
  إعــــالن

  ))مزایدة بیع معدات ومواد نجارة  ((  

  الشركة العامة لتسویق األدویة والمستلزمات الطبیة/ البیئة / وزارة الصحة 

إجراء مزایدة علنیة كیمادیا عن / الشركة العامة لتسویق األدویة والمستلزمات الطبیة / البیئة / تعلن وزارة الصحة 
لسنة )  ٢١( في الجدول أدناه وحسب قانون بیع وإیجار أموال الدولة المرقم  مبینلبیع معدات ومواد نجارة وكما 

قسم ھندسة (  العائدة إلى)   ٢٠١٧/  ٧/ ٥(  الموافق )   األربعاء(  یوم في الساعة العاشرة من صباح  ٢٠١٣
من  یومآ)  ٢١(  تبلغ اإلعالن في الصحف المحلیة  علمآ أن مدة) الدباش  /األجھزة الطبیة والخدمیة صیانة و

على ان یودع كل  الى مقر الشركة في باب المعظم الطابق الخامسفعلى الراغبین بالمشاركة الحضور  تاریخ النشر
أربعة مالیین ومائة وعشرة ألف وخمسمائة وثالثة )  ٤١١٠٥٩٣٧٩٧( القانونیة البالغة التأمینات منھم 

ویتحمل من ترسو علیھ قیمة التقدیریة من ال% ٢٠ لتي تمثلوا دینار عراقي وتسعون وسبعمائة وسبعة وتسعون
یوم من  ١٥من مبلغ اإلحالة وعلى المشتري رفع المواد خالل % ٢المزایدة أجور النشر واإلعالن والداللیة البالغة 

وفى منھ اجور وفي حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتھاء المدة المحددة او مدة االمھال تست تاریخ اإلحالة القطعیة
ثالثون یوما فان انتھت ھذه المدة ولم یقم  ٣٠نصف من المئة من بدل البیع عن كل یوم تاخیر ولمدة % ٢/ ١خزن 

لسنة  ٢١المشتري بنقل المال جاز للدائرة االعالن عن بیعھ ثانیة وفق احكام قانون ببیع وایجار اموال الدولة رقم 
على الموقع الخاص  على االنترنیت ،من االطالع زیارة موقع  شركتنا  ولمزید ٢٠١٣
 www.moh.gov.iqوالموقع الخاص بوزارة الصحة    www.Kimadia.iqةبالشرك

   - :المستمسكات المطلوبة 

 ) .أصل وصورة ( ھویة األحوال المدنیة  - ١
 .) أصل وصورة ( شھادة الجنسیة العراقیة  - ٢
 .او تأیید سكن في حال عدم توفر بطاقة سكن ) أصل وصورة ( بطاقة السكن  - ٣
 ) .أصل وصورة ( البطاقة التموینیة  - ٤
 . وصل التأمینات القانونیة  - ٥
  . ٢٠١٧كتاب عدم الممانعة باالشتراك في المزایدة العلنیة من الھیئة العامة للضرائب لعام  - ٦

  -:شروط اإلشتراك بالمزایدة 

 .ن یكون المتقدم للمزایدة عراقي الجنسیة أ  ١

ً ببیع او ایجار المال المشمولة بھذه االعالن وكذلك اعضاء ال ٢ یجوز لمنتسبي وزارة الصحة الذین اتخذوا قرارا
لجنتي التقدیر والبیع الذي كلفوا بتقدیرھا وبیعھا شراء او استئجار ھذه االموال بطریقة المزایدة العلنیة ویسري ذلك 

االبوان واالجداد مھما ( ارب واالصھار من الدرجة المذكورة ھم على ازواجھم واقاربھم حتى الدرجة الرابعة واالق
علوا ، االوالد واالحفاد مھما نزلوا ، االخوة واالخوات واوالدھم ، االعمام واالخوال واوالدھم ، الزوج والزوجة 

 )واقاربھم بنفس الترتیب المذكور 
یجار المال المشمول بھذا االعالن مع مراعاة احكام ال یحق لغیر العراقي االشتراك في المزایدة العلنیة لشراء او ا ٣

 ) .المعدل( ٢٠٠٦لسنة  ) ١٣(قانون االستثمار رقم 
 . ال یسمح بدخول المزایدة من كان مدینآ للوزارة عن تعاقد سابق معھ ولم یوف بالتزاماتھ تجاه شركتنا و الوزارة  ٤
من البدل االخیر وال % ١٥ال تقل عن لى اناالحالة عام من تاریخ یا ٥یجوز الضم على بدل المزایدة االخیر خالل ٥

