
  ) E4G-033( الـعـامـة الخـارجـیـة المـرقمة مـناقـصـة الإعــالن 

  ورقة بیانات العطاء: الفصل الثاني
Section  Two:  Bid Data Sheet   

  A- General  عام -أ
 العامة الشركة/  الكھرباء وزارة:  المشتري اسم  ١

  الوسطى المنطقة/  الكھربائیة الطاقة إلنتاج
جنوب بغداد الغازیھ  كھرباءمحطة :  المحطة اســم

/٢  
) 11kv( استبدال وشراء القابلوات :  اسم المناقصة

  )١٦- ٩(الخاصة بالوحدات التولیدیھ 
  الولىا للمرة إعالن / E4G-033:  المناقصة رقم

Buyer’s Name: Ministry of Electricity / General 
COMPANY Of Electricity Production 
(GCEP)\middle region. 
Station’s Name : South Baghdad  Power Station. 
Tender’s Name: replacement and purchase of 
cables (11kv) for obstetric units (9-16))  
Tender’s Number: E4G-033 for the first time. 
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اسم المشروع : الطلب  ضمن الموازنة التشغیلیة لعام   ١
٢٠٢١  وعلى حساب ( ٣٢٣ ) ادوات احتیاطیھ٠

 
 

 Federal  Budget: The request is included in the 
on the operating budget of 2021 , classification 
spare parts no. (323) . 
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توجد الئحة بأسماء الشركات غیر المؤھلة أو   ٢
دائرة / الممنوعة من العمل لدى وزارة التخطیط 

 :الموقع االلكتروني العقود العامة الحكومیة
www.mop.dov.iq  

There is a list of the companies that are unqualified 
or banned from working with the Ministry of 
Planning and Developmental Cooperation / 
Government Public Contracts Department:  
Website: www.mop.dov.iq 
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 B- Contents of Bid Documents  محتویات وثائق العطاء - ب
العامة إلنتاج الطاقة  الشركة: عنوان المشتري   ١

 –الباب الشرقي  - المنطقة الوسطى / الكھربائیة 
 –) ١٩(شارع  –) ١٠٩(محلة  –ساحة غرناطة 

  )١٥(بنایة 
الطابق / االستعالمات : الجھة التي تستلم العطاء

  توضع في صندوق المناقصات/ األرضي 
محلة  –ساحة غرناطة  –الباب الشرقي : العنوان

  )١٥(بنایة  –) ١٩(شارع  –) ١٠٩(
  بغداد: المدینة 

  )١٠٨٥: (صندوق برید 
:  للشركةالموقع االلكتروني 

www.gcep.moelc.gov.iq.com  
E-mail: 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

For the purpose of clarification of Bid’s 
objectives only, the Buyer’s address is: 
Ministry of Electricity / General COMPANY 
Of Electricity Production (GCEP)\middle 
region. 
City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 
166, St. No. 19, Sector 109. 
Postal Code: P.O. Box 1058 
Floor and room number: Ground Floor, 
Queries room. 
Website of the GCEP: 
www.gcep.moelc.gov.iq.com 
E-mail: 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 
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 مقر إلى العطاء وثائق حول االستفسارات تقدم  ١
  األرضي الطابق – االجتماعات قاعة –الشركة

  .الفنیة االستفسارات على لإلجابة مؤتمر عقد سیتم
  ٢٠٢١ / ٨/  ٢٣  الموافقاالثنین   یوم

 بعد:  بتاریخ العمل صاحب من الموقع زیارة سیتم
  المدیریة موافقة استحصال

Questions on the Bid Documents shall be 
submitted to the General COMPANY Of 
Electricity Production (GCEP)/ Ground 
Floor/ meetings room. 
A conference will be held at  Monday 
23/8/2021 to answer any technical questions. 
Bidders can visit the work site after obtaining 
the COMPANY's approval. 
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 C- Bid’s Preparation  إعداد العطاء - ج
 أو العربیة اللغة( بـ العطاء یكون:  العطاء لغة  ١

  )اإلنكلیزیة
Bid’s Language: Arabic, English. 10-1  

١ 
 
 
 
 
 

  :اآلتیة الوثائق من العطاء یتألف
 وبظرفین) وتجاري فني( بجزئین العطاء یقدم •

 أصلیة وبنسخة ومختومین ومغلقین منفصلین
 یخولھ من أو للشركة المفوض المدیر من وموقعة

 الفني العرض على الحي والختم التوقیع في
 الكمیات جداول من صفحة كل وعلى والتجاري،

The Bid should include the following 
documents: 
· The bid must be submitted in one envelope 

that contain the technical and commercial 
offers, each in its own envelope. All envelopes 
must be sealed; stamped By the company 
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  وزارة الكھرباء
  المنطقة الوسطى       / العامة إلنتاج الطاقة الكھربائیة  الشركة

GENERAL COMPANY OF  
 ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP)  

http://www.mop.dov.iq
http://www.mop.dov.iq
http://www.gcep.moelc.gov.iq.com
mailto:37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq
http://www.gcep.moelc.gov.iq.com
mailto:37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq


 
 
 

 وبتوقیع العطاء مع المرفقة والمالحق المسعرة
  .العطاء مقدم وصفة اسم تثبیت مع حي وختم

 كافة المتقدمة الشركات على: تأسیس شھادة •
   الشركة تأسیس شھادة تقدیم واألجنبیة العربیة

  
 في بلد المنشأ العراقیة السفارة من علیھا مصادق

 للشركة الذاتیة السیرة). العام ھذا خالل حدیثة(
 تأسیس عقد( مع المفوض المدیر سفر وجواز
 أخرى مستمسكات وأي ،)للشركة الداخلي والنظام

 في المفوض للمدیر الشخصیة المستمسكات مع
 أدارة في لھ وتخویل العراق، في الشركة فرع

 أو الشركة إدارة من صادرة فعال فیھ والمقیم الفرع
وتقدیم كتاب تخویل بالمراجعة بتوقیع  .المؤسسة

  .العقد
 الشركة تأسیس عقد تقدیم: العراقیة الشركات   
 التسجیل شھادة مع) للعقد تعدیل قرارات وأي(

 وزارة في الشركات تسجیل دائرة من الصادرة
) العام ھذا وخالل حدیثا علیھا مصادق( التجارة
 من نسخة مع نافذة بغداد تجارة غرفة ھویة وتقدیم
  .الجنسیة وشھادة المدنیة األحوال ھویة

  التموینیة البطاقة حجب كتاب •
بشرط (تقدیم اعمال مماثلھ : المماثلة األعمال •

یكون عمل مماثل واحد منجز وخالل مده ال 
قبل الموعد النھائي ) عشرة سنوات  ١٠(تتجاوز 

من الكلفھ %) ٣٠(لتقدیم العطاء وبمبلغ یعادل 
 حسن تؤید التي الوثائقمع  ھامیتقدو) التخمینیھ 

 وتعتبر العالقة ذات أو المستفیدة الجھات من التنفیذ
 التجاریة الملحقیة من ومصادقة التأھیل معاییر من

  .العراق خارج لألعمال عنھا ینوب من أو العراقیة
 داخل المكتب أو للشركة الكامل العنوان یقدم •

-عمارة- دار-زقاق-محلة( العراق خارج أو العراق
 عند اعتماده لغرض) الخ..الكتروني البرید-طابق

 داخل لشركةا أو المكتب وجود حال وفي التعاقد
 جھات من صادر رسمي كتاب تقدیم العراق
 وعلى الشركة أو المكتب عنوان صحة یؤید رسمیة
 تغییر بكل التعاقد جھة إشعار المكتب أو الشركة

 تاریخ من) أیام ٧( مدة خالل عنوانھا على یطرأ
 یحق وھمي العنوان بأن تبین وإذا التغییر حصول
 واإلدراج التأمینات ومصادرة العقد فسخ للشركة
  .السوداء بالقائمة

