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  اعــــالنإعادة 
  )أجهزة الباكج یونت في مخزن النجف وتشغیل ونصب تجهیزمناقصة (  

  والمستلزمات الطبیة األدویةالشركة العامة لتسویق / وزارة الصحة 
 

 دعBوة   الشBركات مBن الدرجBة االولBى ولBدیھا) كیمادیBا ( الطبیBة والمستلزمات  األدویةالشركة العامة لتسویق / وزارة الصحة یسر 
ضمن حسابات الموازنBة الجاریBة للشBركة  لعBام ة اعمال مماثلة ال تقل عن ثالث اعمال تخصصیة  لالشتراك في المناقصة والوارد 

دینBار  ائتین وخمسBون مائة وثالثة وثالثون ملیون وتسBعمائة وسBبعة وثالثBون الBف ومB) ١٣٣٩٣٧٢٥٠(بكلفة تخمینیة تبلغ  ٢٠١٤
والموقBع الخBاص  www.Kimadia.IQةعلى الموقBع الخBاص بالشBرك ،شركتنا  على االنترنیت ولمزید من االطالع زیارة موقع  

مائة  ألBف   دینBار غیBر قابBل للBرد ویتحمBل ) ١٠٠٠٠٠(أن ثمن مستندات المناقصة ھو   علما ) iq-gov-www.moh( بالوزارة 
والتBي یجBب  األولیBةأما التأمینات ) المماثلة  ألعمالا( على أن یتم أرفاق العروض المقدمة  اإلعالنمن ترسو علیھ المناقصة أجور 

من قیمة العرض تقدم على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو كفالة مصرفیة ضامنة أو سندات القرض %  ١   بنسبة أن تكون
ل أوطBBأ والشBBركة غیBBر ملزمBBة   بقبBBو )حسBBب شBBروط المناقصBBة ( التBBي تصBBدرھا الحكومBBة العراقیBBة علمBBا أن طریقBBة الBBدفع سBBتكون 

أو  من قیمة العقد على شكل خطاب ضBمان % ٥العطاءات وعلى من ترسو علیھ المناقصة ضرورة تقدیم التأمینات القانونیة البالغة 
ندات القرض التي تصدرھا الحكومة العراقیة ولغرض االطالع یمكنكم زیارة موقع الشBركة أو كفالة مصرفیة أو صك مصدق أو س

سبعة أیام مBن موعBد الغلBق )  ٧(  المشاركین سیعقد قبل  استفساراتعلى  باإلجابةلما أن المؤتمر الخاص الوزارة المذكورین آنفا ع
  .المثبت أدناه 

ویثبت العنوان كامال مع ذكـر یوما  )   ١٥(  مدة ـفي الصحف المحلیة ل النـاإلعشر ـــناقصة من تاریخ نـندات المـبیع مست ویبدأ   
ابق ـBـؤخذ وارد فBي الطـBـس لمبنBى وزارة الصBحة بعBد أن یـBـفBي صBندوق العطBاءات فBي الطBابق الخاممناقصة ویBودع لاموضــوع 

  ٠أیضا  األصليلمسعر في ظرف مغلق منفصل عن الكشف الفني مختوم ضمن الظرف ا  الكشف ابع ، على أن یوضعــالس
  

  الموضوع  الغلق تاریخ  االعالنتاریخ 
  مناقصة

  أسم المناقصة
  

  رقم
  المناقصة

وتشغیل مناقصة تجھیز ونصب   ٣/٢/٢٠١٤  ٢٠/١/٢٠١٤
  أجھزة الباكج یونت 

تشغیل قصة تجھیز ونصب منا
أجھزة الباكج یونت في مخزن 

  النجف

  
٣  

٢٠١٤  
في حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رسمیة یكون الیوم التالي للدوام الرسمي ھو آخر موعد لتقدیم العطاءات ویعتبر یوم / مالحظة  