ً ما لم یدفع طالب الضم التامینات القانونیة البالغة ذ یعلن نئمن البدل الذي عرضھ وحی% ٢٠یعد طلب الضم مقبوال
 .ویجوز الضم ألي شخص بالنیابة عن شخص آخر إذا كان مخوآل بوكالة قانونیة عن فتح مزایدة جدیدة 



د االخیر الذي رست علیھ المزایدة عن دفع بدل المبیع وكامل المصاریف خالل سبعة ایام من تاریخ اذا نكل المزای ٦
االحالة القطعیة فیعرض المال على المزاید االخیر الذي كف یده قبل الناكل بالبدل الذي كان قد عرضھ فاذا وافق 

ل بقرار من لجنة البیع واالیجار الفرق بین من البدل یضمن الناك% ٢٠على اخذه ودفع التامینات القانونیة بنسبة 
 .البدلین 

ً ویلزم المشتري بنقلھ خالل مدة  ٧ یوم من  ١٥یتم تسلیم المال المبیع بعد دفع بدل البیع والمصاریف ویعد البیع قطعیا
فى منھ اجور المھال تستوتاریخ االحالة القطعیة وفي حالة عدم نقل المال المنقول بعد انتھاء المدة المحددة او مدة ا

ثالثون یوما فان انتھت ھذه المدة ولم  ٣٠نصف من المئة من بدل البیع عن كل یوم تاخیر ولمدة % ٢/  ١خزن 
 ٢١یقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة االعالن عن بیعھ ثانیة وفق احكام قانون ببیع وایجار اموال الدولة رقم 

 . ٢٠١٣لسنة 
 .للمزایدة عطلة رسمیة فیمدد الى الیوم الذي یلیھ من الدوام الرسمي إذا وافق الیوم األخیر المحدد  ٨

  
  - :المعدات 

  ددـــالع  داتــــالمع  ت

  واحد   ١  مزرف عامودي  ١

  ثالثة   ٣  منشار كھربائي   ٢

  أربعة  ٤  دریل كھربائي  ٣

  واحد  ١  ماكنة رندة یدویة كھربائیة   ٤

  ثالثة  ٣  مجموعة نجاریة   ٥

  واحد  ١  كمبریسرماكنة   ٦

  واحد  ١  حدادة حجریة   ٧

  إثنان  ٢  كاویة منشار   ٨

  واحد  ١  ماكنة فریزة  ٩

  واحد  ١  ماكنة خیاطة  ١٠

  عشرة  ١٠  منشار صینیة قرص  ١١

  واحد  ١  منشار صغیر  ١٢

  ستة   ٦  سكنجة نجاریة    ١٣

  واحد  ١  كتر كھربائي  ١٤

  واحد  ١  بلور  ١٥

  ثمانیة واربعون  ٤٨  فخات نجاریة   ١٦

  ستة   ٦  منكنة نجاریة   ١٧

  إثنان  ٢  منكنة حدادیة   ١٨



  واحد  ١  كوسرة   ١٩

  إثنان  ٢  رجاجة تنعیم   ٢٠

  

  - :المواد 

  العدد  المادة  ت

  واحد  ١  ملم ٥*٨*٤صاج  معاكس  ١

  إثنان  ٢  ملم  ٤*٨*٤معاكس عادي   ٢

  ستة وثالثون  ٣٦  قدم ٦*٤*١خشب صاج    ٣

  واحد  ١  قدم   ٦*٦*١ خشب صاج اندونیسي   ٤

  إثنا عشر   ١٢  قدم  ٦*٦*٤خشب صاج   ٥

  ثالثمائة وخمسة وثالثون  ٣٣٥  متر ١*٤*٤,٨٥جام  خشب   ٦

  ثالثمائة وإثنان وعشرون   ٣٢٢  مربعمتر  ١*٤*٥خشب جام تركي    ٧

  ثالثة   ٣  مربعمتر  ٣*٤*٣,٢٥خشب جام    ٨

  ثمانیة عشر  ١٨  سم  ٣٥*٣٥مقاعد كراسي   ٩

  اربعة وعشرون  ٢٤  ھیكل كراسي    ١٠

  اربعة وستون  ٦٤  الواح معاكس مستعمل   ١١

  ستمائة واثنان وخمسون  ٦٥٢  لوح خشبي  ١٢

  ثالثة  ٣  ربطات خشبیة   ١٣

  ثالثة   ٣  ربطة خشبیة صغیرة  ١٤

  ثالثة  ٣  ربطة خشبیة   ١٥

  اثنان   ٢  صندوق ضاغط   ١٦

  اربعة  ٤  رف خشبي  ١٧

  ستون  ٦٠  ملم ١*١لوح مضغوط    ١٨

  خمسة عشر   ١٥  قاعدة خشب صالحة    ١٩

 