 الماسك المصرف واسم الحساب رقم تحدید •
  .للحساب

 أو المكتب أو الشركة باسم شراء وصل تقدیم •
  المفوض المدیر

تتعھد الشركات األجنبیة بعدم وجود مطالبة مالیة •
غیر محسومة تجاه المؤسسات العراقیة خالل مدة 

یوماً من تاریخ التبلیغ بقرار  ثالثون) ٣٠(ال تزید 
  .اإلحالة وبخالف ذلك  یتم استبعاده

  
 وم��ن) للمكات��ب( الض��ریبة م��ن ذم��ة ب��راءة تق��دیم •

 صحة كتاب مع) للشركات( للضرائب العامة الھیئة
 إل�ى ومعن�ون المناقص�ة رق�م علیھم�ا ومثبت صدور

 المنطق��ة الكھربائی��ة الطاق��ة إلنت��اج العام��ة الش��ركة
 االش����تراك م����ن ممانع����ة ع����دم وكت����اب الوس����طى،
  .بالمناقصة

عل���ى مق���دم العط���اء تق���دیم الس���یولھ المالی���ھ بنس���بة •
م�����ن الكلف�����ة التخمینی�����ة وتك�����ون النس�����بة %) ٢٠(

stamp; and signed by the company's managing 
director or his Authorized representative, the 
priced quantities lists and the bid pages must 
be stamped and signed as well, also state the 
bidder's name and position. 
 

· Foreign companies must submit their 
certificate of incorporation (certified from 
the Iraqi embassy on the same year); the 
company's resume and Articles of 
association; passport and personal 
documents of the managing director in the 
company's branch/ office in Iraq, with his 
Authorization letter; and any other 
document that need to be submitted. and 
submit a letter authorizing the review by 
signing the contract. 

· Prccevions Works is not reignited just if the 
work is in A special condition and in specific 
technique one precious work is required 
within A period not exceed ( 10 ) years  
before the date of offer submission within 
Amount equals to ( 30% ) of the Estimation 
cost of the project . 
performance letters issued by the 
beneficiaries and certified by the Iraqi 
commerce attaché (or its equivalent entity).  

· For awarding purposes; submit the 
company/ office full address (City, Street, 
Sector, Building, Floor, Mail, E-mail..etc) 
In case of any changes, the company must 
submit a notification within (7) days of the 
changing date. The COMPANY has the 
right to avoid the contract; take legal 
actions; and enlist the company in the 
black list If later on the address was found 
to be fake. 

· Banks and account numbers of the bidder. 
· Purchasing receipt under the 

company/office 's managing director name 
· Foreign companies undertake not to have 

an unsettled financial claim against the 
Iraqi institutions within a period not 
exceeding (30) thirty days from the date of 
notification of the assignment decision , 
otherwise it is excluded. 

· Submit a tax clearance certificate issued by 
the Iraqi General Tax Authority (for offices 
and companies), and an authentication 
letter; both issued to the GCEP and entitled 
with the number of the bid, also submit a 
no-objection certificate to participate in the 
bid. 

· Financial availability= amount of the 
estimation cost * 20%  
Financial availability should be fixed in the 
document with a cutted amount 



مائت����ان وثالث����ھ ) ٢٣٣ ،٠٠٠: (المطلوب����ھ بمبل����غ 
  وثالثون الف دوالر

 في عنوانھ یبین الشركة مخول باسم تخویل كتاب •
  .لھ الممنوحة والصالحیات الشركة

 المشاركة للشركة المرفقة االستمارة مليء یتم •
 لتسھیل للشركة المفوض المدیر قبل من وتأییدھا

  الوثائق من والتأكد للعطاءات والتحلیل الفتح عملیة
  
  .المرفقة 
( لكافة الشركات   الختامیة الحسابات تقدیم •

الخاصھ والعامھ للسنتین األخیرتین ومصادق علیھا 
من مراقب حسابات وبالنسبھ للشركات االجنبیھ 

تكون مصدقھ من السفاره العراقیھ في بلد الشركة 
اللغھ العربیھ ومؤشر فیھا الربح  إلىالمترجمھ 
  )مطلوبھ (والخساره 

 والتي المشاركة العراقیة الشركات یخص یمافو
 تجھیز أو بتنفیذ للقیام للشركة المالیة المقدرة ثبتت

  .منھا المطلوب العمل
  :یلي ما تتضمن أن على

) ٥-٣( لفترة المتحققة السنویة اإلیرادات -١
  .السابقة سنوات

  ).مستمرة عقود( المستمرة االلتزامات -٢
 یتم حدیثة أعمال لدیھا لیس التي الشركات  •

 عام قبل سنتین آلخر المالیة كفاءتھا احتساب
٢٠١٤.  

 عن االستفسار أحقیة العمل صاحب تخویل •
 التي المصارف من المالي العطاء مقدم موقف
  .معھا یتعامل

 الشركة من األصلیة المنشأ شھادات تقدیم •
 البلد وصناعة تجارة غرفة من صادرة المصنعة

 الملحقیة أو السفارة من علیھا مصادق المنشأ
 للشركات بالنسبة المنشأ بلد في التجاریة العراقیة
 و) الدفعات مبلغ توضح(  تجاریة وقوائم األجنبیة
 في التجاریة الملحقیة أو السفارة من علیھا مصادق

 غیر جدیدة تكون  المجھزة المواد وبأن المنشأ بلد
 إیقاف ویتم للعراق البضائع دخول قبل مستعملة

 المستحقة للدفعات المالیة المستحقات إطالق
  .المنشأ شھادة تصدیق صحة ورود لحین للشركات

 المتعاقد الشركة باسم تأمین نقل،وثیقة مستندات •
 عن%) ١١٠( یعادل بمبلغ الشركة لصالح معھا
 عدم حالة في المناقلة تأمین شامال األخطار كافة

  .عالمیة شركة من علیھا التأمین
 الفنیة المواصفات تقدیم الشركات كافة على •

 الشركات إحدى من مصدقة العقد؛ في المطلوبة
  :لدینا المعتمدة الفاحصة العالمیة

   الفرنسیة Bureau veritas  -أ
   األلمانیة TUV Rheinland Middle East -ب
   الدنماركیة Baltic Control - ج
   السویسریة .Cotecna Inspecciton S.A - د

 نفقة على االستیرادیة والغیر االستیرادیة وللمواد
 مع ونتائجھا الفحص شھادات وتقدیم الثاني الطرف
 المواصفة اعتماد یتم ال وبعكسھ الفني العرض
  .المقدمة

 مع واضحة بصورة المواد منشأ تثبیت یجب •
 مناشئ عدة وجود حالة في المناشئ أسعار تحدید

  .بالمناقصة المطلوبة المناشئ حسب أو
 لكافة االستیراد إجازة بإصدار الشركة تلتزم •

(233,000)$.   
 

· Attach an Authorization letter for the 
company's representative, stating his 
position and the powers given to him. 

· The Bid submitting form must be filled in 
and signed by the managing director to  
 
 
facilitate the bid opening and evaluation 
process.  

· Balance Sheets for the last (2) years, 
certified by the Iraqi embassy or commerce 
attaché and translated to Arabic. it should 
include: 
For companies with no recent contracts, 
their financial abilities for the last two 
years before (2014) shall be considered.  

· Attach an authorization letter entitling the 
COMPANY to inquire about the bidder's 
financial situation.  

· Commercial Invoice and Certificate of 
Origin (original copies) from the 
Manufacturer (issued by the chamber of 
commerce and industries of company's 
country of origin); legalized by the Iraqi 
embassy or commerce attaché in the 
company's country. Commodities should all 
be new and unused. Financial entitlements 
will not be paid until confirming the validity 
of Certificate of Origin.      