  ٠یوم فتح العطاءات  نفسھو  الغلق 
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  :یلي  المستمسكات المطلوبة للمناقصة ھي ما
  .   )بالستیكیة(ھویة تسجیل المقاولین  العراقیین نافذة     -١
  .  اتحاد المقاولین نافذة المفعول  ھویة   -٢
على أن یتم إرفاق في حالة مشاركة أكثر من شركة شھادة تأسیس الشركة والكادر اإلداري والفني مع تقدیم وثائق قانونیة    -٣

  .   یحدد فیھ التزامات وحقوق الطرفین) كاتب عدل(یصدق من الجھات المختصة  )مشاركة بعقد(  العطاء
 نسخھ (ركة شھادة التسجیل لدى الھیئة العامة للضرائب ، مع تأیید براءة الذمة من الضریبة ألخر سنة معنونة إلى الش -٤

  .   من االشتراك بالمناقصة نافذة لنھایة العام الحالي عدم وجود مانعب) أصلیة
 .   ات المناقصةوصل شراء مستند   -٥
 .   تقدیم قائمة باإلعمال المماثلة المنفذة سابقا والتي تنفذ حالیا ومؤیدة من الجھات المستفیدة   -٦
  .    األخیرتین الصادر من المحاسب القانونيلسنتین لتقدیم الموقف المالي للشركة من المصرف المعتمد    -٧
دات نس أذا كانت على شكل خطاب ضمان أوصك مصدق أو كفالة مصرفیة خاصة أو إالعدم قبول  التأمینات األولیة     -٨

الحكومة العراقیة  باسم الشركة العامة لتسویق األدویة والمستلزمات الطبیة على أن تكون صادرة من ن القرض الصادر م
یصدرھا البنك المركزي عن الكفاءة المالیة للمصرف وتكون ساریة المفعول نشره  صرف معتمد في العراق بموجب م

والتي تكون نافذة من تاریخ %) ٥(التأمینات النھائیة البالغة  وال تعتبر جزء من ا بعد انتھاء مدة نفاذیة العطاءإلى م
  .    ولحین أكمال التزاماتھا التعاقدیة إصدارھا

  .    تعاد الھویة األصلیة إلى مقدم العطاء بعد فتح العطاءات في حالة المطالبة من قبل مقدم العطاء    -  ٩
  .    تقدیم منھاج العمل المطلوب    -  ١٠    
  .    ال یجوز لمنتسبي الدولة والقطاع العام االشتراك في المناقصات بصورة مباشرة أو غیر مباشرة   -  ١١    
  .   راق المكونة لعطاءه رقما وكتابة یحدد المقاول أو الشركة عدد األو   - ١٢     
  . بموافقة الطرف األول  اال خص آخر ال یحق للطرف الثاني النزول عن العقد أو تحویلھ إلى ش   - ١٣     
   . حقھ   اتخاذ اإلجراءات القانونیة بفي حالة عدم التزام مقدم العطاء بتنفیذ العقد وحسب الشروط المتفق علیھا سیتم    -  ١٤    

لمعدات التخصصیة الالزمة بیان مؤھالت الجھاز الفني واالختصاصیین المتفرغین الذین یعملون خالل مدة المناقصة مع ا   - ١٥
  . العمل   النجاز 

المرفقة ان وجدت  مختومھ الكمیات المسعرة والمالحق حي وعلى كل صفحة من جدول ا وختم  قیعمقدم العطاء تو  توقیع  - ١٦
 . وموقعھ  توقیع حي   

  .تقدیم مایثبت حجب البطاقة التموینیة ممن یشملھم الحجب -١٧
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.kim-moh.net
http://www.pdffactory.com


  جمهوریة العراق
  وزارة الصحة

لعامة لتسویق األدویة الشركة ا
  )كیمادیا( والمستلزمات الطبیة

      قسم التخطیط والمتابعه
  ١/٩/١/م.أ.ش :ددـالع

 م ٢٠١٤/  ١:        / التأریخ

 

  
  اق̂رعی ىرماۉك

  وستىرند تىتھزاره هو
ن ماردنى دهركن ی گشتى دابیپانیامكۆ

  )كیمادیا(ن یشكیھكازیستیھ پداوو پی

 

