
 

 2/2022المرقمة  (( أدوات إحتياطية ومواد مستهلكة ))  مزايدة بيع   إعــــالن

 الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية/ وزارة الصحة 
 أدوات إحتياطيةمزايدة علنية لبيع إجراء تعلن وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق األدوية والمستلزمات الطبية / كيماديا عن 

حسب قانون بيع وإيجار أموال في قسم توزيع المستلزمات الطبية ) الدباش ( ومخازن حي العدل / االماراتي مستهلكة  ومواد

 علمآ أن مدة(  22/22/2022الموافق )( االربعاء يوم )في الساعة العاشرة من صباح  2020( لسنة  22الدولة المرقم ) 

فعلى  ( 22/22/2022 الثالثاء يوم) في  اإلعالن لنشراليوم التالي من إبتداءآ  ( يوم 28تبلغ ) اإلعالن في الصحف المحلية 

على ان يودع أوآل ثم مخازن حي العدل / االماراتي قسم توزيع المستلزمات الطبية / الدباش الى الراغبين بالمشاركة الحضور 
/  دينار وثالثمائة وثالثة وثمانون ألفآ وخمسمائة وخمسونعشر ماليين  0138383001)  البالغةالقانونية التأمينات كل منهم 

من مبلغ اإلحالة وعلى  %2ويتحمل من ترسو عليه المزايدة أجور النشر واإلعالن والداللية البالغة ( قيمة التقديرية من ال 01%

وفي حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة  يوم من تاريخ اإلحالة القطعية 51المشتري رفع المواد خالل 

ثالثون يوما فان انتهت هذه  03نصف من المئة من بدل البيع عن كل يوم تاخير ولمدة  %2/ 1االمهال تستوفى منه اجور خزن 
لسنة  21ببيع وايجار اموال الدولة رقم  المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة االعالن عن بيعه ثانية وفق احكام قانون

والموقع   www.Kimadia.iqةعلى الموقع الخاص بالشرك على االنترنيت ،من االطالع زيارة موقع  شركتنا  ولمزيد 2310

 .( iq.gov.www.moh) الخاص بالوزارة 

  -المستمسكات المطلوبة :      
 ) أصل وصورة ( .أو البطاقة الوطنية الموحدة هوية األحوال المدنية  -5
 .) أصل وصورة ( شهادة الجنسية العراقية  -2
 او تأييد سكن في حال عدم توفر بطاقة سكن .بطاقة السكن ) أصل وصورة (  -3
 البطاقة التموينية ) أصل وصورة ( . -4
 وصل التأمينات القانونية .  -1
 . 2322كتاب عدم الممانعة باالشتراك في المزايدة العلنية من الهيئة العامة للضرائب لعام  -6

 

 -شروط اإلشتراك بالمزايدة :      
 ن يكون المتقدم للمزايدة عراقي الجنسية .أ 2
اعضاء لجنتي التقدير يجوز لمنتسبي وزارة الصحة الذين اتخذوا قراراً ببيع او ايجار المال المشمولة بهذه االعالن وكذلك ال 2

والبيع الذي كلفوا بتقديرها وبيعها شراء او استئجار هذه االموال بطريقة المزايدة العلنية ويسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى 
 الدرجة الرابعة واالقارب واالصهار من الدرجة المذكورة هم ) االبوان واالجداد مهما علوا ، االوالد واالحفاد مهما نزلوا ،

 االخوة واالخوات واوالدهم ، االعمام واالخوال واوالدهم ، الزوج والزوجة واقاربهم بنفس الترتيب المذكور (
ال يحق لغير العراقي االشتراك في المزايدة العلنية لشراء او ايجار المال المشمول بهذا االعالن مع مراعاة احكام قانون االستثمار  3

 )المعدل( . 2332( لسنة  10رقم )
 ال يسمح بدخول المزايدة من كان مدينآ للوزارة عن تعاقد سابق معه ولم يوف بالتزاماته تجاه شركتنا و الوزارة .  4
من البدل االخير وال يعد طلب  %15ال تقل عن لى انام من تاريخ االحالة عيا 5يجوز الضم على بدل المزايدة االخير خالل 1

ذ يعلن عن فتح مزايدة جديدة نئمن البدل الذي عرضه وحي %23نات القانونية البالغةالضم مقبوالً ما لم يدفع طالب الضم التامي
 .ويجوز الضم ألي شخص بالنيابة عن شخص آخر إذا كان مخوآل بوكالة قانونية 

القطعية  اذا نكل المزايد االخير الذي رست عليه المزايدة عن دفع بدل المبيع وكامل المصاريف خالل سبعة ايام من تاريخ االحالة 6
فيعرض المال على المزايد االخير الذي كف يده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضه فاذا وافق على اخذه ودفع التامينات 

 من البدل يضمن الناكل بقرار من لجنة البيع وااليجار الفرق بين البدلين . %23القانونية بنسبة 
يوم من تاريخ االحالة  15صاريف ويعد البيع قطعياً ويلزم المشتري بنقله خالل مدة يتم تسليم المال المبيع بعد دفع بدل البيع والم 7

نصف من  %2/  1المهال تستوفى منه اجور خزن القطعية وفي حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة ا
هذه المدة ولم يقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة ثالثون يوما فان انتهت  03المئة من بدل البيع عن كل يوم تاخير ولمدة 

 . 2310لسنة  21االعالن عن بيعه ثانية وفق احكام قانون ببيع وايجار اموال الدولة رقم 
 إذا وافق اليوم األخير المحدد للمزايدة عطلة رسمية فيمدد الى اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي . 8

 
 -أوصاف المواد المعروضة للمزاد :

أدوات إحتياطية للدراجات النارية الهندية ، مواد مستهلكة مختلفة من إثاث مكتبي خشبي وحديدي وحاسبات منضدية وأجهزة 
 كهربائية ومواد أخرى متفرقة .

 


