي ر م ؤ
ر ع ن  بقرار ص ادقبل جهة التعاقد بموجب القوانين العراقية النافذة أو التعليمات الرسمية ذات الصلة أو التزاما  

 مجلس االمن التابع لالمم المتحدة؛ 
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بإعالنن ا  او بتعلي ق اعمالن ا م ن قب ل وزارة التخط يط  أوالقائم ة الس وداء بوض عناعلى صدر أي ق رار ي )هـ( لم
ى مق  دمي م ن التعليم ات إل  6.3وني ا  للمش اركة ف ي العط اءات خ الل الم  دة المح ددة ف ي الم ادة غي ر م ؤهلين قان

 العطاءات، القسم األول.

العنتوان ل:أدخد [هدو البريددي عنوانندا,و]االلكتروني الموقع عنوانأدخل: [االلكتروني هو  ناوقعمبأن عنوان  نفيد .9
عنتوان :أدخدل [والبريددااللكتروني]المنصت أدخل: [الوظيفي ذات المسمى  ]االسمأدخل: [السيدة/لسيدانإ.]البريدي

 .توضيحات قد تطلبونها خالل المناقصة بأي األمورالمتعلقة كل تتابعس/سيتابع]البريد االلكتروني

 [:السنةادخل]، سنة [:الشهرادخل]من شهر  [الرقم ادخل:]بتاريخ اليوم 

 التوقيع:___________________________

 ____________________التاريخ:______

 [اخر تعريف وأي ا منصب: ادخل]:  بمنصب

 

 [العطاء مقدم اسم: ادخل]عن  وبالنيابة لصالحتوقيع هذا العطاء ل مخولوذلك كشخص 
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 جدول األسعار ) لالجهزة الطبية ( المحلية أو ذات المنشأ األجنبي الموجودة في العراق .2

1 2 3 4 5 6 

 جدول رقم

 

 

 )أ(

 مبند رق

 

 

 

 )ب(

الكمية  ##)االجهزة الطبية ( وصف موجز
المقدمة 
 والوحدة

بلد 
 المنشأ

) السعر اإلجمالي رقما وكتابة العراقية بالدينارسعر الوحدة 
رقما 

التو/DDPوكتابة(

صيل المجاني الى 
 مدخمكان المست

النهائي )بالدينار 
 العراقي(

 )هـ(5*3

 جالمنت

 

 

 

 )أ(

 الفعالية

 

 

 )ب(

 الجرعة

 

 

 

 )ج(

مقاييس 
دستور 
 األدوية

 

 

 )د(

حجم 
 وحدة 

 التعبئة

 

 )هـ(

تسليم 
المصنع/تسليم 

المستودع/تسليم 
صالة 

شراء العرض/
مباشر من صالة 

)تكاليف  العرض
التغليف والنقل 

 ضمنا (

 )أ(

المبيعات 
والضرائب 

 رسوموال
المستحقة  في 

حال ترسية 
 العقد

 

 )ب(

النقل الداخلي، 
تأمين 

غ التحميل/التفري
والتكاليف 

الطارئة حتى 
بلوغ مكان 

 خدمالمست
 النهائي

 )ج(

الخدمات 
الطارئة كما 

حددت في 
جدول 

 المتطلبات

 

 

 

 

 )د(

السعر 
DDP/ التوصيل

المجاني الى مكان 
 النهائي تخدمالمس

 

 

 

)هـ(=)أ(+)ب(+)
 ج( +)د( 

             

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

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

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

 المجموع اإلجمالي للعطاء بالدينار العراقي: ____________________________________)باألرقام( (

 ت(__________________________________)باألحرف/الكلما  

 .[ادخل االنكوترمز]الطبعة الحالية_______–وفقا  للمصطلحات التجارية الدولية )انكوترمز( [يمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسليم المحددة]مدة التسليم: _____________

 اإلسم والمنصب __________________________

 ________________________ختم مقدم العطاء   التاريخ:_________

 

 

 :يمكن تحديد وصف موجز لالجهزة الطبية الجهزة الطبية ادخال}##
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 ق يرادها من خارج العراألسعار )لالجهزة الطبية( التي سيتم استجدول ا -3

1 2 3 4 5 6 

الرمز 
 الوطني

رمز رقم 
 البائع

 اسم المادة

وصف موجز 
للمستلزمات 

واالجهزة 
 ##المختبرية 

الكمية 
المقدمة 
 والوحدة

 المنشأ بلد

 [يمكن إدراج العملة المسموح بها]سعر الوحدة 
السعر اإلجمالي 

DDP  الى مكان

المستخدم النهائي 
 الثانويةالخدماتمع

 )د(5*3
 المنتج

حجم 
وحدة 
 التعبئة

 CIPالسعر 

يمكن إدراج /
 نقطة الوصول

DDP  الى

مكان 
 مدخالمست

 النهائي

كما  الثانويةالخدمات 
ددت في جدول  ح 

 باتالمتطل

DDP  الى مكان

النهائي  مدخالمست
 الثانويةمعالخدمات

 [)ب(+)ج(])د(= )ج( )ب( )أ( )ب( )أ( )ج( )ب( )أ(

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

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

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

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

 .[دخل االنكوترمزا]الطبعة الحالية_______ –وفقا  للمصطلحات التجارية الدولية )انكوترمز( [يمكن لمقدم العطاء إدراج مدة التسليم المحددة ]: ___________ مدة التسليم

 [يمكن لمقدم العطاء إدراجه, إن وجد ]اسم وعنوان الوكيل: ___________________________________________________ 

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

 

 المكان :_______________________________

 _________________________التاريخ:_____

 توقيع مقدم العطاء: ___________________________ 

 اإلســـم والمنصب: ____________________________

 عنوان العمــــــــل: ____________________________

 ___________________________ختـــم مقدم العطاء: 

 الجهزة الطبية ادخال}##
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 ب ضمان العيو فترةسعار لعقود الصيانة السنوية بعد جدول األ  -4
1 2 3 4 5 6 7 8 

جدول 
 رقم

 )أ(

 

بند 
 رقم

 )ب(

 

 

 

وصف 
موجز 

 للسلع

الكمية 
 المقدمة

 قيمة عقد الصيانة السنوي بعد اكمال

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

كلفة العقد االجمالية ل"عدد" 
سنوات= 

 [)ك ك(4)ب(+.....4)أ(+4]

مجموع عقد الصيانة  الضرائب
ادخل عدد ]السنوي لمدة 

مع الضرائب [السنوات
[5+6] 

المجموع االجمالي لعقد 
ادخل ]الصيانة لمدة  

مع  [عدد السنوات
 [7*3]الضرائب 

السنة 
 االولى

السنة 
 الثانية

السنة  .......
 األخيرة 

 ()ك ك  )ب( )أ(

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[

          ]ادخل[ ]ادخل[ ]ادخل[

 : ____________________________________)باألرقام([يمكن لمقدمي العطاءات إدراج العملة المسموح بها]المجموع اإلجمالي للعطاء 

 __________________________________)باألحرف  

 _________:___________توقيع مقدم العطاء

                                             منصب:_____________________                                            والاالسم                                  المكان: _______________
 العمل:_______________________عنوان  التاريخ:________________

 قدم العطاء _______________________ختم م

شغيل )األولي( لتإختبارات ما قبل ا)هذهالمناقصةنطاق لموظفي القطاع العام العراقي ضمن  عندالحاجةالىخدماتتدريب}ضمانالعيوبوفقا لجدواللمتطلباتإنقضاء فترة بعد  عقدالصيانةالسنويسنواتعدد  ادخل} ك ك##:مالحظة

 نطاقوب التدريمكانو مدةالتدريبو . كما يجب تحديد عدد الموظفين المعنيينالالزمة بذلكالتبريراتاو خارج العراق مع داخلسيتم ما اذا كان التدريب  تحديدالفيجدوالالسعاروإدراج هذا البند ...(، يجب لخاوالتشغيل المستمر الخ... 
جب ي. الذي يتلقونه التدريبوفقعليهم ان يلتزموا بالعمل وكفاءة، الخبرة والذوي من . يجب ان يكون الموظفون المعنيون بهذا التدريب السفرذاتالصلةتكاليف البند جميعيتضمن  نأيجبف. اذا كان التدريب خارج العراق، والبرنامجالتدريب

 علىالعقدانيعكسذلكايضا  
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 بلدالمنشأ عن تصريح  -5

 البند الوصف الرمز البلد

    

    

    

    

    

المستوردة عند الشحن الطبيةاالجهزة  لكل مصدّقة نشأم اصدارشهادة يجب
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 المصنّعة الشركة/الجهة من تصري  -6

 كتاب إعداد يتم أن يجب هنا. اليها المشار التعليمات وفق النموذج هذا ملء المصنعة الشركة من الطلب العطاء مقدم على]

 مناسب كلبش مخول شخص قبل من يُوقّع أن ة؛ويجبالُمصنّع للشركة العائدة الرسمية الرسالة نموذج هذاعلى التصري 

 يمقدم الى تعليماتال في كماهومحدد عطائه الى الكتاب العطاءهذا مقدم يلم أن يجب .لجهةالمصنعةل الملزمة الوثائق لتوقيع

 [.العطاءات

 [السنة( الشهر, )اليوم, العطاء تقديم تاريخ :ادخل] التاريخ:

 [71] رقم: الدعوة كتاب
 

 

 [ادخل: االسم الكامل لجهة التعاقد]لى: ا

 

, [مصنّعةالطبية ال : نوع االجهزةادخل], المصنّعون الرسميون ل  [االسم الكامل للشركة المصنّعةادخل: ]نحن نا حيث ان

ديم عطاء بتق [عطاءاالسم الكامل لمقدم ال ادخل:], نرّخص هنا ل  [العنوان الكامل لمصانع الشركةادخل: ]ومصانعنا في 

السم اادخل: ]ا ن قبلنومن ثم التفاوض على عقد وتوقيعه معكم, وذلك بهدض تقديم االجهزة الطبية التالية والمصنّعة م لكم

 .[و/أو وصف موجز االجهزة الطبية 

 

جهزة الطبية المقدمة من من الشروط العامة للعقد في ما يتعلق باال 15نقدم لكم هنا كفالة كاملة وضمان شامل وفقا  للمادة 

 الشركة اعاله . 

 

 [توقيع )تواقيع( ممثل )ممثلي( الشركة المصنعة المخّول )المخولين( للتوقيعادخل: ]التوقيع: 

 

 [اسم )اسماء( ممثل )ممثلي( الشركة المصنعة المخّول )المخولين( للتوقيعادخل ]االسم: 

 

 [الصفة ادخل:]المنصب: 

 

 [االسم الكامل لمقدم العطاءادخل: ]بة عن: المفوض الرسمي بتوقيع هذا التصري  لصال  وبالنيا

 

 [لتوقيعاتاريخ ادخل: ], __________ ____________بتاريخ اليوم ______________من شهر 
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 أداء حسن شهادة نموذج -7

 الجهة

 المتعاقدة

 رقم

 وتاريخ

 الشراءامر

 تاريخ

 الشراءامر

 وصف

 االجهزة

 الطبية

 يختار الكمية

 تنفيذالعقد

 اسباب

 التأخير،ان

 وجدت

 االجهزة هل

 مقبولة؟الطبيةالمقدمة

 بحس      

 العقد
ً رعلي  ا

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         



 
  

 

                                   

 القسم  الخامس : الدول المؤهلة

 التاهيل لتوفير االجهزة الطبية ، تنفيذ االشغال ، والخدمات في العقود الممولة من المشتري:

كومة ة من قبل الحع الممولي السماح للمؤسسات واالشخاص من الدول كافة  لتجهيز السلع او تنفيذ االشغال او تقديم الخدمات للمشاريللمشتري الحق ف .1
 تية:العراقية . وكاستثناء تمنع المؤسسات في الدول او السلع المصنعة في الدول من المشاركة في المناقصات وفي الحاالت األ

 ريطة ان يكونلمشتري شعات او التعليمات الرسمية السارية تحظردولة مقدم العطاء من اقامة العالقات التجارية مع دولة ا)أ( أذا كانت التشري 
 المشتري مقتنعا  بان مثل هذا الحظر لن يحول دون تحقيق التنافس المثمر لتجهيز السلع او تنفيذ االشغال.

تري لى دولة المشعظر بموجبه ن االمم المتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور االمم المتحدة تحنتيجة االستجابة لقرار صادر م)ب(                
 استيراد اية سلع او دفع اية مبالغ لدولة مقدم العطاء.

 انفا. رشاداتجب االولغرض اطالع مقدمي العطاءات على ذلك، ندرج السلع والخدمات والمؤسسات المحظورة من االشتراك في هذه المناقصة بمو .2
 أ( أعاله.)-1فيما يتعلق بالفقرة -أ

 ــــــــــــــــــــــــ                          

 ــــــــــــــــــــــــ                          

 .)ب( أعاله-1فيما يتعلق بالفقرة  -ب

 ــــــــــــــــــــــــ                           

 ــــــــــــــــــــــــ                               

 

 

 

 

 

 

 

 الجزء الثاني

   قائمة متطلبات التعاقد
  القسم الساد  : قائمة متطلبات التعاقد



 
  

 

                                   

 

 الكلفة التخمينية للجهاز الواحد  عدد االجهزة  اسم الجهاز 

Lights,Surgical,Stand-Alone,Mobile 

 

149 8,000.00$ CIP Baghdad  ه لمده مع ضمان وصيان

    سنواتخمس 

 

 وجدول التنفيذ وشروط التسليم جهزة الطبية ( لال1جدول رقم )

 

1 2 3 4 5 6 

جدول 
 رقم

 

 

 

 

 

 )أ(

بند 
 رقم

 

 

 

 

 

 )ب(

 

 وصف موجز لالجهزة الطبية 

 تجهيز اجهزة

Lights,Surgical,Stand-

Alone,Mobile 

 

 

 الكمية/

 جهاز 149

 قيمة ضمان العطاء 

11920.00$ 

 ليمجهة التس

مالحظة: أدخل ]
عنوان المستخدم 

 [النهائي

مدة التسليم المطلوبة 
أدخل اإلصدار ]وفق 

 [الحالي من االنكوترمز

 

 لرابع.ايطلب من مقدمي العطاءات أن يقدموا أسعارهم وفق شروط التسليم المنصوص عنها في جدول األسعار في القسم  شروط التسليم:

 



 
  

 

                                   

 ية:: نطاق الخدمات الثانو2رقم  جدول

  

 [المعدات, إجراءات ما قبل التشغيل, والتدريب المطلوب على الموقع والتدريب الخارجي واللمان والصيانة   تركيبيتوجب    ]

 

   ت

b.   نصب و تشغيل
 االجهزة 

( يوم 15رة )( كافة اعمال النصب و التشغيل و خالل فت يجب ان ينفذ الطرف الثاني ) البائع    
فة سب وبخاللمنااجهزة المتعاقد عليها تبدا من تاريخ التبليغ بتهيئة الموقع لكل جهاز و لجميع األ

 لتشغيلمبلغ النصب والتشغيل / مدة النصب وا)  تفرض غرامة تاخيرية عن كل يوم بنسبة :
 (= الغرامة لليوم الواحد  %25× باأليام 

حد األعلى التأخيرية الوعند بلوغ الغرامة  من قيمة النصب والتشغيل %25على ان ال تتجاوز    
تبعات ة الالمشار اليه يحق للطرف االول اتخاذ االجراءات القانونية بحق الشركة وتحميله كاف