     
 ٠٧٧٠٥٤١٩٠٧٤:رقم هاتف النقال ٤١٥٧٦٦٧: هـ) كیمادیا(–وزارة الصحة  –باب المعظم  –بغداد 

 بدالة ذات أربعة خطوط ٤١٥٨٤٠١، ٥، ٧، ٨: هاتف البدالة
    www.kim-moh.netالموقع على االنترنیت  

Bab Al-Moa’adham- Baghdad Ministry of Health ( Kimadia) Tel.: 4157667 &  Tel. (4) lines 4158401,5,7,8   
Mobil: 07705419074 

  -:الشروط العامة 
  
  .لشركتنا الحق بإلغاء المناقصة دون تعویض مقدمي العطاءات ویعاد ثمن شراء وثائق العطاءات فقط   -١
عشBرة بالمائBة  مBن مبلBغ العقBد وقبBل بلBوغ ھBذا الحBد وبعBد %) ١٠(ال تتجBاوز  غرامات التأخیریة  بنسBبة لل األعلىیحدد الحد  -٢

یBBتم اتخBBاذ ) ممنوحBBة  إضBBافیةمBBدة  أیBBةمBBدة العقBBد مضBBافاً إلیھBBا ( خمسBBة وعشBBرون مBBن  العقBBد %)  ٢٥(بلBBوغ المBBدة التأخیریBBة  
شBكیل لجنBة إسBراع تتBألف مBن ذوي االختصBاص  یمثBل فیھBا  المتعاقBد العقBد بمBا فBي ذلBك   تبانجBاز اإلجراءات الكفیلBة لإلسBراع 

  :سحب العمل  بموجب شروط العقد وتطبق المعادلة التالیة  أوالمتبقیة  األعمالللصرف على 
  الغرامة لیوم الواحد% = ١٠× مبلغ العقد  

 مدة العقد
اقدیة المحددة في منھاج تنفیذ العقد ویجب ان یكون العمBل لاللتزامات التعخیریة حسب نسبة االنجاز أیتم تخفیض الغرامات الت -٣

  . المنجز أو السلعة المجھزة أو الخدمة المطلوبة مطابقة ومھیئة لالستخدام حسب شروط التعاقد 
ا أو بتنفیBذ ھBذا االلتBزام مBن خاللھB) كیمادیا(وقیام الطرف األول )الشركة المحال علیھا العمل (في حالة إخالل الطرف الثاني  -٤

  .    من ذلك االلتزام%) ٢٠( تزید عن أخر یتم فرض التحمیالت اإلداریة وبنسبة ال من خالل شخص
جمیع مبالغ الفقرات تثبت رقماً وكتابة ویتم االعتماد علBى الكتابBة إذا وردت فقBرة أو فقBرات لBم یقBدم سBعر إزاءھBا فBي العطBاء  -٥

 . بالسعر االجمالي للعطاء  ھا مشمولة و الفقرات وبحدود الكمیات المدونة إزاءالحالة تعتبر كلفة تلك الفقرة أ المقدم ففي ھذه
تستبعد العطاءات المبنیة على تخفیض نسبة مئویBة أو مبلBغ مقطBوع مBن أي مBن العطBاءات األخBرى وعBدم قبBول أي تحفBظ أو  -٦

  .   إلحالة ء تغییرات بعد التبلیغ باتخفیض للسعر یقدم بعد موعد غلق المناقصة مع عدم إجرا
جمیع الوثائق المقدمة یجب أن تكون مصادقة من الجھات ذات العالقة وموقعة توقیع حي على الصفحات من قبل الشBركة مBع  -٧

  .الختم الحي 
الحBق المرفقBة العطاء  توقیع حي وعلى كل صBفحة مBن جBدول الكمیBات المسBَعر والم استمارةیجب  توقیع مقدم العطاء على   -٨

  . وجدت   ن مع العطاء إ
  .   التي تخص العطاء فساراتابعة االستوأسم وعنوان  الشخص المسؤول عن المت االلكترونيبیان  الموقع  -٩

