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 الممدمة 
 

لمد تم اعداد ) وثائك العطاء المٌاسٌة لتجهٌز السلع 
تنافسً عام ( للمشارٌع الممولة من  بؤسلوب

 لجمهورٌة العراق.  االتحادٌةالموازنة 
 

تفترض هذه الوثائك عدم حدوث أي تؤهٌل مسبك 
 لممدمً العطاءات لبل طرح العطاء.

 

 

Preface 
 
(Standard bid documents to supply 
commodities in a general competitive manner) 
was prepared for projects financed by the 
federal budget of the Republic of Iraq. 
 
These documents assume no occurrence of 
pre-qualification to the bidders before the 
invitation to bid.  
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 وثائك العطاء
 

                            0202                     صادرة فً:
 
 

 السلع لتجهٌز
 (للمرة االولى   )     

 
                                                                          

 
 

  خارجٌة 2222/ 558ط ش  العطاءات التنافسٌة العامة:
 ( االولى   ) للمرة 
 

 
  Laboratory Equipment For Fourth   المشروع:

Distillation Unit Project                                          
 
 
 

 وزارة النفط / شركة مصافً الجنوب) شركة عامة( جهة التعالد:

 
 

 وزارة النفط / شركة مصافً الجنوب) شركة عامة( المشتري:

 
 

Bid Documents 
 
Issued on:                          2020 
 
 
 
To supply the commodities  
 
(   First time    ) 
 
 
        
 
 
 
General Competitive Bids:  558/2020/E  
( first Time) 
 
 
 
The Project:   Laboratory Equipment  
For Fourth Distillation Unit Project 

 
 
 
 
Contracting Party: South Refineries  
Company / State Company 
 
 
 
Buyer: South Refineries  Company / State 
Company 
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 ( ة الثانٌةللمر)    اعالن منالصة عامة خارجٌة
 

 العدد    :
 التارٌخ  :

 
 الى : السادة                    

 / خارجٌة0202/    558        م /                      

 Laboratory Equipment For Fourthتجهٌز   
Distillation Unit Project 

 

شركة مصافً الجنوب/شركة عامة/لسم العمود ٌسر 
بدعوة ممدمً العطاءات المإهلٌن وذوي الخبرة  والمشترٌات

 Laboratory Equipment  ": زلتمدٌم عطاءاتهم لتجهٌ

For Fourth Distillation Unit Project 

 ما ٌؤتً: " مع مالحظة   
بإمكان ممدمً العطاء المهتمٌن شراء وثائك العطاء بعد .  1

تمدٌم طلب تحرٌري الى العنوان المحدد فً ورلة بٌانات 
العطاء وبعد دفع لٌمة البٌع للوثائك , و ؼٌر لابلة للرد , 

 .( ألف دٌنار052.222)البالؽة 
 
سٌتم تنفٌذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسٌة . 2

( 2حددتها تعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة رلم ) الوطنٌة التً
 , والصادرة عن وزارة التخطٌط.  2214لسنة 

 
ومثبت  وبظروف مغلمة ومختومة. ٌتم تسلٌم العطاءات 3

علٌها أسم ممدم العطاء وعنوانه االلكترونً ورلم الهاتؾ واسم 
لاعة لجنة فتح العطاءات ) : ورلم المنالصة الى العنوان اآلتً

شركة مصافً  الخارجٌة/ االستعالمات الرئٌسٌة/
محافظة البصرة/ جمهورٌة  -الشعٌبة-الجنوب/شركة عامة

الساعة  0202   /  00/ 02    ( فً الموعد المحددالعراق
وفً  (.الثانٌة عشر ظهرا حسب تولٌت مدٌنة البصرة المحلً

حالة مصادفة ٌوم الغلك عطلة رسمٌة ٌستمر االعالن الى ما 
بعد العطلة وٌعتبر الٌوم الذي ٌلً العطلة آخر ٌوم لغلك 