 .عقد القانونية ويتحمل الطرف الثاني )البائع( فرق السعر الناشئ عند تنفيذ كيماديا لل

c.   الضمان
 والصيانة 

 خمس لمدة ) )مواد + عمل (هاز يجب ان يقدم الطرف الثاني )البائع( فترة ضمان للج -
على ان  ، ( وتتضمن الجهاز و ملحقاته ، تبدا الفترة من تاريخ النصب والتشغيل سنوات 

تبليغه  ( ساعة من تاريخ 72)  يقوم الطرف الثاني )البائع( بصيانة الجهاز خالل فترة
الة في حنة واثناء فترة الضمان و الصيا في بغداد واسبوع واحد خارج بغدادبعطل الجهاز

ل كة عن تاخره عن صيانة الجهاز خالل المدة المذكورة اعاله تفرض عليه  غرامة تاخيري
 يوم و حسب المعادلة التالية : 

  ماح ترة السف –الدورية الواردة في العقد  الصيانة) مبلغ الضمان والصيانة / مدة 
 = الغرامة لليوم الواحد ( 25%× 
اخيرية قيمة الضمان والصيانة وعند بلوغ الغرامة الت من %25على ان ال تتجاوز    

و  لشركةاالحد االعلى المشاراليه يحق للطرف األول اتخاذ األجراءات القانونية بحق 
عند  لناشئتحمله كافة التبعات القانونية ويتحمل الطرف الثاني )البائع( فرق السعر ا

 تنفيذ كيماديا للعقد.
 ستالم ند االعالمجهزة يشمل سالمة االجهزة المثبتة في العقد  يتم تقديم ضمان من قبل الشركة -
 لدورية اانة صيالقيام بالوفي حالة تاخره عن  القيام باعمال الصيانة الدورية كل ثالثة اشهر -

 الية : ة التخالل المدة المذكورة اعاله تفرض عليه  غرامة تاخيرية عن كل يوم و حسب المعادل
  اح ترة السمف –الدورية الواردة في العقد  الصيانةمدة  /) مبلغ الضمان والصيانة 

  -على ان تضاف فترة السماحيةكاالتي := الغرامة لليوم الواحد ( 25%× 
يوم عمل  15)مرات بالسنة ،( تكون فترة السماح  4فترة السماحية للصيانة الفصلية )  -1

 فقط (.
 اتس سنوخمترة الضمان ولمدة تلتزم الشركة بتوفير المواد األحتياطية بعد انتهاء ف -

 ويتم ذلك بعقد منفصل وحسب حاجة الوزارة لهذه المواد .
قدم تمبلغ اللمان والصيانه لمده خمس سنوات من ضمنها السنه االولى التي  -

والر د نمائة اال  وثم ($1800.00انا من الشركه المصنعه للجهاز الواحد هو)جم

 فقط .

خ تاري فة للمواد لمدة ) خمس سنوات  ( تبدأ منيلتزم الطرف الثاني بضمان المواص -
تنفيذ  من قيمة العقد ال تطلق اال بعد  )%5االستالم االولى مع فرض ضمان بنسبة ) 

 .  التزاماتة التعاقدية وانهاء الضمان و مدة الصيانة 
d.   ي ره فلمذكوالتدريب الداخلي:مجانا وحسب التفاصيل اركة المجهزة بتنفيذ يجب ان تتعهد الش التدريب

  .مواصفات الفنيه للجهاز
تدريب  يوم( من تاريخ تبليغه باالمر  الوزاري  الخاص بتنفيذ فقرة  ال  180وخالل فترة )

وبخالفه تفرض غرامة تاخيرية عن كل يوم تاخير ومن المبلغ المخصص للتدريب على أن 
 من قيمة  التدريب : %25اليتجاوز 

 ر (= الغرامة التاخيرية عن كل يوم تاخي %25 ×مبلغ التدريب / مدة التدريب  )
ة ذ كافوعند بلوغ الغرامة التاخيرية الحد االعلى المشار اليه يحق للطرف االول اتخا 

تدريب ضع الاالجراءات القانونية بحق الطرف الثاني وتحميله كافة التبعات القانونية ، ويخ
 ي . الداخلي لذات الغرامة التي تفرض على التدريب الخارج

  ة:قدم البائع برنامج تدريبي متكامل وثابت مع كل عقد ويتضمن البرنامج األمور التاليي -
 * آلية عمل الجهاز أو المادة المتعاقد عليها.            



 
  

 

                                   

 * آلية نصب وتفكيك هذا الجهاز.            
 * آلية الصيانة المتبعة لهذا الجهاز.            
 عقيب العطل وتصليحه.* أسلوب ت            
 * األجزاء التي تعطل بصورة متكررة وأسباب العطل وكيفية تجنبه.            
 هاز.ل الج* المواد التي يمكن تبديلها أو االستغناء عنها دون أن تؤثر على عم            
ي / فن /* تحديد االختصاص المطلوب فعال للتدريب ) مهندس كهرباء / ميكانيك             

 تقني........الخ(.
السيرة ودريب * تقديم كشف متكامل بالكادر الفني واالداري والهندسي والمختص بالت            

 التعاقدقوم بتالذاتية لهم وهل هذا الكادر هو جزء من الشركة المجهزة ام ان الشركة المجهزة 
 مع شركة اخرى مختصة بالتدريب .

لي تقييم فعورة وجهزة بمنح المشارك او المتدرب شهادة مشاركة بالد* تقوم الشركة الم            
 ة.نه من اتمام اي عملية صيانة للجهازالذي تدرب عليه بصورة متكاملكلكل مشارك تم

 

 

 :(AMC) السنوية الصيانة عقد: 3 رقم جدول
 

يا  "% سنو x" بنسبة عاملة  بشكل سليم وصحي  السنوية انةالصي عقد موضوع المعدات بإبقاء ويتعهد يتكفل أنعلى مقدم العطاء  يتوجب:], أدخل

(UPTIME warranty)   األعطال فترات تخّطت حال وفي(. %98أو  %95)أدخل مثال (downtime) ا نسبته خالل عقد الصيانة السنوية, م

(x-100 ,%)األعطال فترات ضع  قيمته ما العقد هذا فترة تمديد عندها فيتوجب.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

                                   

 المواصفات الفنية

 }على جهة التعاقد ان بأدراج المعلومات و المواصفات في الجداول الخاصة االجهزة الطبية  وفق ما يلزم{

 ملخص عن المواصفات الفنية لالجهزة الطبية 

DEVICE NAME: Lights,Surgical,Stand-Alone,Mobile 

APPLICATION Surgical lights illuminate the surgical site for 

optimal visualization of small, low-contrast 

objects at varying depths in incisions and body 

cavities.Canbetransportedandusedasbackup 
indifferentO.R.ifrequired. 

FDA CLEARANCE   OR 

CE MARK 

Yes preferred (FDA) 

LIGHTSOURCE,TYPE 

Number of light-heads 

Numberofbulbsorelements Volts 
Volts 
Life,hr 

LEDorHD-LED 

≥1 

≥60 

≤50VDC 
≥40,000 

COLORTEMPERATURE,K 
Adjustable 

Anyvaluebetween(3500-4500) 
Yes 

COLORRENDERINGINDEX 
R9value 

≥95 
≥90 

FIELDSIZE, cm 
Diameter 

 
≥16 

FOCALLENGTH,cm ≥70 

ILLUMINATIONLEVEL,maximumlux 
at 1 m 

≥140000 

CONTROLS 
Dimmer 

Focus 

Fieldsize 
Onsterile handle 

 

Yes 

Yes 

Yes 
Yes 

ROTATION,° 360 

VERTICALADJUSTMENTRANGE,cm ≥±50 

HEAT 

Maximumirradianceat1m,W/m2 

Heat-to-light ratio, mW/m2.lux 

 

≤650 
≤4 

SHADOWCONTROL Yes 

SATELLITES Accordingtomanufacturer(pleasespecify) 



 
  

 

                                   

BATTERYOREMERGENCYBACKUP Yesorsmart UPS≥10 KVA 

STERILIZABLEHANDLE Yes 

DIAMETER,cm 
Light-head 

 
≥40 

Training Local traing 1 physician & 1 eng (from hospital for 
1 week) 
 
Abroad training :1 physician & 1 eng.(from 
hospital for 1 week) 
1 eng. (from medical equipment management dep.) 
1 eng. (from kimadia) 

SUPPLYVOLTAGE,VAC 200/240VAC,50/60Hz 

Environmental requirements The supplier confirm that: The equipment suitable 
for work in the climate conditions in Iraq in terms 
of temperature & humidity 



 

 

 

 الجزء الثالث : شروط العقد 

 الشروط العامة للعقد :القسم السابع
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  الشروط العامة للعقد                                     

ي لمعاناالمدرجة أدناه سيكون لها المستعملة في هذا العقد، وإن الكلمات والمصطلحات 
  التالية: 

 التعريفات .1

العقد  مستند بين  جهة التعاقد والمجّهز, كما هو مسجل فيتعني كلمة "عقد" إتفاق مبرم  (أ)

ة رتبطالم الوثائقالموقع من كافة األطراض بما فيه جميع المرفقات والمالحق وكافة 

 والمشار اليها هنا.    

 

يامه ققاء "قيمة العقد" أو"سعر العقد" تعني المبلغ المستحق للمجّهز بموجب العقد ل (ب)

 ة بشكل كامل وصحي .بكافة واجباته التعاقدي

 

  "يوم" يعني يوما  تقويميا  .)ج( 

من الشروط  6.2ة )د( "تاريخ نفاذ العقد" يعني التاريخ الذي يصبح العقد نافذا  عمال  بالفقر
 العامة للعقد.

 

حدد ما مك)هـ( " المستخدم النهائي " يعني المؤسسة حيث سيتم استخدام االجهزة الطبية 
 لتعاقد .)وهو احدى الجهات المستفيدة ( في قائمة متطلبات ا

 

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

ي فمحددة )ح( "المشتري" ويعني جهة التعاقد التي تشتري االجهزة الطبية ، كما هي 
 .الشروط الخاصة للعقد

 

بة، مطلووثائق البديلة ال)ط( "شهادات التسجيل" تعني شهادات التسجيل أو سواها من ال
راق ي العفوالتي تؤكد أن االجهزة الطبية المقدمة بموجب العقد هي مسجلة لالستعمال 

 بما يتوافق مع القوانين النافذة وذات الصلة. 

 

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

ية ، لطباجهزة )ك( "الخدمات" وتعني الخدمات اإلضافية المطلوبة للتعاقد على تجهيز لال
 النقل والتأمين، وسواها من الخدمات الثانوية .ك

 

ة فق قائمو دة( )ل( "الموقع" يعني المكان أو االماكن العائدة لجهة التعاقد )الجهة المستفي
 متطلبات التعاقد.

 

لعقد هذا ا لالجهزة الطبية بموجبتقوم بتجهيز )م( "المجهز" تعني الفرد او الشركة التي 
 .الشروط الخاصة للعقدهو محدد في  وفق ما

 

 )ن( الفساد واألعمال غير المشروعة:

ق لعرااتحدد جهة التعاقد الفساد واألعمال غير المشروعة بحسب القوانين النافذة في 
 :تاليألغراض هذه المادة، ستسترشد جهة التعاقد أيضا  بتعريفات المصطلحات بحسب ال

تعني عرض أو تقديم أو استالم أو ( corrupt practice"ممارسة فاسدة" )( 1)

استدراج أي شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك بهدف 
 التأثير بشكل غير سليم على أفعال أي جهة أخرى؛ 

تعني أي فعل أو إغفال )ومن ( fraudulent practice"ممارسة احتيالية" )( 2)
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رايٍة أو بتهور،  الى خداع أو ضمنها التشويه أو سوء التمثيل( يؤدي عن د
محاولة خداع جهة ما، سواء للحصول على منفعة مادية أو منفعة أخرى  أو 

 للتملص من التزام ما؛

ن تعني أية خطة أو ترتيب بين طرفي( collusive practiceممارسة تواطؤية" )( "3)

جهة  الفعأو أكثر، وذلك لغايٍة غير سليمة، مثال التأثير بشكل غير سليم على أ
 أخرى. 

هديد تعني إلحاق الضرر أو إيذاء أو الت (coercive practice"ممارسات قهرية" ) (4)

كات بإلحاق الضرر أو اإليذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي جهة أو ممتل
 تلك الجهة، وذلك بهدف التأثير بشكل غير سليم على أفعال جهة ما.

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

جبها حة أو )أأ( اإلتالف المتعّمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق واألدل
ية أعن التحقيق أو اإلدالء بشهادة زور إلى المحققين، وذلك إلعاقة 

إجراءات بشكل واضح، تجريها جهة التعاقد للتحقيق في إدعاءات 
اقية العر لتواطؤ وفق القوانينممارسات الفساد أو اإلحتيال أو القهر أو ا

ن متهديد أو مضايقة أو ترهيب أي جهة، وذلك لمنعها  أو/النافذة؛ و

صلة كشف معرفتها بأمور تتعلق بالتحقيق أو لمنعها من متابعة أو موا
 إجراءات التحقيق، أو

)ب ب( الممارسات التي تهدف الى إعاقة أو عرقلة جهة التعاقد بشكل 
قية ي المعاينة والتدقيق بحسب القوانين العراواضح في ممارسة حقه ف

 . (5.4النافذة وبموجب الفقرة )

 ي شرطأالشروط العامة للعقد إال إذا جرى إبطال تعتمد الشروط واألحكام الواردة في 
 بموجب أحكام أخرى .

 تطبيقات .2

ية أو ألغراض هذه المادة، يقصد "بالمنشأ" المكان الذي تصنع منه االجهزة الطب 3.1

مت فيه الخدماتنمت أو أنتجت فيه أو المكان  زة ي قصد باالجه. أو الذي ق ّدِّ
جاريا  تالتي تصبح منتجا  مميّزا  معترف به االجهزة الطبية الطبيةالمصنعة، هي 

ته، ويختلف أساسيا  )في الخصائص األساسية أو الغرض أو االستخدام( عن مكونا
ليات أو عم)مليات التجميع الوازنة أو الجوهرية وذلك عبر التصنيع أو المعالجة أو ع

 دمج المكونات(.

 بلد المنشأ .3

  يتوجب التمييز بين بلد منشأ االجهزة الطبية وبين جنسية المجّهز. 3.2

يجب أن تتطابق االجهزة الطبية التي تم تقديمها بموجب هذا العقد مع المقاييس  4.1
فيجب أن  ل عدم وجود مقاييس معتمدة للسلع،المحددة في المواصفات الفنيّة، وفي حا

( authoritative standardsتطابق السلع المقدمة مقاييس السلطات المختصة )
صادرة  نسخة من هذه المقاييسأحدث  المتناسبة مع بلد المنشأ. كما ويجب اعتماد 

 عن المؤسسة المعنيّة. 