ال یجوز لمقدم العطاء شطب أي من بنود مسBتندات المناقصBة أو إجBراء أي تغیBر مھمBا كBان نوعBھ وإذا رغBب مقBدم العطBاء  -١٠
  .في كتاب مستقل یرفق مع العطاء على أن یشیر إلى ھذا الكتاب في العطاء نفسھ فیجب تثبیت ذلك  وضع اشتراطات أوتحفظات

  .مواد المقاولة قابلة للزیادة والنقصان بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العمل  -١١
  .    ي لم ترفق بھا التأمینات األولیةتستبعد العطاءات الت -١٢
  . قد   وقبل توقیع الع اإلحالةكتاب  إصدارالعقد على أن تقدم بعد  من قیمة% ٥بنسبة  األداءتقدیم كفالة حسن  -١٣
  .  واي رسوم اخرى ان وجدتخضوع العقد للقوانین العراقیة بما فیھا الضریبة ورسم الطابع والرسم العدلي  -١٤
  .   ١٩٧٧لسنة   ٥٦یتم استحصال الدیون الناتجة عند تنفیذ العقد عن طریق قانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم  -١٥
 . تحمل اجور االعالن من ترسو علیھ المناقصة   ی -١٦
ام المحBاكم ذلك امBبBاي مبلغ یترتب بذمة الطرف الثاني ناتج عن االخالل بأي التزام تعاقدي فللطرف االول الحBق بالمطالبBة  -١٧

  المختصة وكذلك  الفسخ اذا تحقق مقتضاه 
لمحاكم العراقیة في بغداد ھي الجھة التي تنظر في اي نزاع قد ینشأ بین البائع والمشتري والقوانین العراقیBة ھBي القBوانین ا  - ١٨

  . الواجبة التطبیق عند حصول خالف بشأ ن تطبیق العقد   
  . وحسب نسب االنجاز    یتم دفع المستحقات على شكل سلف -١٩
  .یلتزم من ترسو علیھ المناقصة بتقدیم شھادة منشأ مصدقة بالنسبة للفقرات االستیرادیة  -٢٠
تضمین مستندات العطاءات االلیة المعتمدة في احتساب نسب الترجیح الغراض الترسیة المعتمد علیھا في تحلیل العطBاءات  -٢١

  -:ء في الحاالت التالیة تدرج الشركات في القائمة السودا -٢٢.
  تقدیم عطاء وھمي   -
  . الرشوة او الشروع في رشوة منتسبي الدوائر الحكومیة او التواطيء معھ   ثبوت    -
  .    و أي وثیقة من مستندات المناقصة بتحریف أو تزویر العطاءات أ ثبوت القیام    -
  .   ھ بقصد اإلضرار بالمصلحة العامة علق بالعمل المحال علیثبوت تقدیم معلومات أو أمور مغایرة للحقیقة فیما یت   -
  للمواد المجھزة بشكل مخالف د علیھا أو عدم معالجة أو تعویضثبوت مخالفة شروط المناقصة أو المواصفات الفنیة المتعاق   -

  . للمواصفات بقصد االضرار بالمصلحة العامة        
  .   ع أسالیب المزاحمة غیر المشروعة بأتباثبوت عدم االلتزام بآداب المھنة     -
  .    االمتناع عن توقیع صیغة التعاقد بعد التبلیغ بقرار اإلحالة   -
  .   بالتزامات التعاقدیة  إخاللھ أوسحب العمل بسبب ثبوت التلكؤ بتنفیذ المناقصة     -
  .التعاقد مع الشركات االجنبیة المقاطعة    -      
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      -   BBدور حكBBھ صBBھ مخلBBھ جنحBBجنھ ال رتكابBBھ او سBBد او حبسBBد او المتعھBBافالس المتعاقBBي بBBھ یقضBBة مختصBBن محكمBBائي مBBم قض
  .    .بالشرف 