· Shipping documents. For uninsured 
shipments; an insurance policy of (110)% 
of the cargo's value, on behalf of the 
company and interest of the COMPANY 
must be submitted; on all potential risks.  
- All companies must submit the required 
technical specification in section six, tested 
by one of the following International 
companies that are accepted by the first 
party: 
1- Bureau Veritas; 
2- TUV Rheinland Middle East; 
3- Baltic Control; 
4- Cotecna Inspecciton S.A.; 
for imported and non-imported 
commodities, and the second party shall 
bear all costs. Inspection Certificates and 
their results must be submitted in the 
techniqual offer; otherwise the submitted 
specifications shall be rejected. 

· In case of several origins available or 
required in the tender, provide a clear 
priced list for all origins. 

· The company is required to issue an Import 
License for all imported commodities, also 



 اإلجراءات واستكمال ومتابعة المستوردة المواد
 كافة الشركة وتتحمل اإلجازة بإصدار الالزمة
 حالة في الفقرة ھذه تثبیت یتم( المالیة الرسوم

  ).باإلجازة العمل إعادة
  

to  pursue and complete all related actions 
required, and bear all costs. [this applies if 
the Import License was required]. 

· Submitting similar works ( provide that 
one similar work is completed and within a 
period not exceeding ten years before the 
deadline for submitting the bid and an 
amount equivalent to 30 % of the estimated 
cost.  

  Alternative Bids [not permitted]  13-1  ). مطلوبة غیر(  البدیلة العطاءات  ٣
   لالنكوترم بھ المعمول األخیر اإلصدار یعتمد  ٥

  .)٢٠١٠ لسنة( 
the latest applicable versions of the 
INCOTERMS  Shall be adopted (2010). 
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   عند العطاء مقدم من المقدمة العطاء أسعار تكون  ٦
  
  

  ) . للتعدیل قابلة غیر(  العقد تنفیذ
  

The  Bid  prices offered  by  the Bidder  upon  
 
 
executing the contract are (non- adjustable) 
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) جزء( قائمة كل في المسعرة البنود تقل ال أن یجب  ٧
 عن الوطني التنافسي العطاء قوائم من متخصصة

   القائمة لتلك المكونة البنود مجموع من%) ١٠٠(
 من% ) ١٠٠( بنسبة نافذ السعر یكون أن یجب

 المكونة البنود من بند كل إزاء المؤشرة الكمیات
  .القوائم لتلك

  

The priced items in each specialized list (part) 
in the national competitive bid's lists shall not 
be less than (100) % of the total items 
constituting such list. 
The price shall be valid at (100) % of the 
quantities stated next to each item of the lists. 
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 نوع وحسب) الدوالر( عملةب األسعار تكون  ١
  .المناقصة

Prices shall be in the (US Dollars) currency 
and according to the type of the Bid. 
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ً )  ٩٠ (:فترة التجھیز المطلوبة  ٣  The period of Supplying : ( 90 ) days. 18-3  تسعون یوما
١ 
  

. المجھز العطاء لمقدم المصنعة الجھة تخویل
  )مطلوب(

Authorization of the Manufacturer to the 
Bidder. (applicable) 
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١ 
  

  )مطلوبة. (البیع بعد ما خدمات
 كان وإذا، العراق في عامالً  العطاء مقدم یكن لم إذا

 أن یجب، )العطاء بیانات( ورقة في مطلوباَ  ذلك
 وقادراً  مجھزاً  العراق في عنھ بوكیل ممثالً  یكون
 الغیار قطع وتوفیر الصیانة بعملیات القیام على

 أو العقد شروط في مذكور ھو ما بحسب
  .الفنیة المواصفات

  

After sale services (Applicable) 
If the Bidder is not doing business in Iraq, 
and if that was required in the bid data sheet, 
they should be represented in Iraq by an 
agent that is ready and capable of conducting 
maintenance operations and providing spare 
parts as stated in the contract conditions 
and/or the technical specifications. 
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b  

١ 
  

 المؤھالت جمیع العطاء مقدم في تتوفر أن
 الثالث القسم في علیھا المنصوص والمعاییر

  ).والمؤھالت التقییم معاییر(

The Bidder should meet all the qualifications 
and standards stipulated in section three 
(Evaluation and Qualification Criteria). 
(Applicable) 
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 من) یوم وعشرون مائة()١٢٠( العطاء نفاذیة مدة  ١
  .الغلق تاریخ

Bid’s validity (120) One hundred and  twenty 
days from the closing date. 
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 وتعدیل بمراجعة فیھا یسمح ال التي العقود في  ٣
  ) یسمح ال.  ( األسعار

The contracts, in which it is not permitted to 
adjust prices. ( non applicable) 
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  ) مطلوب.  ( العطاء ضمان - أ  ١
 من صادر للعطاء ضمان على یحتوي العطاء -ب

 الفصل في الموجود النموذج حسب معتمد مصرف
  ).العطاء نماذج( من الرابع

a-   Bid’s letter of guarantee (required). 
b-   The Bid contains a Bid’s guarantee letter 
(issued by a trusted  bank) as per the form in 
Section Four of Bid Forms. 
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 العط�اءات مق�دمي من المطلوبة األولیة التأمینات - أ  ٢
اح�����دى عش�����ر ال�����ف وس�����تمائة  $ )١١,٦٥٠(

 مصدق صك( شكل على كونت دوالر وخمسون 
) م�ع ص�حة ص�دوره ضمان خطاب أو سفتجة أو
  . معنون بأسم شركتنا )أصلیة نسخة(
 مص��رف م��ن ص��ادر الض��مان خط��اب( یك��ون - ب

 البن�ك یص�درھا نش�رة بموج�ب الع�راق في معتمد

a- The Bid guarantee price is( 11,650)$ and 
shall be submitted in the form of (letter of 
guarantee or check with the validity of its 
issuance) issued by the Government of Iraq, 
or any other form to be mentioned in the bid 
data sheet.(Named by our company name)  
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 وحس���ب الض��مان تفعی���ل م��ن لن���تمكن المرك��زي
 المص��رف فورم��ة أو TBI م��ن الص��ادر النم��وذج
 المص��در المص��رف خ��تم ض��رورة م��ع المعتم��دة
  .الضمان لخطاب

 ف�ي الموجودة الضمان نماذج احد مع یتوافق أن -ج
 نم�وذج أي أو)  العط�اءات نم�اذج(  الراب�ع القسم
  . العطاء تسلیم قبل المشتري من یعتمد آخر

 خط��ي طل��ب إص��دار ف�ور للص��رف قاب��ل یك�ون  -د
 ال�واردة بالش�روط اإلخالل حال في لمشتريا من
  .)٥-٢١( الفقرة في

  . األصلیة النسخة تسلیم یتم أن  -ھـ
 بع�د یوم�ا) ٢٨( لم�دة المفع�ول س�اري یكون أن  -و

 نف�اذ تمدی�د ت�اریخ بع�د أو العط�اء نفاذ فترة انتھاء
ً  ذلك كان إذا العطاء ً  مطلوبا ) ٢-٢٠( للفق�رة وفق�ا

  ).العطاء لمقدمي التعلیمات( من

b- For liquidation purposes; the letter of 
guarantee should be issued from a trusted 
bank in Iraq as per the publication issued by 
the Central Bank of Iraq, and using the official 
form issued by the TBI or the form of the 
bank selected by the bidder.  
c- It shall be identical to any of the forms in 
section four: Bid Forms or any other form to 
be adopted by the Buyer before submitting the 
Bid, 
d-  It  shall  be  negotiable  promptly  on  
issuing  a  written  request  by  the buyer in 
the event of breaching the conditions stated in 
Para 21-5/ Instructions to Bidders, 
e- The original copy must be submitted; 
duplicates are not accepted, 
f- It must be valid for (28) days after the Bid’s 
validity period or after the date of bid  
 
extension expiry period, if required according 
to Para 20-2/ Instructions to Bidders. 

