
Annex B 

 دائرة الصحة محافضة دهون

 الشروط االضافٌة

Reference: DOH/UNHCR/MECOLAB/01 

 (instructions for biders)نرجو تمدٌم عروضكم ضمن الشروط التالٌة, علما بان الملف المعون

المرفك ٌحتوي على الشروط الرئٌسٌة و ٌجب االلتزام بها:   

.عشر يوما تقويميااربعة  41ان يتم التجهيز خالل مدة اقصاها -1  

.على الجهة التً رست علٌها المنالصة االلتزام بالمائمة الرسمٌة و وفك النموج المرفك -2  

.ان تحمل المواد تارٌخ انتهاء المفعول اكثر من سنة واحدة من تارٌخ تمدٌم العرض -3  

مة العمد عن كل ٌوم تاخٌر حال عدم تمٌده بالمدة % عن كل ٌوم( من ل01ٌ×)سعر التندر.اٌام التجهٌزٌتحمل المجهز غرامة تاخٌرٌة  -4

.االلتزام المجهز بالشروط االخرى النصوص اعاله او بسبب التاخٌر الناجم عن عدم  

.ان تجهز المائمة جملة واحدة , و لٌس بشكل مجزأ -5  

6- ٌراعً تجهٌز المادة الواحدة من المنشأ المثبت ازاءها و المذكور فً لائمة العروض و تحمل تارٌخ انتهاء و وجبة تصنٌع واحدة و ال 

.تمبل التجزأة على وجبات مختلفة مطلما  

 7- الدائرة غٌر ملزمة بمبول الل العطاءات حال وجود ما ٌبرر ذلن.

فرض  المثبتة للمواد و من المناشئ المدرجة ازاءها و للدائرة الحك فً رفض المادة المخالفة للشروط معوفك المواصفات  ٌتم التجهٌز -8

.اعاله 6% من كلفة المادة حٌن المخالفة للمواصفات المثبتة تاكٌدا لما ورد فً الفمرة 01غرامة   

.تكرار المخالفة  من لبل الجهة المجهزة )الشركة( ٌعرضها الدراجها فً المائمة السوداء -9  

.دوٌة ٌتم اهمال العطاءات الممدمة من لبل الجهات الغٌر مخولة رسمٌا بالتجارة باال -01  

الغٌر المالئمة بنملها ) ٌراعى ظروف النمل الصحٌح كما مثبت على عبوة الدواء و ترفض المواد المنمولة فً الضروف الخزنٌة  -00

خالف ذلن تعتذر الدائرة عن استالم اٌة مادة منمولة فً ظروف خزنٌة مخالفة ترجع المادة و تعوض مع تطبٌك الغرامة المذكورة فً 

 الفمرة 8.

21- ترسل نماذج من المواد المخبرٌة للتاكد من سالمة ورود الموارد وفك الشروط المنصوصة فً التعهد هظا, وتعرض النماذج على 

 اللجنة الفنٌة و التحلٌلٌة.

 21- ان تكون الشركة المجهزة  مسجلة فً وزارة الصحة الللٌم كوردستان.

 21- ان تبرز الوثائك الرسمٌة عند التجهٌز.

(KMCA (21- ان تكون المواد المجهزة مسجلة مطلمة الصرف من وزارة الصحة الللٌم كوردستان 

  او وزارة صحة العراق.



 21- فً حالة ظهور اٌة تغٌرات فٌزٌائٌة او كٌمٌائٌة فً المادة المجهزة  اثناء الخزن فً المؤسسات الصحٌة  ٌتحمل المجهز التعوٌض.

 21- ال تتحمل الدائرة استحصال الموافمات الرسمٌة  بادخال المواد عدا تزوٌد المجهز بتأٌٌد رسو العمد علٌه.

28- مالحضة امالء كافة الحمول المضافة الى لائمة العرض و سٌتم التدلٌك ذلن و االسبمٌة لمن ٌوفر الشروط  كاملة و ال ٌشترط لبول 

 الل العطاءات.

 21- ٌهمل العرض الممدم من لبل الشرنة حال عدم تدوٌن المعلومات المدونة ادناه مع التولٌع من لبل الصٌدالنً المخول بتمدٌم العرض.

 12- على الجهة التً رست علٌها المنالصة ارفاق نسخة حدٌثة من براءة الذمة المالٌة من دائرة الضرٌبة.

 12- على الجهة التً رست علٌها المنالصة وضع تأمٌنات %1.

11- بعد ان ٌتم الموافمة على المنالصة لجهة معٌنة. لد تتغٌر كمٌة بعض المواد المطلوبة بموجب اي تغٌر لد ٌحدث فً المٌزانٌة 

 المخصصة .

 

 

  

 

 انً السٌد: _____________________________ صاخب الشركة:________________________

 رلم التسجٌل:_________________________

 اتعهد بتنفٌذ الفمرات اعاله و خالف ذلن اتحمل كل التبعات المانونٌة المتربتة علً, و علٌه اولع التزامً بالعمد.

 

 مالخضة: العرض ٌمدم فً ظروف مولع و مختوم بختم المحل

 

  

 الختم                                                                                      التولٌع:

                                                                                            االسم:

                                                                                            التارٌخ:

 

 

 

 



 

 


