
 هسايذة  إعــــالىإعبدة 

  وهىاد راكذة لألجهسة الخذهيت لألجهسة الطبيت بيع هىاد راكذة   

 وزارة الصحت / البيئت / الشركت العبهت لتسىيق األدويت والوستلسهبث الطبيت

ٔيٕاد  نألجٓسة انطبٍتعهٍُت نبٍع يٕاد راكذة  اثإجراء يساٌذإعبدة انطبٍت / كًٍبدٌب عٍ حعهٍ ٔزارة انصحت / انبٍئت / انشركت انعبيت نخسٌٕق األدٌٔت ٔانًسخهسيبث 

في السبعت العبشرة هي صببح  3124( نسُت  32ٔكًب يبٍُت حفبصٍهٓب فً انجذٔل أدَبِ ٔحسب قبٌَٕ بٍع ٔإٌجبر أيٕال انذٔنت انًرقى ) راكذة نألجٓسة انخذيٍت 

هٌذست وصيبًت األجهسة الطبيت والخذهيت ) الحريت / الذببش ( في قسن (  31/33/1038ق ) واألربعبء الوىاف(  31/33/1038( الوىافق )  الثالثبءيىم ) 

الى مقر فعهى انراغبٍٍ ببنًشبركت انحضٕر  ( 11/30/1038) الوىافق  األربعبءيىم في  هي تبريخ الٌشرإعتببرآ  ( يىهآ 10علوآ أى هذة اإلعالى تبلغ ) 
ٌٔخحًم يٍ % من القيمة التقديرية والمدرجة في الجدول أدناه 02التأمينات القانونية البالغة الشركة فً باب المعظم الطابق الخامس على ان ٌودع كل منهم 

وفً حالة ٌٕو يٍ حبرٌخ اإلحبنت انقطعٍت  26% يٍ يبهغ اإلحبنت ٔعهى انًشخري رفع انًٕاد خالل 3حرسٕ عهٍّ انًساٌذة أجٕر انُشر ٔاإلعالٌ ٔانذالنٍت انببنغت 

 33% نصف من المئة من بدل البٌع عن كل ٌوم تاخٌر ولمدة 2/ 1عدم نقل المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة االمهال تستوفى منه اجور خزن 
لسنة  21ن عن بٌعه ثانٌة وفق احكام قانون ببٌع واٌجار اموال الدولة رقم ثالثون ٌوما فان انتهت هذه المدة ولم ٌقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة االعال

) ٔانًٕقع انخبص ببنٕزارة   www.Kimadia.iqٔنًسٌذ يٍ االطالع زٌبرة يٕقع  شركخُب عهى االَخرٍَج ، عهى انًٕقع انخبص ببنشركت 2313

www.moh.gov.iq ). 

  -الوستوسكبث الوطلىبت :

 أصم ٔصٕرة ( . ٌْٕت األحٕال انًذٍَت ) -2

 شٓبدة انجُسٍت انعراقٍت ) أصم ٔصٕرة ( . -3
 او تؤٌٌد سكن فً حال عدم توفر بطاقة سكن .بطبقت انسكٍ ) أصم ٔصٕرة (  -4
 انبطبقت انخًٌٍُٕت ) أصم ٔصٕرة ( . -5
 وصل التؤمٌنات القانونٌة .  -6
 . 2312لعام كتاب عدم الممانعة باالشتراك فً المزاٌدة العلنٌة من الهٌئة العامة للضرائب  -7

 -شروط اإلشتراك ببلوسايذة :

 ن ٌكون المتقدم للمزاٌدة عراقً الجنسٌة .. أ 3

لذي كلفوا بتقدٌرها وبٌعها . الٌجوز لمنتسبً وزارة الصحة الذٌن اتخذوا قراراً ببٌع او اٌجار المال المشمولة بهذه االعالن وكذلك اعضاء لجنتً التقدٌر والبٌع ا 3
االموال بطرٌقة المزاٌدة العلنٌة وٌسري ذلك على ازواجهم واقاربهم حتى الدرجة الرابعة واالقارب واالصهار من الدرجة المذكورة هم ) شراء او استئجار هذه 

ربهم بنفس الترتٌب جة واقااالبوان واالجداد مهما علوا ، االوالد واالحفاد مهما نزلوا ، االخوة واالخوات واوالدهم ، االعمام واالخوال واوالدهم ، الزوج والزو
 المذكور (

 2336( لسنة  13م )ال ٌحق لغٌر العراقً االشتراك فً المزاٌدة العلنٌة لشراء او اٌجار المال المشمول بهذا االعالن مع مراعاة احكام قانون االستثمار رق 4
 )المعدل( .