 األعمال من بأي العطاء مقدم قیام حالة في  ٧
 الفقرة، ھذه من) ب و أ( البندین في المذكورة

 العطاء مقدم أھلیة عدم إعالن في الحق فللمشتري
  . المدة المناقصات في مشاركاتھ وتعلیق

ً  الفائز العطاء مقدم فشل إذا – أ ) ٤٣( للفقرة وفقا
  ).  العطاءات لمقدمي التعلیمات( من
 ضمان تقدیم في الفائز العطاء مقدم فشل إذا – ب

 التعلیمات( من) ٤٤( المادة بموجب األداء حسن
  ). العطاءات لمقدمي

  ) سنتان األھلیة عدم فترة ستكون( 

If the Bidder conducts anything stated in para 
(a) or (b) of this clause,  the  Buyer  shall  
have  the  right  to  declare  the  Bidder 
disqualified and suspend its participation in 
tenders for a period of (2) two year. 
a- If the winning Bidder fails to sign the 

Contract as per Para 43/Instructions to 
Bidders 

b-  or to submit the performance bond as per 
article 44/Instructions to Bidders. 
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 واحدة أصلیة نسخة یقدم أن العطاء مقدم على  ١
 من" أصلیة نسخة" علیھا مؤشرا عطائھ من ممیزة
 من) ١١( المادة في مذكور ھو كما المناقصة وثائق

  ).العطاء بمقدمي الخاصة التعلیمات(

The  Bidder  must  submit  one  original  
copy  of  his  Bid  marked  as “Original” 
from the Bidding Documents as stated in 
11/Instructions to Bidders. 
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  D- Submission and Opening of  Bids  تسلیم وفتح العطاء -د
١ 
  ب

للمتقدمین تسلیم عطاءاتھم عبر البرید ) ال یحق ( 
  .االلكتروني

The Bidders May Not send their Bids via 
email. 

23-1 
a+b  

٢ 
  

 والخارجیة الداخلیة المغلفات تحمل أن یجب
 المناقصة ورقم اسم(  الخاصة اإلضافیة العالمات

 ورقم االلكتروني وبریدھا وعنوانھا الشركة واسم
  ) العطاء مغلف على یكتب المحمول الھاتف

The inner and outer envelopes shall have the 
special additional marks (Name and No. of 
the Tender, (Name, Address, E-mail, Phone 
no., Mobile no.) of the Bidder). 

23-2 
c  

  : ھو المشتري عنوان العطاء تسلیم ألغراض  ١
 المنطقة/  الكھربائیة الطاقة إلنتاج العامة الشركة

  الوسطى
 غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  عنوانال
  )  ١٥( بنایة –) ١٩( شارع –) ١٠٩( محلة –

  )١٠٨٥: ( برید صندوق
 الطابق/  االستعالمات:  العطاء تستلم التي الجھة

 صندوق في توضع/ الشركة مقر في األرضي
   المناقصات

 ٢٩/٨/٢٠٢١ یوم :المناقصة لغلق النھائي الموعد
 موعد صادف حال وفي ،االحد یوم المصادف

 من الوقت نفس في الغلق یكون رسمیة عطلة الغلق
  . الرسمي الدوام من یلیھ الذي الیوم

  . ظھراً ) عشر الثانیة الساعة( :الوقت

For the purpose of Bid’s submission, the 
Buyer’s address is: 
To: Ministry of Electricity / GENERAL 
COMPANY OF ELECTRICITY 
PRODUCTION (GCEP)\middle region. 
Address: City: Baghdad , Grnada Sq., 
Building No. 166, St. No. 19, Sector 109. 
Postal Code: P.O. Box 1058 
Tender Deadline Sunday   29/8/2021 (In case 
of closing date comes cross an official 
holiday, the closing date shall be at the same 
time in the day which follow the holiday.) 
Time: 12:00 p.m. 
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  : اآلتیین والزمان المكان في العطاء فتح سیتم  ١
/  الكھربائیة الطاقة إلنتاج العامة الشركة: إلى

   الوسطى المنطقة
 غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  العنوان

  ) ١٥( بنایة –) ١٩( شارع –) ١٠٩( محلة –
  )   االجتماعات قاعة(  األرضي الطابق
   بغداد: المدینة
   )٨/٢٠٢١/ ٢٩(:  التاریخ
  . ظھراً  عشر الثانیة الساعة بعد:  الوقت

Bids shall be opened in the following time 
and place: 
at: Ministry of Electricity / GENERAL 
COMPANY OF ELECTRICITY 
PRODUCTION (GCEP). 
Address City: Baghdad , Grnada Sq., 
Building No. 166, St. No. 19, Sector 109. 
Postal Code: P.O. Box 1058 
Tender Deadline: 29/8/2021  
Time: after 12:00 p.m. 
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 البرید عبر العطاءات تسلیم المسموح من كان إذا  ١
ً  االلكتروني  من) ١-٢٣( الفرعیة للفقرات وفقا

 اإلجراءات ستكون) العطاءات لمقدمي تعلیمات(
  )ینطبق ال( .یأتي كما العطاءات فتح

If it is allowed to submit Bids via email 
according to 23-1/Instructions to Bidders, 
Bids opening procedures shall be as follows: 
(not applicable) 
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  E- Evaluating and Comparing Bids  ـ التقییم والمقارنة العطاءات ھـ
 طبیعة وحسب) األجنبیة العملة( المقدمة األسعار  ١

  .المناقصة
  

Prices submitted in other currencies shall be 
converted to their equivalent in (US Dollars). 
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 في كعامل المحلیة األفضلیة ھامش) یؤخذال (  ١
   عقود بموجب التجھیز عقود في العطاءات تحلیل

  
 لغایة بالسعر األفضلیة بنسبة تحدد مشاركة

)١٥(%.  

(it is not to be adopted) Margin of Preference 
as a factor in analyzing bids and up to  
 
(15%).  

35-1 
 

٣ 
  

 مجامیع أساس على مقارنتھا العطاءات تقییم یتم
 ألحد األسعار جدول في ورد وإذا) البنود( الفقرات
 اعتبار فیتم مسعرة غیر فقرة العطاءات مقدمي
 األخرى الفقرات بقیة أسعار ضمن مغطى سعرھا

  .البند في
  

The Bids shall be evaluated and compared 
on the basis of item totals. If the priced table 
of a Bidder contained an un-priced item, 
then its price shall be considered as covered 
by the prices of other items.  