العطاءات المتؤخرة سوؾ ترفض وسٌتم فتح   المنالصة
العطاءات بحضور ممدمً العطاءات او ممثلٌهم الراؼبٌن 

 لاعة لجنة فتح العطاءاتبالحضور فً العنوان اآلتً)
االستعالمات الرئٌسٌة/ شركة مصافً / الخارجٌة 

محافظة البصرة/ جمهورٌة  -الشعٌبة-الجنوب/شركة عامة
الساعة الواحدة بعد الظهر  0202  /    12/11    (العراق

 حسب تولٌت مدٌنة البصرة المحلً أو الٌوم الذي ٌلٌه. 
 
 
اربعمائة  ( 032222  ). المبلػ التخمٌنً للمنالصة 4

 دوالر أمرٌكً فمط.الف  وثالثون
 
.  تمدٌم كافة الوثائك المشار الٌها فً الوثٌمة المٌاسٌة المرفمة 5
ابتداء )تعلٌمات لممدمً العطاءات وورلة بٌانات العطاء(  -

مصادلة من لبل الجهات المختصة ذات العاللة ,  مع العطاء
والبٌانات التً تإكد استمرار أهلٌة ممدم العطاء بموجب 

 

 
 
Advertisement Form/  
General Competitive Bid (    SECOND TIME ) 
  
No.: 
Date: 
To / Gentlemen 
Sub. /   558   /2020 /E 
  Supplying  Laboratory Equipment For Fourth 
Distillation Unit Project 
South Refineries Company / State Company is 
pleased to invite the qualified and experienced bidders 
to submit their bids to supply Laboratory Equipment For 
Fourth Distillation Unit Project 
and note the following: 
 
1. Interested bidders can buy bid documents, after 
submitting written request to the address specified in 
the bid data sheet, and after paying the selling value of 
documents-nonrefundable whatever reason- amounts 
(150,000) Dinars. 
 
2. The tender will be executed through the national 
competitive bidding procedures specified by the 
Instructions for Implementing Government Contracts 
No. (2) / 2014, issued by the Ministry of Planning. 
 
3. Tenders shall be delivered in sealed envelopes fixed 
with the bidder’s name, email address, phone number, 
and tender number to the following address: (Hall of 
the External Tender Opening Committee / Main 
Information / SRC / State Company - Shuaiba - Basra 
Governorate / Republic of Iraq) at the specified time  
       10 / 11    /     2020 at 12: 00 noon ( Basra local 
time). In the event that the closing day coincides with 
an official holiday, the announcement shall continue 
until after the holiday, and the day after the holiday is 
considered the last day for the closing date. Late bids 
will be rejected and bids will be opened in the 
presence of the bidders or their representatives who 
wish to attend at the following address (Hall of the 
Committee for Opening External Bids / Main 
Information / SRC / State Company - Al-Shuaiba - 
Basra Governorate / Iraq)  10 /  11 /   2020 01:00 PM 
(Basra local time) , or the following day. 
4. The estimated amount of the tender is:  
(430000   )   FOUR HUNDERD  THIRTY THOUSAND    
US Dollars only. 
5. All the documents referred to in the attached standard 
document - (Instructions for Bidders and Bidding Data 
Sheet) from the start with the bid shall be submitted 
authenticated by the relevant competent authorities, and the 
data confirming the continued eligibility of the bidder 
according to the forms listed in the fourth section of the 
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وفً حالة  ,ات المدرجة فً المسم الرابع من الوثٌمةاالستمار
عدم توفر أي من الوثائك أو البٌانات المذكورة سٌتم استبعاد 

 العطاء وال تتحمل شركتنا أي مسإولٌة بذلن .
: على ممدم العطاء أن ٌمدم أدلة موثمة متطلبات التأهٌل. 6

لث تثبت لدرته على المٌام بالمتطلبات المدرجة فً المسم الثا
ابتداء مع , من الوثٌمة المٌاسٌة )متطلبات التؤهٌل الالحك( 

 العطاء .
 