 المقاييس .4

شتري التحريرية والمسبقة، الكشف عن العقد ال يجوز للمجّهز، من دون موافقة الم 5.1
موذج نأو عن أية أحكام مرتبطة به أو عن أية مواصفات فنية أو خطة أو مخطط أو 

ي ألأو عينة أو معلومة مرتبطة بالعقد، والتي سبق وزوده بها المشتري، وذلك 
شخص آخر( غير العاملين لدى المجّهز لتنفيذ العقد. إن االفصاح عن ( فطر

ن ها وأومات ألي من العاملين لدى المجهز، يجب أن يخضع ألحكام السرية نفسالمعل
 .الضروري فقط ألغراض تنفيذ العقد يكون بالقدر

استعمال وثائق  .5

ومعلومات العقد ؛ 

 المعاينة والتدقيق
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وثيقة أو ة التحريرية للمشتري، استعمال أيوموافقة المسبقة الال يجوز للمجهز دون  5.2

 ذ العقد.من الشروط العامة للعقد إال ألغراض تنفي 5.1ذكورة في الفقرة معلومة  م

 

من الشروط العامة للعقد )باستثناء العقد  5.1تبقى أية وثيقة  محددة في الفقرة  5.3
لكية المشتري ويجب أن يعيد المجّهز جميع هذه الوثائق مع أي ن ها سخ عننفسه(، م 

 العقد، وبناء  على  طلب المشتري. الى المشتري بعد انتهائه من تنفيذ 

 

على المجهز السماح للمشتري عبر السلطات المختصة بمراقبة ومعاينة مكاتبه  5.4

ق من لتدقيلوملفاته و/أو حساباته وسجالته كما وعليه تقديم هذه الحسابات والسجالت 
 قبل مدققين مكلفين، وذلك وفق القوانين العراقية النافذة. 

د من جملة والتي تحدمن الشروط العامة للعقد،  23لمجّهز الى المادة ي لفت انتباه ا
 لمختصةالممارسات التي تهدف الى إعاقة أو عرقلة المشتري أو الجهات اأمور، أن 

 بر منبشكل واضح في ممارسة حقها في المعاينة والتدقيق بموجب هذه المادة، تعت
ي فركته العقد  وإلى تعليق مشا الممارسات المحظورة التي تعرض المجهز الى أنهاء

نافذة ية المناقصات أ خرى أو إدراج إسمه على القائمة السوداء وفق القوانين العراق
 .وذات الصلة

 

إذا كان ذلك مطلوبا  وفق القوانين النافذة، يتوجب على المجهز تسجيل )االجهزة  6.1
 ي أنوعلى المشتر الطبية ( المقدمة بموجب العقد، وذلك إلستخدامها في العراق.

 راق.ي العيتعاون مع المجّهز لتسهيل عملية تسجيل )االجهزة الطبية ( إلستخدامها ف

شهادات السلع ورقاً  .6

ةنظمة الجمهورية 

 العراقية

خالف ذلك، سوف يصبح العقد نافذا  في التاريخ  الشروط الخاصة للعقدإال إذا حددت  6.2

ختصة ة المه المجّهز إشعارا  تحريريا  من الجه)تاريخ نفاذ العقد( الذي يتسلّم في
 راق.صاحبة الصالحية في العراق بأن االدوية قد تم تسجيلها لالستخدام في الع

 

ر وأن يحميه من أية أضرايتوجب على المجهز أن يخلي المشتري من أية مسؤولية 7.1
لفة لمخاأو نزاعات من قبل أي طرف ثالث وذلك مطالبات ناتجة عن أية شكاوى أو 

 صناعيأو تعدي على براءات االختراع أو العالمات التجارية او حقوق التصميم ال
 والناتجة عن استعمال السلع او أي جزء منها في العراق. 

حقوق الملكية  .7

الصناعية أو 

 -براءات االختراع 
Patent Rights 

وجود  ار او في حاليوم بضمنها مدة االنذ 29( يوم عمل )أو 14خالل أربعة عشرة )   .8

( أن إعتراضات حول إجراءات التعاقد(، يتوجب على مقدم العطاء الفائز )المجهز
ة العقد. تعفى من قيم %5يقدم إلى جهة التعاقد ضمانا  لحسن تنفيذ العقد، بقيمة تعادل 

نت ذا كاالشركات العامة للدولة والقطاع العام من موجب تقديم ضمان حسن األداء إ
 اءات.  ستثنلتعليمات النافذة وذات الصلة في جمهورية العراق تمنح هذه االاألحكام وا

 ضمان حسن اةداء .8
 

ن تدفع مبالغ ضمان حسن األداء الى المشتري كتعويض عن أية خسارة ناتجة ع   8.2
  إخفاق المجّهز في إكمال واجباته التعاقدية. 

 

أية د أو بالعمالت المحددة في العقيجب أن يكون ضمان حسن األداء بالعملة أو    8.3

لتي عملة أخرى واسعة التداول ومقبولة من المشتري وتكون ضمن قائمة العمالت ا

كون ييُصدر البنك المركزي العراقي أسعار صرفها الى الدينار العراقي. يجب أن 

اللمان غير مشروط ويدفع عند الطلب و يجب أن يكون ضمان حسن األداء

صادر عن مصرض معتمد في العراق وفق تعليمات البنك  خطاب ضمان مصرفي 

المركزي العراقي إذا صدر خطاب اللمان عن مصرض موجود خارج العراق, فيجب 

 أن يتم تصديق وتوقيع هذا اللمان من مصرض مؤسسة مالية مرادفة ومعتمدة في

 . (back-to-back counter guaranteeالعراق لجعل هذا اللمان قابال  للتنفيذ )

 

يقوم المشتري بإعادة ضمان حسن التنفيذ إلى المجّهز بعد تنفيذ التزاماته التعاقدية  8.4
 وانتهاء فترة الضمان وصدور شهادة االستالم وتصفية حساباته النهائية .

 



 11 القسم الثاني. ورقة بيانات العطاء

                                   

، للتأكد من االجهزة الطبيةأو اختبار /للمشتري أو من يمثله الحق في معاينة و 9.1

ية ت الفنوالمواصفا الشروط الخاصة للعقديجب أن تحدد ، مطابقتها لمواصفات العقد
ي لمشترنوع المعاينات واالختبارات المطلوبة من المشتري ومكان إجرائها. وعلى ا

 .كافٍ  إشعار المجّهز تحريريا ، بإسم ممثله المنتدب لهذه الغاية، وذلك في وقت

المعاينة  .9

 واإلختبارات
 

 

  .الشروط الخاصة للعقدو محدد في تكون هذه المادة وفق ما ه  9.2

( من الشروط العامة للعقد ال تعفي المجهز بأي شكل من 8إن أحكام المادة )  9.3

 ى.مسؤولياته المرتبطة بضمان العيوب أو أيٍ من التزاماته التعاقدية األخر
 

ها تالفإيجب أن يكون تغليف االجهزة الطبية وتوضيبها مناسبين وكافيين لضمان عدم 10.1
ب ، بحسأو إلحاق أي ضرر بها طوال فترة النقل والشحن الى نقطة الوصول النهائية

ية ما هو محدد في العقد. يجب أن تكون مواد التوضيب )التغليف الخارجي( كاف
خالل لنفاض( التفريغ)ا/لمقاومة )وإلى أقصى الحدود(، المعاملة القاسية أثناء التحميل

اإلنخفاض، واألمالح /شديدة اإلرتفاعالعبور، والتعرض لدرجات حرارة 

األماكن  خالل العبور وأثناء التخزين في التفريغ/أثناء التحميلالرطوبة /واألمطار

ديق الصنا/المفتوحة. باإلضافة الى ذلك، يجب أن يتم تصميم حجم ووزن الحاويات

قر تأن تفمع األخذ بنظر االعتبار أن ال تكون نقطة الوصول النهائي للسلع نائية و
مع  يلة للتعاملالتفريغ خالل كافة نقاط العبور/النقل للمعدات الثق/كافة أماكن التحميل

 .البضائع، وذلك وفق الحالة

 التعبئة والتوضي  .10

 نداتإن مواد التوضيب )التغليف الخارجي( والعالمات/التأشير والملصقات والمست10.2

مع المتطلبات الخاصة  في داخل وخارج الغالفات، يجب أن تتطابق بشكل تام
المنصوص عليها صراحة في العقد، بما فيها أية متطلبات إضافية ان وجدت، 

عليمات تأو في المواصفات الفنية أو في أية الشروط الخاصة للعقد والمحددة في 
 الحقة صادرة عن المشتري.

 

 لتعاقد.ت اطلبايقوم المجهز بتسليم االجهزة الطبية وفق الشروط الواردة في قائمة مت 11.1
ا وغيره التفاصيل المرتبطة بمستندات ووثائق الشحن الشروط الخاصة للعقدتحدد 

 .من المستندات الواجب تقديمها من المجّهز

 للسلع المقدمة من خارج العراق:

فاصيل توالمشتري تحريريا  بكافة  الشحن إشعارشركةتأمين يبادرالمجهزالىعند الشحن، 
يلة ن ووسرقم العقد وتفاصيل السلع والكميّة وتاريخ ومكان الشحعملية الشحن بما فيها 

رسل تلتي النقل والوقت المتوقع لوصول الشحنة الى نقطة الوصول النهائي. في الحاالت ا
ون أربعقبل ثمانِّ وفيها السلع عبر الشحن الجوي، على المجّهز ان يعلم المشتري اقله 

رحلة الضافة الى اسم شركة النقل ورقم المن موعد ارسال السلع، وذلك با ( ساعة48)
كما وسيبادر .(. waybill numberوالوقت المتوقع للوصول ورقم أو بيان الشحنة )

، لسريعابريد الالفاكس ومن ثّم ب إرسال المستندات التالية الى المشتري بواسطةإلى المجهز 
 ويرسل نسخة عن هذه المستندات الى شركة تأمين الشحن:  

يبيّن فيها إسم الفواتير التي  من( 2نسخ أصلية مع نسختين إضافيتين ) (3ثالث ) (1)

ورقم العقد ووص   أدخل اسم المشتري بدقة وذلك لألغراض الكمركية[]المشتري

السلع والكميّة وأسعار الوحدات والقيمة اإلجمالية. يجب أن يتم توقيع الفواتير أو طلبات 

( نسخ عن مستند 2أصل واحد واثنان ) الدفع األصلية وتختم بختم/طابع الشركة؛

 negotiable, clean, on-board through bill ofوالمنق  ) تفاوضلل الشحنالقابل

lading),  أدخل اسم ]المشتري مؤّشر عليه "تكالي  الشحن مدفوعة سلفا ", ويبيّن إسم
شحن , واسم جهة التبليغ وفق العقد, وأن الالمشتري بدقة وذلك لألغراض الكمركية[

التسليم    .11

 والمستندات
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( عن 2سيتّم وصوال  حتى نقطة الوصول النهائي بحسب قائمة المتطلبات مع نسختين )

 السككالحديديةعبر  سجاللشحن( نسخ عن 3, أو ثالث )لتفاوضغيرقابللمستند الشحن 

(railway consignment note)أوسجاللشحنعبرالطرقات, (road consignment 

note)أو بوليصة الشحن الجوي ) ,النقل البري عبرشاحناتشحن  ,أوسجلair 

waybill)أومستندالشحنبوسائطنقلمتعددة, (multimodal transport ,) مؤشر عليها

وأن الشحن سيتّم وصوال  حتى نقطة الوصول النهائي "تكالي  الشحن مدفوعة سلفا " 

 بحسب قائمة المتطلبات؛

 

ل حدد محتويات كالتي ت (packing list( نسخ عن مستند قائمة التوضيب )4أربع ) (2)

 ؛رزمة

 عن شهادة أو بوليصة التأمين تبين أن المشتري هو المستفيد؛واحدة نسخة   (3)

فة ل كاأصل واحد عن شهادة اللمانة المصنعية من المصنّع أو المجهز, على أن تشم  (4)

 البنود موضوع العقد؛

ة ائممع ق لكافة البنود المنشأ اداتشهمن المجهز ل النسخ من...  وعددأصل واحد  (5)

لمختصة اقية المصدقة من قبل البعثات الدبلوماسية العراو التداول التجاري ذات الصلة,

ية لسوق العربعلوا  في ا بلدا عربيا   المنشأ بلد إذاكانإال  المنشأ, بلد في والموجودة

تصة المخ السلطاتالرسميةشهادة المنشأ فقط من قبل  َصدَّقفعندها تُ  ,المشتركة

 ؛ فيبلدالمنشأ

ز من ( نسخ عن شهادة الفحص المخبري والمعاينة المقدمة للمجهّ 6احد وستة )أصل و (6)

 ؛وبة(وكالة المعاينة المكلّفة بذلك )في الحاالت التي تكون فيها المعاينة مطل

 أي مستند تعاقدآخر معين ومطلوب ألغراض االستالم/ أو الدفع. (7)

 للسلع المقدمة من داخل العراق:

م تقديوتعين على المجّهز إشعار المشتري تحريريا  بذلك عند توصيل السلع أو قبله، ي
 المستندات التالية له:

 م المشترييبّين فيها إسالفواتير التي  من( أصليتان مع نسختين إضافيتين 2نسختان ) (1)

تم يأن  ورقم العقد ووص  السلع والكميّة وأسعار الوحدات والقيمة اإلجمالية. يجب

 ع األصلية وتختم بختم/طابع الشركة؛ توقيع الفواتير أو طلبات الدف

أو سجل الشحن عبر السكك , (Delivery note) لتسليممذكرة ا عن تان( أصلي2)نسختان (2)

 road, أو سجل الشحن عبر الطرقات )(railway consignment noteالحديدية )

consignment note) أو سجل شحن عبر شاحنات النقل البري, أو بوليصة الشحن ,

 multimodal, أو مستند الشحن بوسائط نقل متعددة )(air waybillالجوي )

transport ,) ومؤشر عليها أن الشحن أدخل اسم المشتري بدقة[]المشتري وتبيّن إسم ,

 سيتّم وصوال  حتى نقطة الوصول النهائي بحسب ما ورد في العقد؛

 فيد؛عن شهادة أو بوليصة التأمين تبين أن المشتري هو المستواحدة نسخة  (3)

ل التي تحدد محتويات ك (packing list( نسخ عن مستند قائمة التوضيب )4أربع ) (4)

 رزمة؛

ن أأصل واحد عن شهادة ضمان المصنعية او العيوب من المصنّع أو المجهز, على  (5)

 ؛تشمل كافة البنود موضوع العقد

ات ذاري مع قائمة التداول التج لكافة البنوداداتالمنشأشهأصل واحد من المجهز عن  (6)

 في والموجودةالمصدقة من قبل البعثات الدبلوماسية العراقية المختصة و الصلة,

فعندها  ,لمشتركةاعلوا  في السوق العربية  بلدا عربيا   المنشأ بلد إذاكانإال  بلدالمنشأ,

 ؛فيبلدالمنشأالمختصة  السلطاتالرسميةشهادة المنشأ فقط من قبل  َصدَّقتُ 

شهادة المعاينة المقدمة للمجّهز من وكالة المعاينة ( نسخ عن 6أصل واحد وستة ) (7)
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 المكلّفة بذلك )في الحاالت التي تكون فيها المعاينة مطلوبة(؛

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

تتم سدها مالحظة: إذا كانت المستندات التي يقدمها المجّهز غير مطابقة للعقد, فعن (8)

خ.ع. و أعاله من ش. 9ستحقة بعد إصدار شهادة االستالم وفق المادة المدفوعات الم

 ش.ع.ع..

، EXW ،CIF ،CIPألغراض هذا العقد، يجري تفسير أي عبارة تجارية أو مصطلح ) 11.2

DDPالخ...( والمستخدمة لوصف واجبات األطراف المعنية استنادا  الى آخر ، 

الذي نشرتها غرفة التجارة  ®INCOTERMSاإلنكوترمز  إصدار من إصدارات

 الدولية في باريس )كما محدد في الشروط الخاصة ( .

 

  الشروط الخاصة للعقد.تّم تحديد المستندات المطلوب من المجّهز تقديمها في   11.3

ما لم ينص على خالف ذلك في الشروط الخاصة بالعقد ، يتم اجراء التأمين الشامل  12.1
كون يلة . على االجهزة الطبية الموردة بموجب العقد بعملة سهلة التحويل لدولة مؤه

ن او لتخزياالتأمين ضد الضياع او التلف الناتج عن التصنيع او الشراء او النقل او 
 التسليم .