36-3 
a 

  

٣ 
  

 القسم في الموجودة المعاییر حسب التقییم یكون
  ). العطاءات ومقارنة التقییم( الثالث

  )ال. (التجھیز توقیتات في االنحراف - أ
  )ال. (الدفعات توقیتات في االنحراف -  ب
 والمواد لالستبدال القابلة األجزاء كلفة - ج

 بعد ما وخدمات الصیانة ألغراض االحتیاطیة
  )ال. (للعطاء المذكورة للمعدات البیع

 االحتیاطیة والمواد البیع بعد ما خدمات توفر - د
. العطاء في المقدمة للمعدات المشتري بلد في
 وترجیح المعایرة جدول حسب تكون(

  )الوثائق مع المرفق العطاءات
 والصیانة التشغیل ألغراض المتوقعة الكلفة -ھـ

  )ال. (للمعدات التشغیلي للعمر
  )ال.(المقدمة المعدات وإنتاجیة أداء - و
  :االعتبار بنظر بھا األخذ یتطلب أخرى معاییر - ز

  .الدقیقة الفنیة المواصفات -   
  . باألیام العقد تجھیز أو تأھیل مدة -   
 السنتین خالل واألرباح اإلیرادات حجم -   

  .األخیرتین
 ومكان التجھیز وأسلوب التجاري البیع نوع -   

  .المجھزة للمواد االستالم
 الوثائق في المطلوبة المناشئ أو المنشأ -   

  .للمناقصة القیاسیة

Evaluation shall be conducted using the 
criteria of section three (Evaluation and 
Qualification Criteria):  
a- Deviation in supply times. (no) 
b- Deviation in payment times. (no) 
c- Cost of replaceable parts and spare parts 
for the purposes of maintenance and after 
sale service for the equipments stated in Bid. 
(no) 
d- Availability of after sale service and spare 
parts in the country of buyer for the 
equipments offered in the Bid (yes, and 
according to the attached calibration and 
bids' weighting table). 
e- Estimated cost of the purposes of 
operation and maintenance through 
operational life-span of equipments. (no) 
f- Performance and productivity of 
equipments.(no) 
g-  Other criteria that should be considered: 
  - Technical specification. 
      - Supplying or rehabilitation period in 
days.  
   - Income and profits for the last two years. 
   - Commercial sale type, supplying method 
and The Place in which the services will be 
delivered. 
   - The required origin(s) in the Standard Bid 

36-3 
d  



Documents of the tender. 
 كجزء عطاءاتھم تقدیم في العطاءات مقدمي أحقیة  ٥

 صیانة(  العام التنافسي للعطاء المكون أكثر أو
  ).  وتجھیز وتشغیل

  )ینطبق ال(

The Bidders’ entitlement to submit their 
Bids as one part or more constituting the 
competitive general contracting : (not 
applicable) 
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  F-  Awarding of Tender  إرساء العطاءات -و 
 لزیادة بھا المسموح المئویة للنسبة األعلى الحد  ١

  %).١٥( األسعار لنفس كمیات
 االتحادیة الموازنة تنفیذ تعلیمات حسب النسبة تحدد

  .النافذة الحكومیة العقود تنفیذ تعلیمات و النافذة
 أو المواد أو السلع زیادة التعاقد لجھة یجوز -

 مواصفاتھا تعدیل أو االستشاریة غیر الخدمات
 من%) ٢٠( عن یزید ال بما علیھا المتعاقد الفنیة
 وأن المالي التخصیص یتوفر أن على العقد مبلغ

 عند المتعاقد من المسعرة الفقرات أسعار اعتماد یتم
 عن زاد وما الفقرة كمیة من%) ٢٠( تجاوزھا عدم
  . السائدة السوق أسعار إلى یخضع ذلك

 أو المواد أو السلع كمیة زیادة التعاقد لجھة یجوز -
 مواصفاتھا تعدیل أو االستشاریة غیر الخدمات

 مبلغ نسبة عن یزید ال بما علیھا المتعاقد الفنیة
 نفیذت تعلیمات في علیھ المنصوص االحتیاط
 المالي التخصیص یتوفر أن على السنویة الموازنة

   بالزیادة المشمولة الفقرات أسعار اعتماد یتم وان
  
  

 ً  عدم عند المتعاقد من المسعرة للفقرات وفقا
 ذلك عن زاد وما الفقرة كمیة من%) ٢٠( تجاوزھا

  . السائدة السوق أسعار إلى یخضع
  
  
 لتخفیض بھا المسموح المئویة للنسبة األعلى الحد-

  ).العقد مبلغ من% ١٥( األسعار بنفس الكمیات

- Upper limit of percentage permitted to 
increase the quantities in the same prices 
(15%). 
Determined according to the in force laws of 
Government contracts implementation 
instructions and the federal budget 
instructions. 
- The first party is allowed to increase the 
required amounts; non-consulting services; 
and/or adjust the required technical 
specification, by up to (20)% of the amounts 
stated in the contract, and only if the 
financial allocations are available. For the 
amounts less than or equals to (20)%; the 
item pricing in the contract will be used, 
otherwise use the prevailing market rates. 
- The first party is allowed to increase the  
 
 
required amounts; non-consulting services; 
and/or adjust the required technical 
specification, by no more than the reserve  
 
amount stated in the annual budget 
implementation instructions, and only if the 
financial allocations are available. For the 
amounts less than or equals to (20)%; the 
item pricing in the contract will be used, 
otherwise use the prevailing market rates. 
- Upper limit of percentage permitted to 
decrease the quantities in the same prices 
(15%). 
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 صدور تاریخ من) یوم ١٤( خالل العقد توقیع یتم  ٢
  ).اإلحالة( القبول كتاب

Contract shall be signed within (14 days) as 
of the date of issuing the letter of acceptance 

43-2 
  

 من یوم) ١٤( خالل التنفیذ حسن ضمان تقدیم یتم  ١
  ).اإلحالة( القبول كتاب صدور تاریخ

Good performance bond shall be submitted 
within (14 days) as of the date of issuing the 
Awarding letter. 
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  لعقود تجھیز السلع الشروط الخاصة بالعقد: الفصل الثامن    
 Special Conditions of  the  Contract for  Commodities  Supply  Contracts  

العامة إلنتاج  الشركة /وزارة الكھرباء : اسم المشتري 
محطة كھرباء جنوب / المنطقة الوسطى/ اقة الكھربائیةالط

  ٢/بغداد الغازیھ 

Ministry of Electricity/ General COMPANY of 
Electricity Production (GCEP)/middle region  / 
south Baghdad  power station/2 

1-1 
(h) 

واصلة / )CIP( ٢/محطة كھرباء جنوب بغداد الغازیھ 
  .للمخازنالمواد 

South Baghdad  gas Power station./2 (CIP)/ 
Warehouse. 

1-1 
(l) 

  
 في موصوفة كما ھي التجاریة المصطلحات معاني

 والحقوق تجاري مصطلح ألي المعنى كان إذا .ماالنكوتر
 تعتمد االنكوترم، مع تنطبق ال العقد ألطراف وااللتزامات

 احد إلى اشر: استثناء( قبل من الموضوعة المعاني
  )األخرى المقبولة العالمیة التجاریة المصطلحات

Meanings of commercial terms are as described 
in the Incoterms. If the meaning of any 
commercial term and the rights and obligations 
of the Contract Parties does not accord to the 
INCOTERMS,  shall be relied on the meanings 
given by (exception: state another accepted 
international commercial term). 

4-2 
(a)  

 Latest version of INCOTERMS (2010). 4-2  .)2010( لالنكوترم المستخدم المحدث اإلصدار
(b)  

  Language: Arabic/English. 5-1  )االنكلیزیة أو العربیة اللغة: (المعتمدة اللغة
  :البالغات إلرسال
 العامة الشركة/ الكھرباء وزارة: (إلى: المشتري عنوان
  )الوسطى المنطقة/  الكھربائیة الطاقة إلنتاج
  ١٥/ بنایة – ١٩/ شارع -١٠٩/  محلة :الشارع عنوان

   االستعالمات – األرضي الطابق: والغرفة الطابق رقم
   بغداد: المدینة
   ١٠٨٥ ب.ص :البریدي الرمز
   العراق :الدولة
  : االلكتروني البرید

  :   للشركة االلكتروني الموقع
www.gcep.moelc.gov.iq.com 

  :          التجاري للقسم االلكتروني البرید
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq: mail-E  

For sending notice, the Buyer’s address is: To:  
Address: 
City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 166, St. 
No. 19, Sector 109. 
Postal Code: P.O. Box 1058 
Floor and room number: Ground Floor, Queries 
room. 
 