بنایBة وزارة )  ٥( یسلم العرض مباشرة الى لجنة استالم العBروض او وضBعھ فBي صBندوق العطBاءات الموجBود فBي الطBابق  -  ٢٣
  . قبل موعد الغلق وبخالفھ یھمل العرض  الصحة

  یحق لمقدم العطاء الذي سبق لھ االشتراك في المناقصة المعادة ان یقدم وصل الشراء السابق مع وثائق المناقصة وفي حالة – ٢٤
  .تعدیل اسعار شراء الوثائق فیتحمل مقدم العطاء الفرق بین السعرین          

  عقد ووثائق التفویض المعتمدة حسب السیاقات المعمولالطلب من مقدمي العطاءات بیان اسماء وعناوین المخولین لتوقیع ال – ٢٥
  .  بما ال یزید عن ثالثة اشھر بھا على ان تكون نافذة عند التعاقد وصادره قبل تو قیع  العقد         

  -: العقود  على جھاة التعاقد مراعاة االجراءات االتیة عند تمدید – ٦٢
  اومن تاریخ توقیع العقد، المتفق علیھا على ان تحتسب تلك المدة من تاریخ المباشرة على المتعاقد تنفیذ بنود العقد خالل المدة   
  . التعاقد وعلى ان تراعي االسباب االتیة عند تمدید العقد او اي تاریخ اخر ینص علیھ في شروط    

  لمطلوب تجھیزھا كما أونوعا  بمااذا طرأت اي زیادة او تغییر في االعمال بالنسبھ للمقاوالت المختلفھ او الكمیات ا    -أ  
  .یؤثر في تنفیذ المنھاج المتفق علیھ بحیث الیمكن اكمالھا ضمن المدة المتفق  علیھا بموجب العقد االصلي   

اذا كان تاخیر تنفیذ العقد یعود السباب او اجرات تعود للجھة المتعاقدة او اي جھة مخولة قانونا او الي سبب یعود لمتعاقدین  –ب   
  )   .صاحب العمل ( خرین تستخدمھم جھة التعاقد ا

اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائیة الید للمتعاقدین فیھا وال یمكن توقعھا او تفادیھا عند التعاقد وترتب علیھا تاخیر في  -جـ   
  .اكمال االعمال او تجھیز المواد المطلوبة بموجب العقد   

یوم  لعقود المقاوالت )    ٣٠( المادة بأن یتقدم المتعاقد بطلب تحریري الى جھة التعاقد  یشترط تطبیق احكام ھذه     - ٢٧
والعقود االسـتشاریة  تبدأمن تاریخ حدوث السبب الذي من اجلھ یطالب بالتمدید مبینا فیھ التفاصیل  الكاملة والدقیقة اي  طلب 

یوم في جمیع انواع العقود تبدأ من )  ٣٠( یھا خالل مدة ال تتجاوز لتمدید المده وعلى الجھة التعاقدیة النظر في طلب البت ف
  .تاریخ تسلم الطلب وال تقبل ایة طلبات تقدم بعد صدور شھادة التسلیم االولي المذكوره في شروط العقد 

انیة عشر ظھرا ویتم  الث)  ١٢( الساعة )  ٢٠١٤/ ٢/ ٣   (المصادف   )      االثنین  (یتم غلق صندوق العطاءات في یوم    -٢٨
  .فتح العطاءات في نفس یوم وساعة الغلق ودعوة المناقصین للحضور یوم الفتح العلني للعطاءات   

  -:قبل توقیع العقد  اإلخاللالقانونیة المترتبة على  اآلثار  -  ٢٩
  . الخاصة بالمناقص الناكل  األولیةمصادرة التأمینات  - أ
ویتحمل المناقص الناكل فرق البدلین الناجم عن تنفیذ العقد مع مصادرة تأمیناتھ  أحالة المناقصة على المرشح الثاني -  ب

 .  األولیة
رسیة المناقصة تقدیم خطاب ضمان حسن التنفیذ فلجھة التعاقد ت أووالثاني عن توقیع العقد  األولفي حالة نكول المرشحین    -جـ    