 زاماته تجاه شركتنا و الوزارة . ال ٌسمح بدخول المزاٌدة من كان مدٌنآ للوزارة عن تعاقد سابق معه ولم ٌوف بالت 5
% من البدل االخٌر وال ٌعد طلب الضم مقبوالً ما لم ٌدفع طالب الضم 15اٌام من تارٌخ االحالة على ان ال تقل عن 5ٌجوز الضم على بدل المزاٌدة االخٌر خالل 6

ة وٌجوز الضم ألي شخص بالنٌابة عن شخص آخر إذا كان مخوآل % من البدل الذي عرضه وحٌنئذ ٌعلن عن فتح مزاٌدة جدٌد23التامٌنات القانونٌة البالغة
 بوكالة قانونٌة .

المال على المزاٌد اذا نكل المزاٌد االخٌر الذي رست علٌه المزاٌدة عن دفع بدل المبٌع وكامل المصارٌف خالل سبعة اٌام من تارٌخ االحالة القطعٌة فٌعرض  7
% من البدل ٌضمن الناكل بقرار من لجنة 23كان قد عرضه فاذا وافق على اخذه ودفع التامٌنات القانونٌة بنسبة  االخٌر الذي كف ٌده قبل الناكل بالبدل الذي

 البٌع واالٌجار الفرق بٌن البدلٌن .
لة القطعٌة وفً حالة عدم نقل ٌوم من تارٌخ االحا 15ٌتم تسلٌم المال المبٌع بعد دفع بدل البٌع والمصارٌف وٌعد البٌع قطعٌاً وٌلزم المشتري بنقله خالل مدة  7

ثالثون ٌوما  33% نصف من المئة من بدل البٌع عن كل ٌوم تاخٌر ولمدة 2/  1المال المنقول بعد انتهاء المدة المحددة او مدة االمهال تستوفى منه اجور خزن 
 . 2313لسنة  21احكام قانون ببٌع واٌجار اموال الدولة رقم  فان انتهت هذه المدة ولم ٌقم المشتري بنقل المال جاز للدائرة االعالن عن بٌعه ثانٌة وفق

 .  إذا وافق الٌوم األخٌر المحدد للمزاٌدة عطلة رسمٌة فٌمدد الى الٌوم الذي ٌلٌه من الدوام الرسمً 8
 

رقم 
 المزايدة

خ تاريويوم  الموقع
 المزايدة

 التأمينات األولية المواد

قسم الهندسة وصٌانة  2312/ أ 1
الطبٌة والخدمٌة / األجهزة 

 بغداد / الحرٌة ) الدباش (

 الموافق  الثالثاءٌوم 
13 /11/2312  

 الساعة العاشرة صباحآ

مواد إحتٌاطٌة ألجهزة طبٌة وشعاعٌة 
مختلفة كؤجهزة التخدٌر وأجهزة التنفس 
اإلصطناعً وأجهزة السونار وأجهزة 

 . كراسً األشعة الثابتة والمتحركة

ون عشرمائتان و  223 333 262
آ ألف تسعة وثالثونملٌونآ و

دٌنار  وسبعة وستونمائة ثمانو
 عراقً  فقط .

قسم هندسة وصٌانة  2312أ / 2
األجهزة الطبٌة والخدمٌة / 

 بغداد / الحرٌة ) الدباش (

 الموافق األربعاءٌوم 
14/11/2312  

 الساعة العاشرة صباحآ
 

مواد إحتٌاطٌة لألجهزة الخدمٌة كؤجهزة 
الغسٌل والمصاعد والمولدات ومناضد 
العملٌات وأجهزة التبرٌد كالغرف المبردة 

 والتبرٌد المركزي 

363 232 53 
ثمان و تانملٌونآ ومائ خمسون

 تسعةو ثالثمائةو آألف ووثالثون
 دٌنارآ فقط .وستون 



 