Email:  
Website of the GCEP: 
www.gcep.moelc.gov.iq.com 
E-mail of the Commercial Department:  
E-mail: 37_commercial.dept.m @moelc.gov.iq 
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 Contracts are subject to the Iraqi law. 9-1  .العراقي للقانون العقود تخضع
 في إلیھا والمشار التحكیم إجراءات تنظم التي القواعد إن  

  : یلي كما سیكون للعقد العامة الشروط من) ٢-١٠( الفقرة
 رقم الحكومیة الدیون تحصیل قانون إلى العقد یخضع  -
 القضاء ووالیة العراقیة القوانین والى) ١٩٧٧( لسنة) ٥٦(

) ١٩٥١( لسنة) ٤٠( رقم العراقي المدني والقانون العراقي
  ).٢٠٠٦( لسنة) ١٢( رقم التضمین وقانون

 مجھز مع التجھیز عقود في ستتضمن) أ( ٢- ١٠ الفقرة
  .أجنبي
 مجھز مع التجھیز عقود في ستتضمن) ط( ٢- ١٠ الفقرة
  .محلي

  : أجنبي مجھز مع العقود. أ
 الموحدة واألعراف األصول وفق العمل التعاقد جھة على

 العالمیة التجارة غرفة من الصادرة المستندیة لالعتمادات
ICC  العقود تنفیذ بتعلیمات المشمولة العقود إبرام عند 

  .النافذة الحكومیة
  
   المشتري دولة من محلیین مجھزین مع العقود. ب
 من المحلي والمجھز المشتري بین نزاع حدوث حالة في

 المحاكم أو التحكیم إلى اللجوء فیتم المشتري، دولة
  .المشتري دولة قوانین وبموجب المختصة

 قابل الغیر المستندي االعتماد بفتح التعاقد جھة تقوم -

The rules regulating the arbitration procedures as 
stated  in 10-2/General Conditions of the 
Contract are as follows: 
The contract subject to the law of government 
debts collection no (56) of (1977), and the Iraqi 
laws  
And Iraqi jurisdiction and Iraqi civil law no.(40) 
of (1951) and Inclusion law no.(12) of (2006). 
10-2-a shall be included in the supply Contracts 
with foreign suppliers 
 10-2-b shall be included in the supply Contracts 
with local suppliers 
 
a-  Contract with Foreign Supplier: 

for Contracts made with foreign suppliers, shall be 
adopted the international trade arbitration due to 
its practical advantages over other rules of 
settlement of disputes, or rules applied in 
arbitration in which the Buyer may be interested: 
Rules of Arbitration for 1976 issued by the 
UNCITRAL or the Rules on Settlement of Dispute  
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 وتنفیذ سلع تورید( االستیرادیة العقود أقیام لتغطیة للنقض
 أو األجنبیة الشركات مع التعاقد عند) خدمات وشراء أعمال

 أو المعتمدة الحكومیة المصارف أحد خالل من العراقیة
 بكتاب التبلیغ(  التعاقد إجراء بعد النافذة الضوابط حسب

  ).  العقد وتوقیع التنفیذ حسن خطاب واستالم اإلحالة
 طلب على بناءاً  مثبت المستندي االعتماد فتح یمكن -

  . تثبیتھ مصاریف یتحمل أن على المتعاقد
 تتحملھا العراق داخل  المستندي االعتماد فتح مصاریف -

  . المتعاقد یتحملھا العراق خارج مصاریف أما التعاقد، جھة
 الضمان خطاب تمدید یتم المستندي االعتماد تمدید عند -

  . والمبلغ المدة بنفس التنفیذ حسن
 بعد إال للنقض قابل غیر المستندي االعتماد إلغاء یجوز ال -

 فاتح المصرف( المعنیة األطراف موافقة استحصال
  ). المجھز، المراسل المصرف، االعتماد

 الكمركي اإلخراج مھمة تسھیل كتاب إلصدار طلب تقدیم -
 بالمواد الخاصة والقوائم الشحن مستندات مع المجھزة للمواد

 أقصاه موعد قبل العربیة اللغة إلى ومترجمة أصلیة المجھزة
ً  وأربعون خمسة) ٤٥(  للمنافذ المواد وصول من یوما

 في یتسبب تأخر أي مسؤولیة المجھز ویتحمل الحدودیة
 الفترة ضمن كاملة مستندات تقدیم عدم جراء المواد إخراج

  .أعاله المحددة

and Arbitration by the International Chamber of 
Commerce (ICC). 
If the Buyer selects UNCITRAL rules, a form 
shall be adopted for the condition that must be 
included in the General Conditions of Contract, as 
follows  
10-2-a- Any dispute, conflict or demand arising 
from or connected with this Contract shall be 
settled by arbitration according to the UNCITRAL 
rules on arbitration currently in force. 
If the Buyer selects ICC rules, a form shall be 
adopted for the condition that must be included in 
the General Conditions of Contract, as follows  
10-2-b- The Dispute arise from this Contract shall 
be finally settled according to the ICC’s Rules of 
Settlement of Disputes and Arbitration by one 
arbitrator or more to be appointed according to 
such rules. 
b-  Contracts  with  Local  Suppliers  from  the  
Buyer's Country: 
In  the  event  of  any  dispute  between  the  
Buyer and  the  local Supplier from the Buyer’s 
country, the matter shall be referred to arbitration 
or competent courts according to the law of the 
Buyer’s country. 

   ھي المجھز من تأمینھا المطلوب الوثائق وبقیة الشحن وثائق  
  .استیرادیة إجازة -
 الموردة أو المصنعة الجھة قبل من المقدمة الضمان شھادة -

یوم من  )٣٦٠( التشغیلي الضمان فترةن نفاذیة تكو أن على
  تاریخ انجاز العمل

 مصرف من صادرة مشروطة غیر مصرفیة كفالة تقدیم -
 البالغة األولیة النقدیة السلفة مبلغ تعادل العراق في معتمد

)  وجدت إن(  العقد توقیع بعد اإلحالة مبلغ من% ) ١٠(
 مجلس لقرار استناداً  العام والقطاع العامة الشركات باستثناء
  ).٢٠١٠( لسنة) ٦٣( المرقم الوزراء

Shipping and other documents to be submitted by 
the Supplier: 
 - letter of guarantee submitted by the manufacturer 
or the importer, and the Commodities guarantee 
validity period must be (360 DAYS) from the date 
of completion of the work . 
- presenting an unconditional bank guarantee from 
an approved bank in Iraq equals (10)% of the 
contract's value after signing the contract (if 
applicable) except for general companies and 
public sector enterprise according to the Iraqi 
council of ministers' decision no.(63) of (2010). 
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 بھا المتصلة والخدمات المجھزة للسلع المحددة األسعار  
  ) قابلة غیر.  ( للتعدیل قابلة المنفذة

Prices given for Commodities and Related 
Services executed are adjustable. (un-adjustable) 
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  : مبین كما)  المستحقات(  الدفع شروط  
 االستالم بعد بالدوالر األمریكي%) ١٠٠( المبلغ تسدید یتم

  : كاآلتي
بعد دخولھا إلى مخازن المحطة وتأیید االستالم   -

ومطابقتھا لنتائج الفحص المطلوبة والمصادق علیھا من 
  .الجھة المستفیدة

من مبلغ العقد بعد انتھاء فترة الضمان %) ٥(    -
  .التشغیلي

Method and Terms of Payment are as follows: 
(100%) of payment in USD as follows: 
- After entering the warehouses of the station and 
support receipt and match the results of the 
examination required and approved by the 
beneficiary. 
-  (5)% of the Contract Price after  the end  of  the  
Commodities' functioning guarantee period. 
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 بعدھا المشتري على التي الدفع تأخیر فترة(  ینطبق كان إذا  
  . یوم) عدد ادخل( ھي) فائدة یدفع أن

  % ).  الرقم ادخل(  ھي ستطبق التي الفائدة نسبة
  ) تنطبق ال( 

If it is applicable (The period of payment delay that 
the buyer shall afterwards pay an interest is [insert 
number] days. 
Interest rate that shall be applied is [insert number] 
days. (not applicable) 
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  ) إلزامي( التنفیذ حسن ضمان  
 اإلحالة مبلغ قیمة من% ٥ تكون األداء حسن ضمان قیمة

  .األمریكي وبالدوالر

Good Performance guarantee is [“compulsory”] 
good performance guarantee amount  shall  be (5)%  
of the contract's value and in US Dollars. 
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 If compulsory, the good performance guarantee 18-3   شكل على األداء حسن ضمان یكون إلزامیة، كونھا حال في  



 shall be in the form of (a guarantee letter from a  ).معتمد مصرف من ضمان خطاب(
valid Bank). 