مصادرة  المبالغ الخاصة بالترشیح لھماي فرق البدلین بالتضامن وحسب فرق والثان األولویتحمل الناكالن الثالث   على المناقص
  .   األولیةالتأمینات 

من ھذا البند عند حدوث النكول ) جـ(و) ب(و) أ  (المنصوص علیھا في الفقرات  اإلجراءاتتطبق على المناقصین الناكلین    -د    
  .  عطاءاتھم الخاصة بالمناقصة  نفاذأثناء 

   -:بعد توقیع العقد  اإلخاللالقانونیة المترتبة على  اآلثار - ٣٠    
  .   ت النھائیة الخاصة بحسن التنفیذ مصادر أو االحتفاظ بالتأمینا - أ
یمثل فیھا المتعاقBد المخBل بالتزاماتBھ وعنBد الBرفض یستحصBل أذن قضBائي مBن محكمBة  إسراعتنفیذ العقد عن طریق لجنة  -  ب

تصBفیة  إلغBراضتعاقBد المخBل مھ بعBد وضBع الیBد وجBرد المBواد والمعBدات الخاصBة بالالموضوع بتنفیذ العمBل علBى حسBاب
% ٢٠البالغBة  اإلداریBةخیریBة والتحمBیالت أالغرامBات الت احتسBابالحسابات وتنفیذ العمل على حسابھ من ھذه اللجنة ویتم 

سابات النھائیة بان حسابھ دائBن فBال یعطBي وجد بعد تصفیة الح فإذا األخرىمن مبلغ االلتزام المخل بھ وااللتزامات المالیة 
 .   المطالبة بالتعویض بذلك المبلغ  وجد حسابھ مدین فیتم وإذا شيءلھ 

تعاقBد المخBل فBرق البBدلین ممقاول آخBر أذا أخBل بالتزاماتBھ التعاقدیBة ویتحمBل ال إلىیجوز للجھات المتعاقدة أحالة العقد     -جـ   
  .       تأمینات الخاصة بحسن التنفیذ ومراعاة السیاقات المطلوبةالمصادرة   عند تنفیذ العقد مع

. ویمدد باتفاق الطرفین   ) سنھ واحده ( العطاء نافذ لمدة  – ٣١  
  . على ان تكون مدة تنفیذ العقد تنافسیھ   ) یوم تقویمي ( تكون مدة تنفیذ العقد  – ٣٢
تھا التعاقدیة یعد  العقد مفسوخا من تلقاء نفسھ دون الحاجة الى اصدار حكم عند اخالل الشركة المتعاقد  معھا تنفیذ التزاما – ٣٣

  ٠یوم من تاریخ صدوره )  ١٤( قضائي وبعد انذار الطرف الثاني الزالة المخالفة وخالل فترة 
  
         

  المدیر العام                                                                                                       
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  جمهوریة العراق
  وزارة الصحة

لعامة لتسویق األدویة الشركة ا
  )كیمادیا( والمستلزمات الطبیة

      قسم التخطیط والمتابعه
  ١/٩/١/م.أ.ش :ددـالع

 م ٢٠١٤/  ١:        / التأریخ

 

  
  اق̂رعی ىرماۉك

  وستىرند تىتھزاره هو
ن ماردنى دهركن ی گشتى دابیپانیامكۆ

  )كیمادیا(ن یشكیھكازیستیھ پداوو پی

 

     
 ٠٧٧٠٥٤١٩٠٧٤:رقم هاتف النقال ٤١٥٧٦٦٧: هـ) كیمادیا(–وزارة الصحة  –باب المعظم  –بغداد 

 بدالة ذات أربعة خطوط ٤١٥٨٤٠١، ٥، ٧، ٨: هاتف البدالة
    www.kim-moh.netالموقع على االنترنیت  

Bab Al-Moa’adham- Baghdad Ministry of Health ( Kimadia) Tel.: 4157667 &  Tel. (4) lines 4158401,5,7,8   
Mobil: 07705419074 

                                                     
                                                           

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                                           

                                                                                                                                                                
          

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.kim-moh.net
http://www.pdffactory.com