. تمدٌم العطاءات الفنٌة والتجارٌة وفك النماذج والجداول 7

الكاملة وجداول األسعار المطلوبة فً المسم الرابع من الوثٌمة 
 المٌاسٌة , وان تكون ومولعة ومختومة  .

 
 ٌوما(  122    ال تمل عن ) تحدٌد مدة نفاذٌة العطاء بفترة. 8

من تارٌخ الؽلك على ان ٌكون مبلػ العطاء التجاري الممدم 
المبلػ ٌكون بالدوالر االمرٌكً أو الٌورو أو الدٌنار العرالً  و

 . االجمالً للعطاء رلما وكتابة 
 
)صن مصدق أو خطاب ضمان أو  ضمان عطاء . تمدٌم 9

( صادر عن  العطاءابتداء مع  بالنسخة األصلٌةسفتجة( )
بمبلػ مصرؾ عرالً معتمد لدى البنن المركزي العرالً و

 . دوالر امرٌكً فمطوستمائة   االؾ ثمانٌة ($ 0022 )لدره 
وألمر شركتنا وٌتضمن االشارة فٌها الى رلم وأسم المنالصة 

 انتهاء من تؤرٌخ ٌوما (00)على أن ال تمل مدة نفاذٌته عن 
 . نفاذ العطاء

 
 

العمال العرالٌٌن العاملٌن لدى الشركات األمنٌة  شمول. 12
المتعالدة مع الشركات المماولة بمانون التماعد والضمان 
االجتماعً والزام تلن الشركات بذلن وتتحمل التبعات 

 المانونٌة المترتبة عن عدم التطبٌك .
 

 . ٌتحمل من ترسو علٌه المنالصة أجور النشر واالعالن .11
 ؼٌر ملزمة بمبول أوطؤ العطاءاتد جهة التعال. 12
. على ممدمً العطاء المإهلٌن والراؼبٌن فً الحصول 13

على معلومات إضافٌة االتصال )شركة مصافً الجنوب/ 
شركة عامة( )من األحد إلى الخمٌس /من الساعة الثامنة 
صباحا إلى الساعة الثانٌة بعد الظهر حسب تولٌت مدٌنة 

 لتعلٌمات لممدمً العطاءات.البصرة المحلً وكما موضحة با
. لالطالع على تفاصٌل الطلبٌة والشروط األخرى ٌمكنكم 14

 WWW.SRC.GOV.IQ         -: الشركة زٌارة مولع
المٌاسٌة   . على ممدمً العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثٌمة15

 .بكافة السامها
 
 

 حسام حسٌن ولً                       
مدٌر عام شركة مصافً الجنوب                   
                   2222    /     /   
                              

document . In the absence of any of the documents or data 
The mentioned bid shall be excluded and our company shall 
not bear any responsibility for that. 
6. Qualification requirements: The bidder must provide 
documented evidence proving its ability to perform the 
requirements listed in Section Three (Subsequent 
Qualification Requirements) of the Standard Document  
from the start with the bid. 

7. Technical and commercial bids shall be submitted 
according to the complete forms, schedules and price 
tables required in Section (4) of the standard 
document, and they must be signed, and sealed. 
 
8. the period of the bid validity shall be no less than ( 
120 ) days from the closing date, provided that the 
amount of the commercial bid submitted in US dollars, 
euros, or the Iraqi dinar, and the total amount of the 
bid shall be  in number and writing .  
9. Bid Guarantee (certified check, letter of guarantee, 
or not of hand) (in the original copy and from the 
start with the bid) shall be submitted , issued by an 
Iraqi bank accredited to the Central Bank of Iraq at an 
amount of ( 8600    ) $  EIGHT THOUSAND SIX 
HUNDRED US DOLLARS ONLY  . for  SRC , including 
the reference therein to the number and name of the 
tender, provided that its validity period shall not be less 
than (28) days from the Date of the bid validity 
Expiration . 