 الضمان فترة انتھاء بعد( األداء حسن ضمان یسترد  
 قبل من ومختوم موقع مؤید فني بتقریر وتزویدنا التشغیلي

 من الحاجة انتفاء یؤید بكتاب وتزویدنا ،)الرقابة قسم(
  .)المستفیدة الجھة من الضمان خطاب

  

The value of good performance guarantee can be 
returned after  the operational warranty period 
expires. 
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 أضرار أي إلحاق أو إتالفھا عدم( السلع تأمین المجھز على  
 الجھة مخازن إلى إدخالھا ولحین النقل فترة طول بھا

  ). المستفیدة

The Supplier ensures that the Commodities are 
shipped to their destination as stated in the 
Contract in a way that guarantees that no damage 
to occur to them. 
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 بمبلغ الشركة لصالح معھا المتعاقد الشركة باسم تأمین وثیقة  
  .المشحونة البضاعة قیمة من%) ١١٠( یعادل

An insurance of (110)% of the cargo's  value, on 
behalf of the company and interest of the 
COMPANY, must be submitted.       
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  : النقل  
 مع)  المستفیدة الجھة(  المشروع موقع إلى السلع نقل إن  

 مسؤولیة من ھي وخزن تأمین إجراءات من تتضمنھ ما كل
  .العقد في داخلة األعمال ھذه كلف وان المجھز

Transportation of Commodities: the importer is 
required under the Contract to transport the 
Commodities to their final destination as stated in 
the Contract .The supplier will be responsible for 
transportation, insurance and storage procedures, 
and the cost of such works are included in the 
Contract. 
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تفرض غرامة تأخیریة على الطرف : الغرامات التأخیریة 
  :الثاني في حالة التأخیر في التجھیز وتحسب كما یلي 

  

غرامة الیوم الواحد = ��% × مدة العقد الكلیة مبلغ العقد
   

  )أي تغیر في المبلغ+ مبلغ العقد األصلي (مبلغ العقد ھو 
  ).أي تغیر في المدة+ مدة العقد األصلي (مدة العقد ھي  

  
یتم تخفیض الغرامات التأخیریة حسب نسب االنجاز 

لاللتزامات التعاقدیة المحددة في منھاج تنفیذ العقد والتي 
صدرت فیھا شھادة تسلم أولي للعمل المنجز أو السلعة 

ومھیأة لالستخدام  المجھزة أو الخدمة المطلوبة مطابقة
  :حسب شروط التعاقد وتطبق المعادلة كاآلتي

  

غرامة الیوم الواحد = ��% × مدة العقد الكلیة قیمة االلتزامات غیر المنفذة
   

1-  Delay Penalties shall be 10%  per day as 
following: 
  �������� ������ �������� ������ × 10% = ��� ��� ������� 

The contract amount is the original contract 
amount  ± any change in amount. 

The contract period is the original contract 
period ± any change in period. 

 
2-  The Delay Penalties shall be reduced in 
accordance with the partial shipments received by 
the first party and the issuance  of the  preliminary 
certificate of  acceptance, as per the following 
formula:  �������ℎ�� ����� �������������� ������ × 10 = ��� ��� ������� 
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من تاریخ انجاز  )یوم 360( التشغیل ضمان نفاذ فترة  
   .العمل

 مخازن( النھائیة الوجھة مكان سیكون الكفالة، ألغراض
  ).CIP المستفیدة الجھة

Commodities  guarantee validity period is (360 ) 
DAYS from the date of completion of the work . 
For the insurance purposes, the final destination 
shall be the ware-house of the buyer (CIP). 
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ً ) ٩٠(فترة التجھیز ستكون    Period of supplying shall be (90 ) day. 28-5  تسعون یوما

  

  :العقد الذي سیوقع خاضع إلى  -
) ٢٠١٤(لسنة ) ٢(تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة رقم  ·

لسنة ) ٢٣(الموازنة العامة االتحادیة رقم وتعلیمات 
)٢٠٢١ .( 

لسنة ) ٥٦(قانون تحصیل الدیون الحكومیة رقم  ·
لسنة ) ٤٠(والقانون المدني العراقي رقم ) ١٩٧٧(
لسنة )  ١٢( وقــانون التضمین رقــم ) ١٩٥١(
)٢٠٠٦.( 

المناقصة خاضعة لقانون رسم الطابع بنسبة  ·
 .ثالثة باألف عند توقیع العقد %)٠,٠٠٣(

 % ).٢.٧(المناقصة خاضعة للتحاسب الضریبي بنسبة  ·
كاستقطاعات ( تقدیم براءة ذمة تتضمن المبلغ المستقطع  ·

تقاعدیھ من المھندسین المنتمین إلى النقابھ والمسجلین 

- The contract will subject to: 
· Government contracts implementation 

instructions no.(2) of (2014) and the federal 
budget instructions no.(23) of (2021). 

· The contract subject to the law of government 
debts collection no (56) of (1977) and Iraqi 
civil law no.(40) of (1951) and Inclusion law 
no.(12) of (2006). 

· Stamp fees (0.003)% three per thousand  when 
signing the contract. 

· Income tax (2.7)% 
· Submitting a clearance that includes the 

deducted amount ( such as pension deductions 

 
other 



لدى صندوق تقاعد المھندسین التابع لنقابة المھندسین 
االسكان والبلدیات والتابع إلى وزارة االعمار و

                                                                                                                             ).واالشغال العامة 
) ١/١٠٠٠(استیفاء مبلغ رسم الطابع العدلي وبنسبة  ·

 .عشرة آالف دینار عراقي) ١٠٠٠٠(ولغایة 
یتحمل من ترسو علیھ المناقصة دفع أجور نشر آخر  ·

 .إعالن قبل توقیع العقد
من الكلفة % ) ٢٠(استبعاد العطاء الذي یقل أو یزید  ·

 . صة ألغراض اإلحالةالتخمینیة المخص
في حالة إعادة إعالن المناقصة یكون ثمن شراء  ·

 .مستندات المناقصة غیر قابل للرد
  
) ٥(یتم تفریغ البضاعة في مخازن الطرف األول خالل  ·

 ).الجھة المستفیدة (  أیام من وصول المواد إلى الموقع
تتعھد الشركة بصحة المستمسكات المقدمة للمناقصة  ·

إلجابة من جھة اإلصدار عكس ذلك  وفي حال ورود ا
یحق للطرف األول اتخاذ اإلجراءات القانونیة بحق 

لسنة ) ١١(الشركة وحسب قانون العقوبات رقم 
إلغاء  للشركةومصادرة التأمینات ویحق ) ١٩٦٩(

مع اإلحالة وإحالة المناقصة بعھدة المناقص الثاني 
شأن واتخاذ اإلجراءات القانونیة ب تحمیلھ فرق البدلین

 .وضع الشركة في القائمة السوداء
تعتمد ضوابط ومعاییر الترجیح االسترشادي للعطاءات  ·