 التأمين .12

ما لم ينص على خالف ذلك في الشروط الخاصة بالعقد فأن مسؤولية تنظيم نقل  13.1

 هزة الطبية يتم بموجب القواعد المحددة في االنكوترم .االج
 النقل .13

مة على المجهز ان يقدم الخدمات العرضية النثرية وفق الحال كما محدد في قائ14.1
 متطلبات التعاقد .

الخدمات العرضية  .14

النثرية وعقد /

 الصيانة السنوي 

 جد بعد انقضاء فترة ضمان( ان وAMCعلى المجهز ان يقدم عقد صيانة سنوي ) 14.2
 العيوب وذلك لعدد السنوات كما محدد في قائمة متطلبات التعاقد .

 

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

16.1 

 : إن طريقة وشروط تسديد الدفعات المستحقة للمجّهز بموجب العقد، هي كالتالي 

 رفعي أن للمشتري عندها نفيمك(، عام قطاعدولة و )شركة جهةعامةالمجهز كان حال في
 }حسب التعليمات النافذة.  المقدمة الدفعة قيمة

 :العراق خارج من قدمةالم للسلع الدرعات .أ
 

وفق ما و [عقدالعملة  أدخل]المدفوعات بالعمالت األجنبية يجب أن تتم بالعملة التالية: 

 يلي:

 

وع % من قيمة السلع موض ( [80]ثمانون )ى المجهز المشتري ال يسددعند الشحن: (1)

لصال   فتحهيجري الشحن, بواسطة اعتماد مستندي مثبت وغير قابل للنقح 

 لمستنداتابرازا بعد المستندي العتماد وفقا الدفع يتم هموطن بلد في مصرض فيالمجهز

 من الشروط العامة للعقد؛   11محددة في المادة ال والوثائق
 

لق لي  تعديله ألسباب تتعالمستندي وتكا تري تكالي  فت  اإلعتمادمشالسيتحمل

يت بالمشتري أو يتسبب بها نتيجة خطئه أو تقصيره. ويتحمل المجهز تكالي  تثب

 اإلعتماد المستندي وتكالي  تعديله. 

 الدرعات .16
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 قدالع قيمة من%([20]عشرون )المشتري الى المجهز  يسدد)القبول(: عنداالستالم (2)

 لب دفع )يبيّنمن تاريخ استالم السلع, بعد تقديم ط[يوما  ( 30) ينثالث]خالل  اإلجمالية

سخة ول كناسم المشتري ورقم العقد ووص  الدفعة والمبلغ االجمالي, موقعا  وفق األص

عن  أصلية ومختوما  بختم/طابع الشركة( باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة

 المشتري. 

 

 نيث]ثالل خال دفعات بالعملة المتفق عليها ببنود العقدقسم الالمشتري الى المجهز  يسدد
دفعة دفع )يبيّن اسم المشتري ورقم العقد ووصف المن تاريخ تقديم طلب [يوما  ( 30)

كة( والمبلغ االجمالي، موقعا  وفق األصول كنسخة أصلية ومختوما  بختم/طابع الشر
 باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن المشتري.

 من داخل العراق: قدمةلسلع المل اتالدرع .ب

 

ووفق  عراقييجب أن تتم الدفعات للسلع والخدمات المقدمة من داخل العراق بالدينار ال

 ما يلي:

 

 نعاصملل( أدخل النسبة حسب التعليمات]المشتري الى المجهز يسددالمقدمة: الدرعة (1)
تري م المش)يبيّن اسوذلك بعد تقديم طلب دفع , اإلجمالية من قيمة العقد %[ المحليّة

ية ورقم العقد ووص  الدفعة والمبلغ االجمالي, موقعا  وفق األصول كنسخة أصل

لمرفق تند اومختوما  بختم/طابع الشركة( باإلضافة الى ضمان الدفعة المقدمة وفق المس

 بالقسم الثامن. 

أدخل النسبة حسب ]]المشتري الى المجهز  يسددعند االستالم)القبول(: (2)
المشتري  بعد تقديم طلب دفع )يبيّن اسم وذلك العقداإلجمالية قيمة من%ت([التعليما

ية ورقم العقد ووص  الدفعة والمبلغ االجمالي, موقعا  وفق األصول كنسخة أصل

 . مشتريومختوما  بختم/طابع الشركة( باإلضافة الى شهادة االستالم الصادرة عن ال

 

ت التعاقد تتوافق مع متطلباكي ل حددة أعالهمال النسب تعديل يمكن أنه العلم أخذ يرجى}
 .{المعتمدة التجارية المقاييسالخاصة أو مع 

يجب أن يقدم المجّهز طلب )طلبات( الدفع الى المشتري تحريريا ، على أن يكون كل   16.2

ناسب، موالخدمات المتصلة بها، كما هو  االجهزة الطبيةطلب مرفقا  بفاتورة تصف 
لعقد، ل( من الشروط العامة 11ضافة الى المستندات المطلوبة بموجب المادة )باال

 وبعد اتمام كافة الموجبات المحددة في العقد.

 

يجب أن يصرف المشتري الدفعات في أقرب وقت ممكن وحسب سياقات العمل  16.3
د  ة الشروط الخاصالمتبعة في وزارة الصحة ووفق شروط إعالن المناقصة، وتحّدِّ

 حقة.لمستااالجراءات الواجب اتباعها في حال تخلّف المشتري عن دفع المبالغ  عقدلل

د فع عن، يتوجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة، ضمانا  غير مشروط ، يدوفق الحالة
 أول طلب بالدفع، على أن يكون صادرا  عن أحد المصارف المعتمدة في العراق

زي العراقي. وإذا صدر الضمان عن بموجب نشرة رسمية صادرة عن البنك المرك
مصرف موجود خارج العراق، فيجب أن يكون لهذا المصرف مؤسسة/مصرف مالية 

 مرادفة ومعتمدة في العراق لجعل هذا الضمان قابال  للتنفيذ.

 في حال تقديم خطاب ضمانمصرفي وفق الصيغة المعتمدة من قبل المصارف. 

 

   .عمالت المحددة في الشروط الخاصة للعقد سوف تتم الدفعات بالعملة او بال 16.4
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 ,irrevocableاعتماد مستندي غير قابل للنقض أو للتحويل وغير مثبت )تح فسيتم 16.5

non-transferrable and unconfirmed القوانين وذلك وفق  المشتري،( من قبل
ثبتا ، العراقية النافذة ، وفي حال طلب المجّهز، بشكل خاص، أن يكون اإلعتماد م

فعندها سيتحمل المجهز التكاليف اإلضافية لتثبيت اإلعتماد. وسيتحمل المجهز 
تكاليف تمديد نفاذ اإلعتماد أو تعديله في حال لم يكن سبب هذا التمديد أو التعديل 
عائدا  الى المشتري. غير أنه في حال كان تعديل اإلعتماد ضروريا  لجعله مطابقا  

  قع كلفة التعديل على عاتق المشتري.لمتطلبات العقد، فعندها ت

 

ال يجوز تغيير األسعار المحددة من قبل المجّهز في عطائه لقاء االجهزة الطبية  17.1

 الابتة ثوالخدمات المتصلة بها بموجب هذا العقد؛ وبالتالي يجب أن تبقى األسعار 
 .تتغير طوال فترة تنفيذ العقد

 اةسعار .17

 ى )هـ(.أ( إلتعديالت على العقد إال لألسباب المحددة أدناه من ) ال يجوز إدراج أية 18.1

 ندهاعفي هذه الحاالت، يجب أن يقتصر التعديل على الحد األدنى الممكن، ويطبّق 
 لألسباب التالية:

 يا ؛)أ( في حال كان عدم تعديل العقد قد يؤدي إلى أضرار أساسية، اقتصاديا  وفن

 نفيذ؛ل التد، ستكون االجهزة الطبية دون فائدة بعد اكما)ب( في حال لم يتم تعديل العق

 )ج( في حال كان التعديل سيؤدي إلى تحقيق وفٍر في قيمة العقد؛

 بقا ؛)د( في حال لم يؤد التعديل الى تغييرات جذرية على نطاق التعاقد المحدد سا

نه تج عين ي إلى اإلسراع في إكمال التنفيذ من دون أند)هـ( في حال كان التعديل سيؤ
 تدنّي في المواصفات الفنية او نطاق التعاقد؛ 

ى ه اليجوز للمشتري وبحسب القوانين العراقية النافذة، ومن خالل أمر تحريري موجّ 
نطاق من الشروط العامة للعقد، أن يدخل تعديالت على ال 31المجّهز بموجب المادة 

 العام للعقد ألحد أو لمجموع األمور التالية: 

 مر التعديلأوا .18

د العق على المواصفات الفنيّة, عندما تكون االجهزة الطبية المطلوب تقديمها في (أ)

 مصنّعة خصيصا  للمشتري؛ 

 على طريقة الشحن أو التوضيب؛  (ب)

 أو/على مكان التوصيل؛ و (ج)

 )د( على الخدمات الواجب تقديمها من المجّهز. 

 

العقد أو في الوقت الالزم لتنفيذ  إذا أدى أي تعديل الى زيادة أو انقاص في قيمة 18.2
دراج دها إالعقد، أو إلى التأثير على أي من التزامات المجّهز التعاقدية، فيجب عن

يتم  لى أنعتسوية عادلة على قيمة العقد أوعلى جدول التنفيذ أو على االثنين معا ، 
 تعديل العقد على هذا األساس. 

هلة مما سبق، خالل م تسوية/تعديل يتوجب على المجهز تأكيد أي اعتراض على أي

 ( يوما  من تاريخ استالم المجّهز ألمر التعديل. 15خمسة عشر )

 

( من الشروط العامة للعقد، ال يجوز تعديل أو تغيير أي من 17وفقا  للمادة ) 19.1
 احكام العقد إال من خالل تعديل تحريري يوقعه الطرفين.

 تعديل العقد .19

أن يتنازل عن اإللتزامات المالية للعقد أو جزء منه ألي طرف  ال يحق للمجهز 20.1

 آخر وفق التشريعات النافذة .
 التنازل .20

يتوجب على المجّهز تقديم االجهزة الطبية والخدمات المتصلة بها  وفق الجدول  21.1  تأخير المجّهز ري .21
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 التنفيذ الزمني للتنفيذ الذي حدده المشتري في قائمة متطلبات التعاقد. 

في أي وقت خالل تنفيذ العقد، إذا واجه المجّهز او أي من المتعاقدين الثانويين  21.2

جدول فق المعه ظروفا  تعرقل )تعيق( تقديم االجهزة الطبية والخدمات المتصلة بها و
ريا  الزمني، فيتعين على المجّهز وفور وقوع هذه الظروف، إشعار المشتري تحري

ار تري إشعالمش فترة التأخير المتوقعة وبسببه أو أسبابه. بعد استالمبواقع التأخير، وب
عليه  بناء  والمجّهز بالتأخير، وبالسرعة المعقولة، يتعين عليه إجراء تقييم للوضع، 

ى ق الطرفان علعلى أن يواف -يجوز للمشتري، ووفق تقديره، أن يمدد مدة التنفيذ
 يل للعقد بهذا الخصوص. تمديد مدة التنفيذ هذه بتوقيعهما على تعد

 

( من الشروط العامة للعقد، فإن تأخير المجّهز 23باستثناء ما تنص عليه المادة ) 21.3

يرية في تنفيذ التزاماته في تقديم االجهزة الطبية هه، يتوجب فرض غرامات تأخ
 ةلى تمديد مد( من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم اإلتفاق ع22عليه بموجب المادة )
رامات غمن الشروط العامة للعقد من دون تطبيق أية  21.2التنفيذ عمال  بالفقرة 

 تأخيرية.

 

إذا  ( من الشروط العامة للعقد،22بأستثناء البنود المنصوص عليها في المادة ) 22.1

 ي العقدفحددة أخفق المجّهز بتقديم أي من أو كل االجهزة الطبية في المدة )المدد( الم
ه للمشتري، ومن دون االجحاف بأية حقوق أو تعويضات أخرى تترتب لذلك، يحق ل

وط بموجب العقد، إستقطاع الغرامات التأخيرية مساو للنسبة المحددة في الشر
زء او ج الخاصة للعقد لسعر التسليم لالجهزة الطبية المتأخرة عن كل اسبوع تأخير

 ى يحقإلى الحد االعل منه حتى يتم تسليمها او تنفيذها الفعلي وفي حال الوصول
ط للمشتري فسخ العقد كما محدد في الشروط الخاصة و وفق التعليمات والضواب

 الصادرة من وزارة التخطيط واي تشريعات نافذة .

الغرامات  .22

 التأخيرية
 

يستطيع المشتري، من دون االجحاف بأية حقوق أو تعويضات أخرى تترتب له عند  23.1
وما  ( خمسة عشر ي15لمدة )لعمل من خالل أنذار تحريري اإلخالل بالعقد، سحب ا

حميله شمل تتباإلخالل موجه إلى المجهز، وذلك وفق القوانين العراقية النافذة والتي 
 فرق البدلين وفي الحاالت التالية:

من سح  العمل   .23

 قبل صاح  العمل 

لمحددة دة اخالل المإذا فشل المجّهز بتقديم االجهزة الطبية الخدمات المتصلة بها  (أ)

لعامة ( من الشروط ا21لذلك في العقد, أو أي تمديد لهذه المدةوفق المادة )

  للعقد؛

 

ق في وأخفأإذا لم تستوِض االجهزة الطبية المواصفات الفنيّة المحددة في العقد  (ب)

   ؛أستبدالها خالل ثالثين يوما  من تسلمه أشعارأ تحريريا  من المشتري 

 

طبية زة الالمجّهز بتقديم أي تسجيل أو أي شهادة أخرى تتعلق باالجه )ج(  إذا أخفق
 المطلوبة في المدة المحددة لذلك في الشروط الخاصة للعقد؛ 

 

ط د تور)د( إذا تبيّن للمشتري بحسب القوانين العراقية النافذة، بأن المجّهز ق
فق ة وإلعاقبممارسات االحتيال أو الفساد األداري أو التواطؤ أو القهر أو ا

؛  ي تنفيذهمن الشروط العامة للعقد، وذلك في تنافسه على العقد أو ف 1.1المادة 
ن م(  يوما  من أنذار المجّهز سحب العمل 15وعندها يجوز للمشتري وبعد )

سحب  ( كما لو كان22المجهز على هذا األساس؛ وتطبّق عندها أحكام المادة )
 (. 22.1العمل قد تّم بموجب الفقرة )

 

لسلع، ديم ا)هـ( في حال تم التثبت من اشتراك أي من العاملين لدى المجّهز أثناء تق
( 1.1) مادةبممارسة االحتيال أو الفساد أو التواطؤ أو القهر أو اإلعاقة وفق ال

 هذا العامل؛ أو طرد/من الشروط العامة للعقد، فعندها يتوجب فصل

 



 17 القسم الثاني. ورقة بيانات العطاء

                                   

  اته التعاقدية األخرى. )و( إذا أخفق المجّهز بتأدية أي من واجب

هز ع مجأذا تنازل المجهز كال أو جزءا  الى مجهز آخر أو  تعاقد من الباطن م (و)
 آخر . 