أثناء الدراسة وتقییم العطاءات حسب ما ورد بكتاب 
في ) ٤/٧/٤٣٤٣٩٨(وزارة التخطیط المرقم 

)١٤/٤/٢٠٠٩ .( 
 من%) ٥٠( بنسبة وطنیة عمالة بتشغیل الشركات تلتزم ·

 الدیواني األمر من) ٥( الفقرة وحسب العامل الكادر
  .٢٠١٢ لسنة) ٤٦(

 العقد تنفیذ إلیھا یحال التي األجنبیة الشركة تلتزم ·
 قسم/ االجتماعیة والشؤون العمل وزارة بمراجعة
 إلى األجنبي دخول تاریخ من یوًما) ٣٠( خالل األجانب
 وبخالفھ عمل، إجازة فیھا العاملین منح لغرض العراق
 االلتزام عدم عند مالیة غرامات الشركة على یترتب
 المستحقات صرف عدم إلى إضافة أعاله، بالفقرة
 لھ الممنوحة الدخول سمة وإلغاء المالیة

حق إلغاء المناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة  للشركة ·
بناًء على أسباب مبررة دون تعویض مقدمي العطاءات 
ویعاد ثمن الشراء وثائق المناقصة فقط للمناقصین 

ادة ثمن شراء وثائق المناقصات إلى وكذلك یتم إع
 :المناقصین في الحالتین اآلتیتین 

حال إلغاء المناقصة وتغییر أسلوب التنفیذ إلى  –أ 
الدعوة المباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط 
اللجوء إلى تطبیق ھذین األسلوبین على اعتبار إن 

 .قصةاعتماد ھذین األسلوبین ال یتطلب بیع وثائق المنا
عند إلغاء المناقصات للسنة السابقة واإلعالن عنھا  –ب 

  .مجدداً بتسلسل جدید للعام الالحق
تعتمد اللغة العربیة عند االختالف بالتفسیر إال إذا نص  ·

 .على خالف ذلك في العقد
سحب العمل یكون وفق تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة  ·

 ). ٢٠١٤(لسنة ) ٢(رقم 
المطابق للمواصفات الفنیة استبعاد العطاء غیر  ·

 .المطلوبة حتى لو كان أوطأ العطاءات
للمشتري الحق باالحتفاظ بملكیة التصامیم و الخرائط  ·

باستثناء بعض الشركة والكتلوكات التي تقدم من حق 
الحاالت الخاصة والتي تكون بموافقة رئیس جھة التعاقد 

from engineers the union and those registered 
with the engineers pension fund of engineers 
syndicate and affiliated to the ministry of 
construction and public works . 

· (fulfillment of the amount of the legal duty 
(1/1000) up to (10000) ten thousand Iraqi 
dinar  

· That who will be awarded the contract, shall 
be charged with fees of  the last announcement  
before signing the contract. 

· Offers that exceed or are less than (20)% of 
the contract value shall be rejected. 

· In case of re-declaring the tender, the 
purchasing price of the bidding documents is 
non-refundable. 
 

· Unloading should be within (5) days from the 
commodities reaching its final destination 
specified in the Buyer’s country specified 
Project site. 

· All the documents submitted by the second 
party must be authentic, otherwise the 
COMPANY will gain the right to take legal 
actions against it according to the Iraqi 
punishments law no.(11) of 1969; confiscate 
the deposit; award the contract to the next 
bidder (**); and enlist the company in the 
black list.  

· Regulation and standards of indicative 
weighting shall be adopted in evaluating the 
tenders, as indicated in letter no.(4/7/434398) 
in 14/4/2009 issued by the Iraqi ministry of 
planning. 

· All companies should commit to a minimum 
of (50)% national workforce as stated in para 
(5) of the Executive Order no.(46) of 2012.     

· In case of acceptance, Foreign companies must 
go to the Ministry of labor and social affairs/ 
foreigners section; within (30) days from date 
of entry to Iraq; to issue working visas to their 
staff, otherwise there will be financial penalties 
for any failure to comply with the above. In 
addition, any financial entitlements shall be 
suspended and the working visas will be 
cancelled.  . 

· The COMPANY has the right to cancel the 
tender before signing the contract and 
according the rules without compensating the 
bidders. the purchasing price of the bidding 
documents is refundable only if: 
 
a- cancelling the tender and changing it into a 
direct or Monopolist invitation when the 
conditions are met. 
b- cancelling last year tenders and re-declaring 
them under a new number the year that 



وعلى أن تمتنع ھذه الجھات من نشر أي معلومات 
 . التعاقدتتعلق 

، سعودي ، امریكي ، اوربي : یكون منشأ المواد ·
 اردني ، مصري 

لمشاركة المثبت في العطاء یتم اعتماد عنوان الشركة ا ·
عنوان للمراسالت والتبلیغات وعلى الشركة المقدم 

  إشعار جھة التعاقد بكل تغییر على ھذا العنوان خالل 
سبعة أیام من تاریخ حصولھ وإذا تبین بأن )  ٧( 

فسخ العقد واتخاذ  للشركةالعنوان وھمي یحق 
 .اإلجراءات القانونیة المناسبة

استقطاع كلفة الفقرات التي لم یتم تنفیذ أو  للشركةیحق  ·
التي تقل كمیاتھا عند االنجاز عن ما ورد في جدول 

 . الكمیات
ق من الظروف ال یعتبر الظرف الراھن في العرا ·

 .القاھرة
من الكلفة % ) ٢٠( تكون نسبة التحمیالت اإلداریة  ·

الفعلیة لتنفیذ أي التزام، في حالة نكول الشركة المجھزة 
وتنفیذ باقي التزامات العقد من جھة التعاقد بأي طریقة 

 .بالنسبة لعقود المقاوالت
 أو التأھیل یجوز لجھة التعاقد تجزئة إحالة التجھیز ·

 .لمواد أو الخدمات المطلوبة تجھیزھالسلع وال
ال یجوز بیع وصل شراء المناقصة من قبل المجھز  ·

 .الذي اشتراھا إلى آخر
عدم تزوید الشركات المتعاقد بالمستحقات المالیة ما لم  ·

یقدموا كتاب تأیید من وزارة العمل والشؤون 
  .االجتماعیة

follows. 
· Arabic language shall prevail in case of any 

discrepancy, unless stated otherwise in the 
contract. 

· Any withdrawal will subject to the 
government contracts implementation 
instructions no.(2) of (2014).   

· Bids that doesn't meet the required technical 
specifications shall be rejected even if they 
present the lowest price. 

· The buyer has the right to retain ownership of 
any designs, drawings and catalogues used in 
the contract, expect for some special cases 
under the buyer's agreement, also the seller 
must refrain from publishing any information 
related to the contract.  

· Origins of the commodities must be: 
America, Europe, Saudi Arabia Kingdom , 
Egypt , Jordan  

· For correspondence and notification purposes, 
the address submitted by the company in the 
bid documents shall be adopted. In case of any 
change the company must submit a notification 
within (7)days of the changing date. The 
COMPANY has the right to avoid contract and 
take legal actions  If later on the address was 
found fake. 

· The COMPANY has the right to deduce the 
cost of any unfinished or partly implemented 
items from the total cost of the contract. 

· The current situation in Iraq does Not consider 
as a Force Majeure. 

· Administrational procedure fees cost reaches 
(20)% of the total cost for any contract. In case 
of a company was unable to implement 
liabilities, the contract will be implemented by 
a third party. 

· The buyer have the right to assign the contract 
to more than one seller, each with one or more 
of the Commodities required in the contract. 

· For the purposes of implementation of 
projects, or processing contract's materials; 
raw materials that are made in Iraq are 
prioritized.   

· It is forbidden to sell the bid documents' 
purchasing receipt from one supplier to 
another. 

 
      

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  