 

 أذا أحال أجزاء من المواد المجهزة الى مجهز آخر دون موافقة المشتري (ن)
 المسبقة ،

 

د، ( من الشروط العامة للعق22.1عندما يقوم المشتري بسحب العمل وفق المادة ) 23.2

ق أخف فيجوز للمشتري التعاقد على تجهيز االجهزة الطبية المشابهة لتلك التي
اسبة، ي منالمجّهز في تقديمها، وذلك وفقا  لألحكام والوسائل التي يراها المشتر

تنتج  ي قدوعلى أن يكون المجّهز ملتزما  أمام المشتري بأية  تكاليف إضافية الت
 .عن شراء هذه االجهزة الطبية

 

 (15ال ى المجه ز. لم دة )تحريري يستطيع المشتري وفي أي وقت وبعد توجيه أنذار  24.1

 خمسة  عشر يوما  أن يسحب العمل دون الرجوع الى المحكمة في الحاالت التالية :
شهار مجهز مفلسا  او معسرا  أو تعرض لتصفية موجوداته أو تقدم بطلب ألأذا أصبح ال -أ

 أفالسه أو أعساره . 
 د أمين التفليسة.صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع أموال المجهز في يأذا  -ب
 ذا عقد المجهز صلحا  يقيه األفالس أو تنازل عن حقوق لصالح دائنه . أ -ج
 ن دائنيهممجهز على تنفيذ التزامه التعاقدي تحت أشراف هيئة مراقبة مؤلفة أذا وافق ال -د

 . 
هز من محكمة ذات أختصاص وكان من شأن هذا قع الحجز على أموال المجأذا و -هـ 

 الحجز أن يؤدي الى عجز المجهز عن األيفاء بالتزاماته التعاقدية . 
اف وفي هذه الحالة، يتّم سحب العمل من دون أي تعويض للمجّهز، ومن دون االجح 

 .بأية حقوق أو تعويضات تترتب للمشتري بموجب العقد أو ستترتب له الحقا  

عمل سح  ال. 24  

 بسب  اإلرالو

فإن تأخير  ( من الشروط العامة للعقد،22( و)21( و )12مع التقيّد بأحكام المواد ) 25.1
وث جة حدالمجهز في التنفيذ أو فشله في تنفيذ أي من التزاماته بموجب العقد نتي

ت ظرف من الظروف القاهرة، لن يؤّدي أو يكون سببا  في أية مطالبة بغراما
 ر الذيمصادرة ضمان حسن األداء أو في أنهاء العقد، وذلك بالقدتأخيرية أو في 

 يتأثر هذا األداء بهذا الظرف.

 الظروف القاهرة .25

ألغراض هذه المادة، يعني مصطلح "الظروف القاهرة" أي حدث خارج عن ارادة  25.2

ما  الطرفين والغير متوقع، تشمل الظروف القاهرة على سبيل المثال ال الحصر
ر الحظ لحروب أو الثورات أو الحرائق أو الفيضانات أو انتشار األوبئة أويلي ا

 الصحي او الحظر على الشحن.

 

على المجهز ان يعلم المشتري خطيا  فور حدوث القوة القاهرة واسبابها وعلى  25.3
وان  ديد االمجهز بعدها ان يحاول االيفاء بألتزامته بحدود ما يسمح به الظرف الج

ف دائل اخرى الستكمال العمل اال اذا طلب منه المشتري خطيا  خاليبحث عن ب
 ذلك . 

 

 يحق للمشتري أنهاء العقد كليا  او جزئيا ، وفي أي وقت وفي الحاالت التالية ،  26.1

 ة العامة . تحقيقا  للمصلح -أ

في حالة أستحالة تنفيذ العقد ألي سبب أو أسباب يتفق عليها على أنها خارجة عن  -ب

أنهاء العقد من  .26

قبل صاح  العمل 

(for 

convenience) 
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 رادة الطرفين وأدت الى أستحالة التجهيز .أ

 بعد ارسال اشعارا  تحريريا  الى المجهز بضرورة انهاء العقد .

  :يختار  المتبقية،  فيجوز للمشتري أن االجهزة الطبية والخدميةفي ما يتعلّق     26.2

 مع التسليم وفق شروط وأسعار العقد.  )أ(  شراء أي جزء منها

تي تم ال لطبيةاهزة )ب( إلغاء ما تبقى منها والدفع للمجّهز مبلغا  ي تّفق عليه لقاء االج
 تجهيزها جزئيا  .

 

فيها  ، بماإذا تم أنهاء العقد وفق ما سبق، فإن حقوق وواجبات والتزامات الطرفين   26.3

 (.26)يعها لإلجراءات المحددة في المادة المبالغ المستحقة للمجّهز، تخضع جم
 

إذا حصل نزاع أو خالف من أي نوع كان بين المشتري والمجهز يرتبط أو ينتج  27.1
 بذل أقصى الجهود لحل هذا النزاع  أوإلى عن هذا العقد، سيسعى الطرفان 

 الخالف وديا  وذلك عبر التشاور فيما بينهما. 

 تسوية النزاعات .27

فيمكن  يوما ، 30شل الطرفان في حل هذا الخالف أو النزاع بالتشاور خالل إذا ف 27.2
الى  للجوءأليٍ من الطرفين أن يرسل إشعارا  الى الطرف األخر يعلمه فيه برغبته ا
الى  للجوءالتحكيم وفق هذا العقد، ويحّدد فيه الخالف موضوع التحكيم، وال يمكن ا

 . لمادةاإلشعار وفق ما نصت عليه هذه ا التحكيم في هذا الشأن ما لم يتم توجيه

 

أي خالف أو نزاع تم بموجبه اإلشعار بالنية للجوء إلى التحكيم وفق إجراءات إن  27.2.1
جوء ن الليمك. التحكيم المنّوه عنها في هذه المادة، سوف يتم تسويته عبر التحكيم

إذا و. قدوضوع العالى التحكيم قبل أو بعد تقديم المستلزمات واالجهزة المخبرية م
 لم يتم اإلتفاق على التحكيم يتم تطبيق القانون العراقي لفض النزاعات.

 في إجراءات التحكيم.  الشروط الخاصة للعقدت عتمد أحكام اإلجراءات المحددة في  27.2.2

 

 بصرف النظر عن إجراءات التحكيم المنصوص عنها في هذه المادة: 27.3

لى غير عتفقا افي تنفيذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا  أ. يستمر الطرفان         
 ذلك؛و

 ب. على المشتري ان يدفع للمجهز أية مستحقات مالية له.   

 

 أو سوء السلوك المتعّمد،(criminal negligence)الجرمي باستثناء حاالت اإلهمال  28.1

 ( من الشروط العامة7أو في حال وجود أي خرق بموجب المادة )

ون لقانا( ال يعتبر المجّهز ملتزمأ تجاه المشتري، سواء بموجب العقد أو حسب )أ
 أو خالفه، عن أية خسارة أو أضرار غير مباشرة أو ناتجة أو خسارة في

يف؛ لتكالاإلستخدام أو خسارة في اإلنتاج أو خسارة في األرباح أو في فوائد ا
الى  رامات التأخيريةبواجبات المجهز تسديد الغهذا االستثناء ال عالقة ل

 المشتري وفق العقد؛ و

)ب( ال يجوز ان يتخطى إجمالي أو سقف التزام المجهز )بموجب العقد أو 
  بموجب القانون أو بخالف ذلك( تجاه المشتري قيمة العقد كاملة . 

الحد من  .28

 -المسؤولية 
 Limitation 

of Liability 

ع المراسالت واإلتصاالت المرتبطة بالعقد يجب أن تكتب كافة وثائق العقد وجمي 29.1

 ة. ذه اللغلى هوالمتبادلة بين األطراف بلغة العقد. هذا ويجري تفسير العقد استنادا  ا
 لغة العقد .29
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يحتكم هذا العقد ويفسر وفق القوانين العراقية النافذة وذات الصلة وتحت والية  30.1

 النظام القضائي العراقي.
 مالقانون الحاك 30.

إن أي إشعار )تبليغ( موّجه من أحد األطراف إلى اآلخر في شأن هذا العقد، يجب  31.1
 بريدأن يكون تحريريا  أو عبر الكابل )"عبر الكابل " تشمل المراسالت عبر ال

نوان لى عااللكتروني، التلكس، أو الفاكس، على أن تتبع بتأكيد تحريري( ومرسال  إ
 . العقد الخاصةالمحدد في شروط الطرف اآلخر 

اإلشعارات  .31

 )مذكرات التبليل(

ي عتبر اإلشعار أو مذكرة التبليغ نافذة من تاريخ تسليمها أو بدءا  من أي تاريخ الحق  31.2

 تحدده هذه المذكرة. 
 

من الخارج، فسيتحمل عندها  االجهزة الطبية والخدميةعندما يقوم المجّهز بتقديم  32.1
ع الضرائب والرسوم ورسوم التراخيص، وغيرها من كامل المسؤولية عن جمي

 ذة . الرسوم والجبايات المطلوب تسديدها خارج العراق وحسب التشريعات الناف

 الضرائ  والرسوم .32

فسيتحمل  من داخل العراق، االجهزة الطبية والخدميةعندما يقوم المجّهز بتقديم  32.2
سوم ورسوم التراخيص، عندها كامل المسؤولية عن جميع الضرائب والر

ية االجهزة الطبوغيرها من الرسوم والجبايات المطلوب تسديدها حتى تسليم 
 والخدمات المتصلة بها الى المشتري.  والخدمية

 

33.1 

تجة الية ناالغ ممن جمهورية العراق الى المجّهز لتسديد مب مطالبةأومطالباتعندما يتم تقديم 

ٌ اإلحتفاظ بأي مبلغ أو مبالعن أو بموجب العقد, يجوز للمشتر شكل غ ,بي اقتطاع وأيلا

اض كامل أو جزئي, من خطاب اللمان )اذا كان موجودا ( الذي أودعه المجّهز لألغر

ه سوية هذتحين لالمذكورة سابقا, كما ويحتفظ بحقه بإمتياز إحتجاز المبلغ النقدي أواللمان, 

 المطالبة. 

 , أو فيبها ٍض لتغطية المبلغ او المبالغ المطالبأما في حال كان اللمان المصرفي غير كا

ظ حتفاحال عدم وجود خطاب ضمان مقدم من المجّهز, فعندها يجوز للمشتري إقتطاع واإل

الغ ذه المبهيمة ق)كما يتمتع باالمتياز الحتجاز المبلغ او المبالغ  المذكورة اعاله(, وبقدر 

هذا   موجبحق للمجّهز في أي وقت الحق بالمطالب بها, أي مبلغ أو مبالغ مستحقة أو ستست

ية انونالعقد أو وفق أي عقد آخر) إن وجد, وفي حال  عدم وجوده اتخاذ اإلجراءات الق

لى حين لك ابصدده( فيما بين المجهز والمشتري أو فيما بين المجّهز وجمهورية العراق, وذ

ما عتجة أو أضرار نا تسوية هكذا مطالبة ومن دون أي حق للمجهز بالمطالبة بأية فوائد

بلغ سبق ومهما كانت طبيعتها وعلى هذا األسا  أو أي أسا  آخر متعلق بأي مجموع م

 سب. لمناامستقطع أو محتجز بموجب هذه المادة, على أن يتم إشعار المجّهز بذلك بالشكل 

 

33 
االستقطاعات و 

االمتيازات 

المرتبطةبمبالل 

 المطال  بها 

 

 

 ط الخاصة للعقد القسم الثامن : الشرو

ل الشروط العامة للعقد.  أوالتالية ت كمل  للعقد الخاصة الشروط إن تسود  ،بين اإلثنين تضاربكان هناك في حال ت عّدِّ
لوضوح ضمان ااألحكام الواردة في الشروط الخاصة. تعتمد مواد الشروط الخاصة نفس أرقام مواد الشروط العامة ل

 وتظهر بين قوسين.

       بية ت الطالشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزما / وزارة الصحة ]]إسم المشتري:
 [.) كيماديا (

 )ح( 1.1ش.ع.ع. 
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 )م( 1.1ش.ع.ع.  . [المجّهز إسم:  أدخل]إسم المجّهز:

ي ا كذلك فاسم المصنع والمنشأ والمواصفات المدونة في العرض األصلي ال يمكن تغييره -
 . العقد

 لمنشأ .امنتجة او مصنعة في بلد  جميعها لوبة ويجب ان تؤيد البضاعةشهادة منشا مط -

نفيذ ( من تعليمات ت 13التصديق لشهادات المنشأ حسب  الضوابط رقم )االصدار ويكون 
          2014( لسنة 2العقود الحكومية رقم )

 3ش.ع.ع.

 ورد في الشروط العامة للعقد  يتم اضافة مايلي :اضافة الى ما -
 ن الطرفان يكو زويد الطرف الثاني بالكتب الرسمية التي لها عالقة بتنفيذ العقد دونت -

 االول مسؤول عن نتيجة تلك المخاطبات 
ي تم اعتماد النسخة االصلية للعقد والموقعة من الطرفين والمحفوظة لدى المشتري -

 كونها النسخة المعمول بها في حال االختالف واالخالل 
الجنبية خويلة من الشركات الية المكتب العلمي في العراق حتى بعد انتهاء تاستمرار مسؤو -

 واثارها ابقةالتي خولته مالم يكن التخويل الالحق قد عالج التزامات الشركة االجنبية الس
 يكون المكتب العلمي الممثل للشركات هو المحل المختار للتبليغات القضائية .

حنة   شاالستيرادي قبل شحن االرسالية لكل  ية الى القسمتقديم القوائم التجارية االصل -
ي وبخالفة سوف يقوم المشتري بفرض غرامة بحق البائع وحسب نص المادة المذكورة ف

 . 19الفقرة ش.ع.ع 

 5ش.ع.ع.

 العقد توقيع تاريخ:أدخل]تاريخ نفاذ العقد:
 أو, قدبتاريخ توقيع العاالجهزة الطبية تم تسجيل إذا (1)
 غير مطلوب بحسب القوانين النافذة.االجهزة الطبية جيلإذا كان تس  (2)

 [."الينطبق" :إدراج يجب االنطباق عدم حال في

 6.2ش.ع.ع. 

 7ش.ع.ع. . للطرف االول النص على عائدية ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات

 : كفالة حسن األداء

 من صادرة  انعلى شكل خطاب ضم  األداء غير مشروطة حسن كفالة البائع يقدم  -

قد لحين انتهاء نافذة طيلة مدة الع للعقد الكلية القيمة ( من%5 بنسبة  (حصريا المستفيد

 يختار من نافذة وتكون معتمد عراقي بنك من صادرة تكون ان على متطلبات العقد

لعربية و او تكون صادرة باللغة ,  التعاقدية االلتزامات كافة اكتمال لحين إصدارها

 وتطلق كفالة حسن األداء بعد إكمال كافة متطلبات العقد . االنكليزية

 باالضافة الى ما تم االشارة اليه انفا  يتم اضافة ما يلي:  
ة طيلة مد نافذةيبقى بعد اصدار كتاب االحالة وقبل  توقيع العقد  والضمان المصرفي قدم ي -أ

 خصوص . ذا الم تعهد مع العرض بهاال باشعار من قبل كيماديا ويتم تقدي ضمانلغى اليالعقد، وال
من قبل مصرف عراقي حكومي او   المصرفيلضمان صدرايحسن االداء يجب ان  ضمان-ب

ة مصرف عراقي اهلي ، وال يجوز لتلك المصارف الحكوميه والمعتمدة  اصدار كفالة مصرفي
ذي ( Back to Backلشركة اجنبية االبعد تقديم كفالة مقابلة صادرة من مصرف اجنبي) 

 Moody's standard and poor) تصنيف صادر من احدى مؤسسات التصنيف الدولية )
تجارة قي للودون توسط المصرف العرا ضمانوغيرها او لقاء تأمينات نقدية بما اليقل عن مبلغ  ال

 يها .باللغتين العربية واالنكليزية وتكون اللغة العربية هي المعول عل ضمانكون اليوان 
 ضمانر الالشركة المتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدا سم صدر باياالداء  حسن ضمان- ج

او كتاب مرفق  ضمانمصدق يقدم الى المصرف ويدرج على متن الو-وبموجب تخويل رسمي 
 يصدر من المصرف المصدر لها .

بكتاب صحة صدور )سري وشخصي ( يرسل الى كيماديا من قبل  ضمانيقترن تقديم ال -د
  دهولصالح كيماديا ولكيماديا حق تمدي  غير مشروط ضمانكون اليو ضمانالمصدر لل المصرف

خطيه  حال مطالبتها بذلك دون اعتراض المراسلين او المجهزين ومع اول مطالبه  او مصادرته
 لها .

 8ش.ع.ع.
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 حسن االداء: ضمانعلى الشركات والمكاتب العلمية مراعاة التالي عند اصدار  -ه
 . باسم الشركة الموقعة للعقدتصدر خطابات الضمان  -2
 التأكد من وجود رقم العقد في سند خطاب الضمان. -3
مور ة االضرورة  ذكر الفقرة التالية في سند خطاب الضمان )تخضع وتفسر هذه الكفالة في كاف -4

 وفقا لقوانين جمهورية العراق(.
 ان يكون خطاب الضمان مغطى ماليا من قبل المصرف. -5

(ii)  ضمان مالم يكن مصحوبا بكتاب رسمي صادر من اي خطاب  ال يتم استالم
 وبتوقيع المدير المفوض للمصرف اومن ينوب عنه. لضمانالمصرف المصدر ل

 . لبات العقد طيلة مدة العقد ولحين انتهاء كافة متط ان يكون نافذ من تاريخ االصدار -5
 ان اليكون مشروطا اومباشرا. -6

ت ديالت او التمديدات على خطابا)في حالة عدم موافقة المجهز على اجراء التع -7
 .وأيداعه في حساب شركتنا( لضمانالضمان او نكول المجهز يتم مصادرة مبلغ ا

ها ي وادخالكافة اال بعد قبولها من البنك المركزي العراقخطابات الضمان قبول اليتم   -8
 .المنصةااللكترونية وتاييد البنك بذلك

 د .يجب ان يكون خطاب الضمان بعملة العق - 10

اشرة يدفع مب على شكل وصل قبضممكن تقديم التامينات النهائية ) كفالة حسن االداء ( -11

   يا (( .كيماد)الى خزينة جهة التعاقد ) الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية 

دا العراقي استنا ( الف دوالر  او اقل او ما يعادلها بالدينار 25العقود التي مبلغها )-12
صرف وزارة المالية تعفى وحسب سنة التخصيص من خطاب ضمان مقدم من  سعر الى

قة او لمسوالشركة او المكتب العلمي المجاز من نقابة الصيادلة او الشركة المجهزة او ا
   الوكيل التجاري .

 8.3 ش.ع.ع. قد .ة للعصيغة خطاب الضمان الواردة في الفقرة )أ ( من الشروط العاميتم اعتماد 

ر تكون الشركات المجهزة والمصنعة المتخصصة حصرا  لها الحق في تقديم اخ  .1
يد لتوحمنتجاتها وحسب المواصفات المعتمدة والمعروضة في مفاتحتنا لشهادة منظمة ا

بين ( واي شهادات عالمية معتمدة باألضافة الى كتاب تعريفي ي ISOوالمقاييس ) 

 ا مع العرض.مشاريع الشركات ويجب تقديمه
 ف الثاني بتقديم شهادة فحص للمواد المجهزة من شركة فاحصة رصينةيلتزم الطر .2

ة لبضاعتقوم بفحص اي نوع من ا ةوهذه الشركومعتمدة عالميا  تتناسب مع مواد العقد 
ا في مكان التصنيع قبل  التصدير وفي حالة رداءة نوعية البضاعة وعدم مطابقته

حص م مطابقة البضاعة وردائتها وبذلك التصدر شهادة فتقرير بعد ترفعللمواصفات 
 ل ايواليتم دفع اي مبلغ عن البضاعة. كما يتم خضوع  جميع المواد الموردة من قب

 دولة او شركة اجنبية  الى اجراءات الفحص في بلد المنشا.

 9.1ش.ع.ع. 

 

 

"9.2.1 : 

مات لمستلزاي حال كان اختبار المشتري. ف لصال المحددة هي  ختبارات)أ( إن المعاينة واال

جهزة واال واالجهزة المخبرية ومعاينتها مطلوبا  قبل ارسالها, فال يجوز شحن المستلزمات

هذه بتعلق الجودة الممراقبةالمخبرية إال إذا جرت معاينتها بشكل مقبول وتم إصدار تقرير 

 .المستلزمات واالجهزة المخبرية 

 9.2ش.ع.ع. 

 

ة مخبرييقوم باختبار مجموعة معيّنة من المستلزمات واالجهزة ال )ب( يجوز للمجّهز أن
 جاهزة للشحن، على أن يتحمل المجهز تكاليف هذه االختبارات.  

 

)ج( عند وصول المستلزمات واالجهزة المخبرية إلى نقطة الوصول النهائي، على ممثل 
منها للتأكد من مطابقتها  المشتري أن يقوم بمعاينة أ المستلزمات واالجهزة المخبرية و قسم

لشروط العقد، وإلعالم المشتري بأن السلع قد وصلت بحالة جيدة. سوف يصدر المشتري 
إلى المجّهز شهادة )استالم( متعلقة بالسلع )أو بقسم منها(. يجب إصدار شهادة االستالم خالل 

سم منها الى نقطة من تاريخ تسليم المستلزمات واالجهزة المخبرية أي ق ["يوما  المدة  أدخل]
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 الوصول النهائي.

لوب إذا إعترض المجهز على صالحية قرار المشتري بفشل أي اختبار )كما هو مط 9.2.2
لوصول أعاله( تّم قبل شحن المستلزمات واالجهزة المخبرية في نقطة ا 9.1وفق المادة 

ا ، فعندهرجي(ف الخاالنهائي، سواء كان االختبار يطال المنتج ذاته أو مواد التوضيب )التغلي
ن ميّنة سوف يتم أخذ عيّنة بالتوافق بين المجّهز والمشتري أو من يمثلهما، وتصدق الع

تاريخ  خالل مهلة أربعة أسابيع من (umpire analysis) التحكيمي للتحليلالطرفين، وترسل 
وف يتم س قد.اعتراض المجّهز على نتيجة االختبار إلى وكالة مستقلة يتوافق عليها طرفا الع

لتحليل ما كلفة اأفورا  وتكون هذه النتيجة نهائية وملزمة للطرفين. ا هذ التحليل بنتائجاألخذ 
 {فسوف يتحملها الطرف الخاسر."

 الينطبق 

   : التوضيب التعبئة و

ر الكسأن تكون التعبئة ممتازة وداخل علب آمنة لحماية المواد من الضرر والتلف و -1
 والنقص.

ت الية من الحشرائة )والتي هي من أصل نباتي ( يجب أن تكون نظيفة وخادة التعبم -2  -2
  واآلفات .

( في الوسط M.O.Hعليها عبارة )مطبوعة على البائع وضع شرائط زرقاء غامقة  -3

مة العالعلى العلبة الخارجية الخاصة بالشحنات المطلوبة من قبل المشتري وتدوين 
 التجارية للبائع .

 لخارجياعلى الغالف ( االنتاج)م المصنع ودولة المنشأ وتاريخ يجب أن يتم طباعة اس -4
 . باليت او كرتون لكل 

رتون أو باليت أو كا جهازلكل  يجب أن تكون الطباعة جيدة على الغالف الخارجي  -5
اسم ( ، ورقم الطلب ، ورقم االعتماد ، وM.O.Hمثبت عليه )) عبارة وزارة الصحة )

سخة لى نعوكل علبة  تحتوي  (( . باليت او الكرتونل التفيد ، وعدد القطع في داخالمس
 من قائمة التعبئة وجميع المستندات والوثائق التجارية الالزمة . 

أو  أوباليت علبة كل علىتكون اللغة المستخدمة على الملصقات اللغة االنكليزية أن -6
 .كارتون

ت الكارتونا ق )حاويات ( مع أربطة تغليفيالطلب في صنادتعبئة تنظم أن يجب   -7
 وملصقات واضحة عن محتويات كل كارتونه حسب مواصفات المنظمة الدولية لتوحيد

ة تسهيل عمليمن اجل  التاليةوالحاويات يجب أن تكون باألبعاد  (ISOالمقاييس )

اعدة ق)بضمنه ارتفاع ملم. 1000ملم، االرتفاع  1000ملم، العرض  1200نقلها.الطول 
 كغم . 800أكثر من   ة( والتزن كل حاويةحاويال

لى ع الفقرات الطبية يجب أن تشحن بهيئة طرود مغلقة ومغلفة بنايلون وموضوعة  -8
 خشبية .قواعد 

، اسم  وضع عالمة تعريفية واضحة تتضمن )رقم العقد) الطرف الثاني ( على البائع  -9
سم اد ، ي الخاص به ،مدة الضمان ، بلد المنشأ ، اسم المستفيرقم التسلسلالجهاز ، ال

 . المصنع ، رقم االعتماد ،تاريخ الصنع( على كل جهاز
  . جميع األدوات االحتياطية والملحقات يجب أن تعبأ بصورة منفصلة عن األجهزة -10

 . ةالمصنع ةي على المادرار( طبع ح  MOH )  رةطبع عبا ةالمصنع ةكرعلى الش -11

 10.2ش.ع.ع. 

 شحنةع كل شهادة المنشأ ممين وفاتورة البيع ووثيقة التا نسخ اصلية ( 3) تقديم  -1
خير في يع االاو البلد الذي فيه التجمومثبت فيها بان البضاعة منتجة في بلد المنشأ 

واد وال يتضمن أي جزء أو المحال اشترك في انتاج السلعة اكثر من بلد واحد 
 : األولية أو التصنيع منشأ إسرائيلي ويجب أن تحمل الشهادة التالية

تج ليس فرع أو شركة  مدرجة في القائمة السوداء للمقاطعة مع اسرائيل المصنع أو المن
و يجب أن تكون مصدقة من قبل ) السفارة العراقية وغرفة التجارة والخارجية او كاتب 

او البلد الذي فيه التجميع االخير في حال اشترك في انتاج السلعة العدل في بلد المنشأ 

 11.1ش.ع.ع. 

 11.3و 
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إضافة الى تصديقها من قبل وزارة  (بلد التصدير ( اكثر من بلد واحد او بلد الشحن )
 الخارجية العراقية و تنص ) على أن البائع سوف يجهز المواد إلى العراق (.

كل  التي تحدد محتويات (packing list( نسخ عن مستند قائمة التوضيب )3) ثالث -2

 رزمة؛

حن  الش ستنداتعلى جميع المجهزين  االلتزام بالشروط المثبتة في العقد وتقديم م -3

 عند وصول البلاعة وتقع مسؤولية أية نقوصات تظهر أو أي  تأخيربسبب عدم

 .تقديم مستندات الشحن على عاتق البائع 

   عليها( تامينعلى البائع إيصال البلاعة إلى مخازن كيماديا ) المشتري ( ونقلها وال  -4

CIPي في مكان ( وال يتحلل من هذا االلتزام لحين تنظيم محلر نفاض أصول

 التسليم المتفق عليه . 

ن التسليم باسرع وقت ممكن وضمن فترة صالحية االعتماد وجدولة الشحن تكو -5
حسب احتياج طلب كيماديا علما بان فرق مدة  التجهيز سيكون احد عناصر 

 .المفاضلة 
اد ( يوم من تاريخ وصول المو 15الفترة الزمنية الصدار شهادة االستالم )  -6

ل ئي خالمكان التجهيز المحدد من قبل الطرف االول واالستالم النها المجهزة الى
 ( يوم .15)
 على  يعول ال يعتبر استالم المواد اقرارا بمطابقتها للمواصفات و بشروط الفنية و -7

 نتائج الفحوصات الصادرة عن الجهات المختصة .  

ع كل مانف الذكر  االصليةيجب ارسال ثالثة مجموعات من مستندات الشحن  -8
 ) المجموعة االولى / البنك ارسالية اضافة الى ثالثة مجموعات اخرى الى

المجموعة  االجهزة الطبية والخدمية ،قسم استيراد  المراسل ، المجموعة الثانية /
 متضمنة: الثالثة / ترفق مع ارسالية الشحن ( 

 لىالقوائم التجارية للبائع في نسخة واحدة اصلية وستة نسخ توضح الشحن ا 
 الميناء المقصود .

 ة لمادسيت كامل من اشعار ارسالية الشاحنة / ثالثة نسخ اصلية من وصل تاييد ا

CMR . 

 . شهادة النوعية ونوعية التعبئة 
 . يجب تقديم مستندات الى المشتري فورا قبل شحن البضاعة 
  العقدبيجب تثبيت رقم الطلب على كافة المستندات والقوائم والمراسالت الخاصة . 

  لجهاز والملحقات في قوائم الشحن . ايجب تثبيت تفاصيل 

ى عل(  MOH. Kimتكاليف وضع عالمة فاشل غير صالح لألستعمال ) يتحمل المجهز  -9

 الكمية الفاشلة او غير المطابقة للمواصفات في مخازن كيماديا .
دم ة المستخ  ي ةألولا لى البائ ع ت زوي د المش ت ري بش هادة ت ث ب ت بان المادة ع -10 

 . PVC (poly viny chloride)في ال م واد الب الس ت ي ك ي ة خال ي ة م ن مادة 

لمجهزة اسلعة يجب ان يكون التأمين مغطيا لجميع المخاطر فيتم اجراء التأمين الشامل على ال
زين او التخ او النقل او ويكون التأمين ضد الضياع او التلف الناتج عن التصنيع او الشراء

 . التسليم او الحروب او كافة المخاطر االخرى

 12ش.ع.ع.

على البائع شحن البضاعة على متن سفن حديثة تحتوي على رافعات شوكية ذات  -1
 إمكانية تحميل وتفريغ خصوصا  للحاويات .

 في حالة الشحن البري ، يتم ذكر منفذان حدوديان على االقل . -2
ئ و تفريغ البضائع ومعداتها القادمة من الخارج عبر الموان يجب ان يكون شحن -3

لنقل قود اعالعراقية ، مع مراعاة الشروط الفنية واالقتصادية في هذا المجال واعتماد 
  .اورة البحري التي تضمن وصول البضائع الى الموانئ العراقية وتجنب الموانئ المج

خراج الكمركي وقسم االعتمادات يلتزم الطرف الثاني )المجهز ( بأعالم )قسم اال -4
منفذ الدخول ( -المبلغ-النوع-وقسم االستيراد ( بتفاصيل كل شحنة متضمنة ) الكمية

 13ش.ع.ع.
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وبما اليقل عن ثالثين يوم من وصولها الى المنفذ ليتسنى لالقسام المذكورة اعداد 
صل تسهيل مهمة الكمركية والضريبية وال تتحمل كيماديا اي مسؤولية عن التأخير الحا

في ادخال الشحنة في المنفذ الحدودي ويتحمل المجهز كافة مصاريف النقل والتفريغ 
 عن طريق مخوله في بغداد .

 وغير ،جديدة العقد بموجب المقدمة السلع بأن ويتعهد يكفل أن المجّهز على يتوجب 15.1" 

 التصميم في( الحالية اوالتطورات)التطورات أحدث وتتضمن طراز أحدث من مستخدمةو
 السلع بأن أيضا   ويتعهد يكفل أن المجّهز على ويتوجب. ذلك خالف العقد يحدد ،مالم والمواد
 عتيادياإل االستعمال أثناء حدث/تظهر أن يمكن) عيوبا   تتضمن لن ، العقد بموجب المقدمة

 المستعملة دالموا عن ناتجة أوعيوبا   التصميم ناتجةعن( العراق في السائدة الظروف في للسلع
 فيا مطلوبة دالموا أو التصاميم المشتري فيها يحدد التي الحاالت باستثناء)  المصنعية عن أو

 .منه إهمال أي المجهزأو به يقوم فعل أي بسبب عيوبا   أو( الفنية لمواصفات

 : العمر الزمني للمادة

 مني .زا عمر ( لكل مادة مستهلكة و لكل مادة لهshelf lifeيجب تثبيت صالحية النفاذ ) -
ولم يمضي على ا" حديثمصنعة  أن تكون البضاعة المجهزة بعد اإلحالة من وجبات -

وصولها إلى مخازن الشركة العامة لتسويق األدوية عند تصنيعها ) ستة أشهر( 
مضى  كوني.وان ال ثالثة سنوات أو أكثر هاوالمستلزمات الطبية بالنسبة للمواد التي عمر

 مرها عند وصولها إلى مخازن كيماديا بالنسبة للمادة التي عأشهر  3عليها أكثر من 
سنتان ويجب أن تكون غير مستعملة ومطابقة بشكل كامل للمواصفات المذكورة في 

 . اإلحالة
 تاريخ شهرا من[  رقم أدخل( ] 1: )إثنتين من األقل للمدة  نافذا   الضمان هذا يكون 15.2 

 المحدد يالنهائ الموقع الحالة،في وفق زءمنهاج وأيونصبها وتشغيلها  السلعأ استالم
 اريخت من شهرا  ([ x + 6)  رقم أدخل(  ]2) المشتري،أو قبل من وقبولها العقد في

 . بلدالمنشأ في التحميل مكان من بالشحن المباشرة
على’  x‘ القيمة تحدد أن يجب: مالحظة  12 نتكو عام وبشكل. للسوق دراسة باألشهربناء 

 .{شهرا  
 لضمانا هذا بنتيجة تنشأ قد مطالبة بأية تحريريا   إشعارا   يرسل أن المشتري على 15.3

 .الممكنة بالسرعة وذلك
 أن المفضل ،من عدداأليام أدخل]  خالل المجّهزإشعارالمشتري،عليه استالم لدى 15.4

 أو المعيوبة السلع أويستبدل العيوب يصلح المعقولة،أن وبالسرعة[ يوما   15 تكون
 الحالة،التكاليف المشتري،باستثناء،ووفق على إضافية كلفة أية دون من ا،وذلكأجزاءه

 تم التي أوالقطع النهائي،للسلع الوصول نقطة والى العراق داخل التوصيل كلفة: التالية
-ex) العرض صالة أوفي( ex-factory) المصنع أواستبدالها،من اصالحها

showroom )المشغل أوفي (ex-works .) 
 لذلك المحددة المهلة خالل العيوب ,بمعالجة تحريريا   اشعاره بعد المجّهز أخفق إذا 15.5

 الموضوع لمعالجة الالزمة التدابير اتخاذ للمشتري يحق ,فعندها للعقد الخاصة الشروط في

 ويلاتأوتع حقوق بأية االجحاض دون ومن المجّهز ونفقة مسؤولية على ,وذلك الحاجة وفق

 . العقد بموجب يللمشتر تترتب أخرى
 

( UPTIME warranty] ) %98 أو %95 مثال   أدخل [ سنويا  %  x:" التالي أدخل: .615
 .العيوب ضمان فترة خالل

 نسبته السنوية،ما الصيانة عقد خالل( downtime) األعطال فترات تخّطت حال وفي

(100-x%)عطالاأل فترات ضعف قيمته ما العقد فترةهذا تمديد عندها ،فيتوجب]."  

 15ش.ع.ع.

 

  -التعويضات :

عن  )الطرف االول(مسؤول عن تعويض المشتري  )الطرف الثاني ( البائع -1
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 المواد المتضررة التي تظهر بعد التوزيع بسبب عيب في التصنيع .
 عن المواد )الطرف االول( أن يعوض المشتري  )الطرف الثاني ( على البائع -2

س مدة للمواصفات و المفقودة (  خالل نفالمخالفة والمتضررة )المواد الناقصة 
 ذلك اماغه بالتجهيز المثبتة في العقد الرسمي على ان يبدأ احتسابها من تاريخ تبلي

يا الشحنات االخرى يجب ان تشحن خالل نفس جدولة الشحن وبخالفه يحق لكيماد
         فرض الغرامة التأخيرية بنفس النسبة المنصوص عليها في بند الغرامات

       ) الفقرة  أ ( وشراء المادة من مجهز اخر على حساب البائع 22ش .ع. ع 
 ) الطرف الثاني ( اضافة الى فرض المصاريف االدارية وتحميله فرق السعر

 . وقهاومصادرة كافة التأمينات وتقديم البائع الى المحاكم المختصة لتحصيل حق

ن ما والتي يثبت فشلهقبولة أن يرفع البضاعة الغير م  )الطرف الثاني (على  -3

ماديا يوم من تاريخ إعالم المجهز بذلك وإال فان لكي 45 خالل كيماديا  مخازن

و  للمواصفات وعلى حساب المجهز الفاشلة والمخالفة حق في إتالف المواد ال
قة لمتعلاويعتبر متنازال عن كافة حقوقه  بأسترجاع هذه المواد  البائعط حق اسقا

 .بتلك المواد 
 واصفاتاواالجهزة الغير مطابقة للم تعويض المواد  )الطرف الثاني (على البائع  -4

ي وف الغير مطابقةمصاريف ادارية من كامل الكمية  %20مع  %100فنية  بنسبة ال
ر الى يصا حال عدم شحن الكمية التعويضية بنفس النسبة والمدة المتفق عليها في العقد

اء نسبة المنصوص عليها في بند الغرامات وشرفرض الغرامات التأخيرية وبنفس ال
المادة من مجهز آخر على حساب البائع اضافة الى فرض المصاريف االدارية 

لمختصة ااكم ويتحمل البائع فرق السعر ومصادرة كافة التامينات وتقديم البائع الى المح
 لتحصيل حقوقها .

ظهر يلمبيع واي فشل على الطرف الثاني ضمان العيوب الخفية التي تظهر في ا  -5
ي ليس د التفي المادة بمدة توازي عمر المادة بالنسبة للمواد الخاضعة للعمر وللموا

 فيها عمر زمني تضمن تلك العيوب لمدة خمس سنوات على ان يبدأ احتساب تلك
 لها . والمطابقة المدد من تاريخ ظهور نتائج الفحص

  : شرط الدفع
 :اليه ه التبااللي غير مثبت  اب االعتماد الغير قابل للنقضاعتماد طريقه الدفع بواسطة خط

 المطابقة لشروط االعتماد.  عند تقديم مستندات الشحن 25%
خازن من قيمة العقد تسدد باشعار من قبل الطرض االول عند وصول المواد الى م  40% 

 كمالقة واالطرض االول او الجهة المستفيدة وصدور محلر النفاض وقرار الجرد والمطاب

 رجي .نصب االجهزة وتشغيلها وتاييد االستالم االولي واكمال التدريب الداخلي والخا

لق نة تطمن قيمة العقد تسدد باشعار من قبل الطرض االول والخاصة باللمان والصيا  30%

  -كالتالي :

 السنة االولى مجانا ُ وعلى مسوؤلية المجهز . -1

ة السدددددنة الثانيدددددة مدددددن مدددددد مدددددن قيمدددددة العقدددددد تطلدددددق عندددددد اكمدددددال 6%   -2

ية اللدددددمان والصددددديانة بعدددددد ان يقددددددم الطدددددرض الثددددداني تقدددددارير ) نسدددددخة أصدددددل

جهدددددزة ( مؤيددددددة مدددددن قبدددددل الجهدددددة المسدددددتفيدة الدددددى قسدددددم الهندسدددددة و صددددديانة اال

مات الطبيددددددة و الخدميددددددة فددددددي الشددددددركة العامددددددة لتسددددددويق األدويددددددة و المسددددددتلز

لجهدددددداز خددددددالل الطبيددددددة , تثبددددددت اجددددددراء اعمددددددال الصدددددديانة واسددددددتمرار عمددددددل ا

 تلك المدة من اللمان و الصيانة  .

مدددددن قيمدددددة العقدددددد تطلدددددق عندددددد اكمدددددال السدددددنة الثالثدددددة مدددددن مددددددة  7%   -3

اللدددددمان والصددددديانة بعدددددد ان يقددددددم الطدددددرض الثددددداني تقدددددارير ) نسدددددخة أصدددددلية 

( مؤيددددددة مدددددن قبدددددل الجهدددددة المسدددددتفيدة الدددددى قسدددددم الهندسدددددة و صددددديانة االجهدددددزة 

 16.3ش.ع.ع. 
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لتسددددددويق األدويددددددة و المسددددددتلزمات  الطبيددددددة و الخدميددددددة فددددددي الشددددددركة العامددددددة

الطبيددددددة , تثبددددددت اجددددددراء اعمددددددال الصدددددديانة واسددددددتمرار عمددددددل الجهدددددداز خددددددالل 

 تلك المدة من اللمان و الصيانة  .

ة مدددددن قيمدددددة العقدددددد تطلدددددق عندددددد اكمدددددال السدددددنة الرابعدددددة مدددددن مدددددد 8%   -4

ية اللدددددمان والصددددديانة بعدددددد ان يقددددددم الطدددددرض الثددددداني تقدددددارير ) نسدددددخة أصدددددل

جهدددددزة ة المسدددددتفيدة الدددددى قسدددددم الهندسدددددة و صددددديانة اال( مؤيددددددة مدددددن قبدددددل الجهددددد

مات الطبيددددددة و الخدميددددددة فددددددي الشددددددركة العامددددددة لتسددددددويق األدويددددددة و المسددددددتلز

 الطبيددددددة , تثبددددددت اجددددددراء اعمددددددال الصدددددديانة واسددددددتمرار عمددددددل الجهدددددداز خددددددالل

 تلك المدة من اللمان و الصيانة  .

مان مدددن قيمدددة العقدددد تطلدددق عندددد اكمدددال السدددنة الخامسدددة مدددن مددددة اللددد 9%   -5

بدددل والصددديانة بعدددد ان يقددددم الطدددرض الثددداني تقدددارير ) نسدددخة أصدددلية ( مؤيددددة مدددن ق

ي الجهددددة المسددددتفيدة الددددى قسددددم الهندسددددة و صدددديانة االجهددددزة الطبيددددة و الخدميددددة فدددد

ل الشددددركة العامددددة لتسددددويق األدويددددة و المسددددتلزمات الطبيددددة , تثبددددت اجددددراء اعمددددا

 للمان و الصيانة  .الصيانة واستمرار عمل الجهاز خالل تلك المدة من ا

صفة الخاصة بضمان الموا تسدد باشعار من قبل الطرف االول و من قيمة العقد 5% -
ة ي التزاملثانتنفيذ الطرف ا اكمال االستالم النهائي لالجهزة و للمواد المجهزة تطلق بعد

 التعاقدي وانتهاء مدة الضمان والصيانة .
ؤوال  مجهز مسون البارا  من تارخ تبليغه للمجهز، ويكأما فيما يتعلق بفاعلية األعتماد فيتم إعت

ن خارجة ع سبابعن األلتزام بمدة التجهيز من تأريخ التبليغ .. إال إذا لم يبلغ المجهز أل
تماد أو األعبإرادته وإرادة البنك المراسل للمجهز.. ففي هذه الحالة يكون تاريخ تبليغه 

لى نا اماد بموجب الكتاب الصادر من شركتالتعديالت التي تطرأ على برقية فتح األعت
  المصرف الفاتح لألعتماد هو التاريخ المعتمد لغرض الشحن.

 ج ل وخارداخاالعتماد  (او تمديد او تعديل فتح)المفروضة عند  كافة المصاريف البنكية
ئدا  يل عاسواء كان سبب هذا التمديد او التعد )البائع (العراق تكون على حساب المجهز

 . البائع او المشتريالى 
 Account holderويتضمن اسم صاحب الحساب ) ، اسم البنك المراسل وعنوانه الكامل 

Name  . على ان يكون مطابقا  مع اسم المجهز ) 

 باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد :
من  ديا وبنسبةعلى طلب كيماعلى المجهز تجهيز كيماديا بكمية إضافية أو إنقاصها بناء"  - 

 لعقد .انفيذ تالمواد المتفق عليها وبنفس األسعار والشروط إذا طلب المشتري ذلك خالل فترة 

 18.2ش.ع.ع.

 .اليجوز شطب اي بند من بنود مستندات العقد او اجراء اي تعديل مهما كان نوعة 
 (( كيماديال الطبية ) لجهة التعاقد ) الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات  -

قد عبارة ( من قيمة العقد اذا كان الع %5 - 1بنسبة ال تقل عن)  عقدية  فرض غرامة
لعقد ( من قيمة ا%  10 – 1بنسبة ال تقل عن)  عقدية  فرض غرامةعن شحنة واخدة و

 في حال اجراء :اذا كان العقد يتضمن اكثر من شحنة .
 .بدون موافقة الطرف االول  لثاني الطرف ان قبل ماي تغير في العقد  -1
 اي نقص بالمستندات والوثائق المطلوبة تقديمها من قبل المجهز في حال وجود -2
 ( الخاصة بعمر المادة  15.1ي حال مخالفة ماورد في الفقرة )ف -3
 (  10في حالة مخالفة ماورد في الفقرة الخاصة بالتعبئة والتوضيب  )ش.ع.ع   -5

ن مة مخالفة من قبل المجهز )الطرض الثاني ( تستوجب فرض الغرافي حال ارتكاب اي م -6

 .قبل المشتري )الطرض االول ( 

 19. 1 ش.ع.ع

 20.1ش.ع.ع.  .النزول عن العقد أو تحويله إلى شخص آخر مهما كانت االسباب  ال يحق للبائع
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  -باالضافة الى ما ورد في الشروط العامة للعقد في هذه الفقرة :

مدة ب تلك الها على ان تحتسعلى المتعاقد تنفيذ بنود العقد خالل المدة المتعاقد علي -اوال  :
روط شمن تاريخ المباشرة او من تاريخ توقيع العقد او اي تاريخ اخر ينص عليه في 

 التعاقد وعلى ان تراعى االسباب االتية عند تمديد العقود :
يات الكم للمقاوالت المختلفة او اذا طرات اية زيادة او تغيير في االعمال بالنسبة -أ

 لمتفقالمطلوب تجهيزها كما ونوعا وكان من شان ذلك ان يؤثر في تنفيذ المنهاج ا
 عليه بحيث اليمكن اكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد .

ي جهة اة او اذا كان تاخير تنفيذ العقد يعود السباب او اجراءات تعود للجهة المتعاقد -ب
 .ونا او الي سبب يعود لمتعاقدين اخرين تستخدمهم جهة التعاقد مخولة قان

 توقعها الوسعاذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية اليد للمتعاقدين فيها ولم يكن ب -ت
بة المطلو لمواداو تفاديها عند التعاقد وترتب عليها تاخير في اكمال االعمال او تجهيز ا

 بموجب العقد .
 ريري الىلمتعاقد بطلب تحبان يتقدم ا ) أ ،ب،ت (  يق احكام هذه المادةيشترط تطب  -ثانيا :

بب الذي تبدا من تاريخ نشوء الس   عمل ( يوم20جهة التعاقد او من تخوله خالل مدة )
 المدة ، تمديدلمن اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن اي طلب  

 . قدالع صدور شهادة االستالم االولي المذكورة في شروط والتقبل اية طلبات تقدم بعد
 طاءه .كون ذلك ضمن عبامكان المجهز طلب تثبيت االعتماد وعلى نفقته على ان ي  -ثالثا :
وم من ي 15مشتري خالل على البائع ان يقدم طلبا خطيا بتمديد األعتماد الى ال -رابعا  :

 وب . مطل ه موضحا كافة التفاصيل لكل تمديدتاريخ نشوء السبب الذي يطلب التمديد بسبب

 .21ش.ع.ع. 

 الغرامات التاخيرية : -1

خالفه شحن  وبفي فقرة التسليم والو التسليم  المذكورة تسليم المواد وفق جدولة الشحن  -أ
 : تاليةتفرض غرامة تأخيرية عن كل يوم تأخير ودون اشعار مسبق و وفق المعادلة ال

 x  ( اي تغيير في المــدة +دة العقد م \( العقد  في لمبلـغ تغييراي  +مبلغ العقد   ))
 اذا كان العقد شحنة واحدة . = الغرامة لليوم الواحد  (( 25%

ن اذا كان العقد اكثر م (= الغرامة لليوم الواحد  ( x 25%   الشحنةمدة  \الشحنةمبلغ  ))

 شحنة واحدة .
العلى ابلوغ الغرامة التاخيرية حدها  وبعد من مبلغ العقد %25وعلى ان ال تتجاوز    

ت تنفيذ ( من تعليما3( و )10يصار الى اتخاذ االجراءات القانونية وحسب نص المادة )
 . 2014( سنة 2العقود الحكومية رقم )

 ومن سميا  يحق للطرف االول اتخاذ االجرءات القانونية بحق الطرف الثاني بعد انذاره ر -ب
اريخ ( يوم من ت15وخالل مدة ) تمد والمثبت في العقدخالل البريد االلكتروني المع

 االنذار وقبل بلوغ الغرامة التأخيرية حدها االعلى .
امات يتم تخفيض الغرامات التاخيرية حسب نسب االنجاز لأللتزتخفيض الغرامات:   -ت

ز مل المنجللع التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ العقد والتي صدرت فيها شهادة تسلم اولي
قد لتعاااو السلعة المجهزة او الخدمة المطلوبة مطابقة ومهيئة لألستخدام حسب شروط 

 وتطبيق المعادلة كاالتي :
 م الواحد .(% = غرامة اليو25) xدة العقد الكلية ( م \) قيمة االلتزامات غير المنفذة 

الول ف اطراذا لم يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ تعهداته المنصوص عليها في العقد مع ال -2
  فان الطرف االول له الحق في فرض التحميالت االدارية.

ا اعتبارهول بالتزام الطرف الثاني بملكية مواد العقد التي يتم تسليمها الى الطرف اال -3
نية لقانواوغير محجوزة او مكفولة او مرهونة للغير وبخالفه يتحمل التبعات  مدينةغير 

 والقضائية.
م يها سيتبتنفيذ العقد وحسب الشروط المتفق عل الثاني  الطرففي حالة عدم التزام  -4

 تطبيق اجراءات المقاطعة عليه وايقاف كافة التعاقدات المستقبلية .
عند اخفاء الشركة التي يتم التعاقد معها معلومات ضرورية يتم يتم كشفها فيما بعد سيتم  -5

 22.1ش.ع.ع 
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 . اتخاذ االجراءات المشار اليها في الغرامات

ذا هند اخالل الطرف الثاني بالتزاماته التعاقدية المفروضه عليه بموجب ع -
ي فالمثبت تمد وومن خالل البريد االلكتروني المعالعقد يتم توجيه انذار بازالة المخالفة 

 يوم من تاريخ صدوره وفي حالة عدم االستجابة يتم اتخاذ 15خالل مدة  العقد
مية رقم ( من تعليمات تنفيذ العقود الحكو10)االجراءات القانونية وحسب نص المادة 

يذ تم تنفبالتأمينات القانونية على ان ي ظفيما يخص مصادرة او االحتفا 2014لسنة  2
 لتنفيذ .من التعليمات انفا  وفق اساليب ا 3العقد على حسابه استنادا  لنص المادة 

 23ش.ع.ع.

 24ش.ع.ع. .للعقد عامةالشروط ي الالفقرات الواردة ففي حال افالس الشركة يتم اعتماد 

  25ش.ع.ع. كما مثبت في الشروط العامة للعقد 

ام باي اللتزفي حال عدم التزام المجهز بجدولة الشحن المتفق عليها فلكيماديا الحق بعدم ا
   تعهد يخص هذا العقد

 26ش.ع.ع.

 إن آلية وإجراءات تسوية النزاعات هي كما يلي:

بائع بغداد هي الجهة التي تنظر في اي نزاع قد ينشأ بين الالمحاكم العراقية في  .1
 والمشتري.

الول رف ااي مبلغ يترتب بذمة الطرف الثاني ناجم عن االخالل باي التزام تعاقدي فللط .2
 الحق بالمطالبة بذلك امام المحكمة المختصة وكذلك الفسخ اذا تحقق مقتضاه .

ة تعاقديالستشاري بالتزاماته الفي حالة اخالل المجهز للسلع والخدمات او ا  .3
ات أمينفعلى جهة التعاقد انذاره رسميا  وعند عدم استجابته فيتم مصادرة الت

ليب الساالنهائية وتنفيذ االلتزامات المخل بها على حسابه وذلك وفقا  الحد ا
 2014لسنة  2( من تعليمات تنفيذ العقود رقم 3المنصوص عليها في المادة )

الخاصة بها ويتحمل المتعاقد المخل دفع التعويض عن  عند توفر الشروط
ية عراقاالضرار التي لحقت بجهة التعاقد بسبب هذا االخالل وحسب القوانين ال

 . ومصادرة التامينات القانونية
ه بتنفيذ التزام يفرض الطرض االول تحميالت ادارية عند قيام : التحميالت اإلدارية -4

علية ( من الكلفة الف%20ن خالل شخص اخر التزيد عن )الطرض الثاني بالتعاقد او م

 فهوملتنفيذ هذا االلتزام , ) في حال كون العقد يتلمن اعمال مدنية ويدخل ضمن م

 المقاولة (.

 27.2.2ش.ع.ع. 

 

 28ش.ع.ع. الينطبق 

 المعول يه العربية اللغة وتكون واالنكليزية العربية باللغتين العقد تنظيم يتم -
 يالت الفنية المصطلحات بعض باستثناء الطرفين بين خالف حصول عند عليها
 العربية. الى ترجمتها يتعذر

 29ش.ع.ع.

 .قد حكام العالقانون العراقي هو القانون الواجب التطبيق عند حصول خالض بشان تطبيق ا -

 لطبية واتعتبر ضوابط تجهيز االدوية والمصول واللقاحات والمستلزمات واالجهزة    -

ال يتجزا من  واللوابط الملحقة بها جزء 2014( لسنة 2عليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )ت

 العقد . 

 30ش.ع.ع.
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ديا وزارة الصحة /الشركة العامة لتسويق االدوية والمستلزمات الطبية )كيما ]
 [ي تحرير بواسطة الكابل على أن يتبع ذلك كتابمقبوال  وما إذا كان  التبليغ ألغراضي[(

 . ويعتبر التبليغ عن طريق االيميل هو احدى الطرق المعتمدة في توجيه االنذار
بع ذلك ى أن يتبواسطة الكابل علوما إذا كان مقبوال   التبليغ الغراضالمجّهز  عنوان]أدخل: 

 [كتاب تحريري
 الل مدةالعقد خ تعد قرارات االحاله نافذة من تاريخ تبليغ من ترسو عليه المناقصة بتوقيع -

من  ومي( 30تتجاوز )خالل مدة ال  و من تاريخ تبليغ االحاله عمل ( يوم14)ال تتجاوز 
 . بالنسبة للشركات االجنبية   تاريخ تبليغ االحاله

راق مع في الع ةيكون المكتب العلمي الممثل للشركات هو المحل المختار للتبليغات القضائي -
اريخ التغيير يوم من ت 30في حال تغييره خالل الزامه بتبليغ الطرف االول بالعنوان الجديد 

 . 

 31.1ش.ع.ع. 

 

بموج ب قانون تحصي ل الديون  اي يحق ينشأ للطرض االول  ستحصاليتم اإل .1

 .1977( لسنة 56الحكومية رق م )

 قداخل وخارج العرافت  االعتماد ) المفروضة عند  افة المصاري  البنكيةك .2

صول وحتى  )البائع (تكون على حساب المجهز ,اصدار  ,اجور التعديل ... الخ ( 

 . المواد الى مخازن الشركة 

 يتحمل الطرض الثاني )المجهز ( كافة الرسوم الكمركية . .3

 113م رقبة خلوع العقد الى القوانين العراقية بما فيها القوانين المتعلقة باللري .4

ة لعراقيالتعاقد وتعليمات التحاسب اللريبي للعقود المبرمة بين جهات ا 1982لسنة 

الن واجور االع  2012لسنة  71رقم  و رسم الطابع 2008لسنة  2واالجنبية رقم 

 والرسوم العدلية .  واعادة االعالن 

عن كل  ( مائتان وخمسون ال  دينار عراقي( )  دينار 250,000.يتم استيفاء مبلغ ) 5

 .ة استيرادية طلب اعتراض يقدم من قبل المكتب العلمي او الشركة عن اي احال

طلب  ( مقابلمائة ال  دينار عراقي( ) دينار 100,000.يتم استيفاء مبلغ قدرة ) 6

 استبدال منفذ حدودي .

كل  ( عن خمسة وعشرون ال  دينار عراقي( )  دينار 25,000.يتم استيفاء مبلغ ) 7

 محلر نفاض وتفريغ وتحميل لكل شاحنة تصل الى المخزن المعني .

م عن ( عن كل يو عشرة االض دينار عراقي( )  دينار 10,000مبلغ ) .يتم استيفاء 8

 . ركتناشوقوض و مبيت الشاحنات الخاصة بنقل االدوية والمستلزمات الطبية في مخازن 

(  MOH. Kimتكالي  وضع عالمة فاشل غير صال  لألستعمال ) يتحمل المجهز . 9

 مخازن كيماديا . على الكمية الفاشلة او غير المطابقة للمواصفات في
 البالغ  )        ( من قيمة العقد . م الطابع استيفاء مبلغ رس   -10

 32ش.ع.ع. 
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 العقد مستندات. التاسعالقسم 

 اتفاقيةالعقد نموذج(1)

 العقدهذه اتفاقية أُبرمت
 [سنة :ادخل] سنة ,[شهر :ادخل] من ]الرقم :ادخل]  يوم

 بين
 تابعة .....إدارة المثال, سبيل على ,القانونية الجهة لنوع وصف :ادخل] وهي ,[المشتري اسم :ادخل] (1

 في ئيسيالر عملها ناوعنو العراق قوانين تحت مندرجة ةشركةعام او , العراقية الحكومة وزارة...فيل

 و يلي(, ما في "المشتري" يدعى )الذي [المشتري عنوان :ادخل]

 عملها وعنوان[المجهز بلد :ادخل] نقواني تحت مندرجة شركة وهي ,[مجهزال اسم :ادخل] (2

 (فيمايلي "المجهز" يدعى [)الذيالمجهز ن عنوا :ادخل]الرئيسي

 سلعلل موجز وصف :ادخل] أي, العرضية,/نثريةال والخدمات السلع بعح بخصوص لمناقصة دعا قد المشتري كان لّما

 بالكلمات لعقدا قيمة :ادخل] بقيمة والخدمات عالسل هذه لتقديم المجهز قبل من المقدم العطاء على وافق وقد [والخدمات

  يلي( ما في العقد قيمة يدعى )الذي [واةرقام

 يلي: ما على اتفقا الطرفان أن اإلتفاقية هذه وتؤكد

العام ة  وطش رالوردت ازاءه ا ف ي  الت ي المع اني نف س له ا االتفاقية هذه في الواردة والعبارات الكلمات معانيإن  .1
 لعقد.ل
 :العقد  هذا من أيتجز كجزءالمنها كلٌ رفسّ يُ  و قرأيُ  والمجهز؛ المشتري بين العقد تشكل أدناه المدرجة الوثائق إن .2

 هذه العقد اتفاقية (أ)

 للعقد الخاصة الشروط (ب)

 للعقد العامة الشروط)ج( 
 )بما في ذلك المواصفات الفنية( الفنية)د( المتطلبات 

 ساسيةوجداول األسعار األ هزجالم( عطاء ـ)ه
 ائمة متطلبات التعاقدق)و( 

 ي المشتر من القبول خطاب)س( 
 [أخرى وثائق ةأي: هنا يضاف)ح( ]

 ش روطوج ب بمومعالجة اي خلل فيها من النواحي كافة بتقديم السلع والخدمات جهزيتعهدالم. باإلتفاق مع المشتري، 3
 .يةالعقدمحددفياتفاقهو كما  المبالغ التي ستدفع له من قبل المشتريمقابل وذلك العقد 

 
تقديم ه ب ل مقالمجهزال ى ا ،بموجب احكام العق دأو سيستحق  او اي مبلغ اخر مستحق قيمة العقد بدفع المشترييتعهد. 4

 .ت والطرق المحددة في العقدفي االوقاوذلك ومعالجته اي خلل فيها، السلع والخدمات 
 

 لصال  وبالنيابة عن المشتري

 ___________________________التوقيع: __________________________

 [ادخل: منصب او أي تعري  اخر]

 بحلور _____________________________________________________

 لصال  وبالنيابة عن المجهز

  التوقيع:_______________________________________________________

 [ادخل: منصب او أي تعري  اخر]

 ________________________________________بحلور _____________
 
 

 اتفاقية العقد
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 [سنة :ادخل] سنة ,[شهر :ادخل] من ]الرقم :ادخل] يوم في بتاريخ

 بين
 ، "المشتري"[اسم المشتري ادخل:]

 و
 "المجهز" ،[المجهزاسم  ادخل:]

 
 

  

 

 (نموذج إشعار باإلحالة 2)

 } يكت  على ورق متوج بشعار صاح  العمل { 

 ]دخل العدد ا [

 ] ادخل التأريخ [

 الى :) أسم المجهز و عنوانه (

 ]أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه  [م / أحالة تجهيز 

كمدا محددد فدي  اسدم العقدد ورقمده[لتنفيدذ تجهيدز  ]ادخدل التدأريخ  [نود ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المدؤرخ     

م تصدحيحه وتعديلده تدكمدا  ]ادخدل العملدة  []ادخل المبلغ باأارقام والكلمدات  [لبالغه وبقيمة العقد المقبولة ا ]الشروط الخاصة

 بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .

لتبلدغ بده يومدا  مدن تدأريخ صددور اشدعار االحالدة اعداله وا 14يرجى التفلل باالطالع وتزويدنا بلدمان حسدن االداء خدالل 

 للعقد ونرفق لكم طيا  نسخة من اتفاقية العقد مع شروطه العامة والخاصة . وبموجب الشروط العامة والخاصة

 ... مع التقدير .                                             

 المرافقات 

 استمارة اتفاقية العقد

 الشروط العامة للعقد 

 الشروط الخاصة للعقد 

 ....................................: توقيع المخول                                     

 ................................ اسم وصفة الموقع:                                     

 ...................................اسم صاح  العمل                                     