10. Iraqi workers working for security companies 
contracting with companies contracted under the 
retirement and social security law shall be 
included,  and obliging those companies to do so 
and bear the legal consequences of not applying. 
 

11. The bidder, who wins the tender, shall bear the 
fees of publishing and advertising of last 
announcement. 
12. SRC is not obligated to accept the lowest bid. 
13. The qualified bidders who want to obtain additional 
information shall call Contracts & Purchasing 
Department - South Refineries Company  from Sunday 
- Thursday 08:00 AM to 02:00 PM Basra Local Time as 
shown in the instructions to bidders. 
14. For more details of the Req. and other conditions, 
The bidder can visit website: - WWW.SRC.GOV.IQ 
15. Bidders shall comply with the requirements of the 
standard document in all its sections..    
 
 
                   Hussam Hussain Waly 
                           General Director 

                               2020/     / 
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 وثائك العطاء المٌاسٌة لتجهٌز السلع
 

 المحتوٌات
 

 إجراءات التعالد –الجزء األول 
 

 وٌحتوي األلسام األتٌة:
 

 تعلٌمات لممدمً العطاءات المسم األول:
هذا المسم معلومات تساعد ممدمً ٌمدم 

العطاءات على إعداد عطاءاتهم. كما ٌمدم 
معلومات حول كٌفٌة تسلٌم العطاءات وفتحها 
وتمٌٌمها وإرساء العمود. ٌحتوي المسم األول 

 على أحكام  ٌجب استخدامها دون تعدٌل.
 

 ورلة بٌانات العطاء المسم الثانً:
 ٌحتوي هذا المسم على احكام تخص عملٌات
 التجهٌز وتعتبر مكملة لما جاء فً المسم االول

 
 معاٌٌر التمٌٌم والتأهٌل المسم الثالث:

ٌحدد هذا المسم المعاٌٌر المستخدمة فً تعٌٌن 
التً  التأهٌل، ومتطلبات ً  سعرا العطاء االلل

 ٌجب توفرها فً ممدم العطاء إلنجاز العمد.
 

 نماذج العطاءات المسم الرابع:
ماذج صٌغة العطاء، جدول ٌتضمن هذا المسم ن

األسعار، وضمان العطاء الذي ٌجب أن ٌمدم 
 معه.

 
 الدول المؤهلة المسم الخامس:

ٌتضمن هذا المسم معلومات تخص الدول 
 المؤهلة.

 
 متطلبات التجهٌز –الجزء الثانً 

 
 وٌحتوي المسم األتً:

 
 جدول المتطلبات المسم السادس:

والخدمات المتصلة بها ، جداول ٌتضمن هذا المسم الئحة بالسلع 
مناهج التجهٌز و التسلٌم ، المواصفات الفنٌة والمخططات التً 

 تصف السلع والخدمات المتصلة بها والتً سٌتم تجهٌزها.
 

 الجزء الثالث: العمد  
  

 و ٌحتوي األلسام األتٌة:
 

 الشروط العامة للعمد  المسم السابع:
التً تنطبك على كل عمد. ٌتضمن هذا المسم الفمرات العامة 

 نصوص الفمرات المدرجة فً هذا المسم ال ٌمكن تعدٌلها.
 
 
 
 

Standard Bid Documents to Supply the 
Commodities  
Contents 
Part  One –  Contracting  Procedures 
 
It contains the following sections: 
Section One : Instructions to Bidders 
This section contains information that helps the 
bidders to prepare their bids. It provides 
information about delivering, opening and 
evaluating the bids, and contracts awarding. 
Section one contains conditions that must be 
used without amending. 
Section Two : Bid Data Sheet 
This section contains the conditions about 
supplying operations and it is considered 
complementary to what is mentioned in section 
one. 
Section Three : Evaluation and 
Qualification Criteria 
This section contains the criteria used to 
determine the bid with the lowest price, and 
qualification requirements which has to be fulfilled 
by the bidder to implement the contract. 
Section Four : Bid Forms 
This section contains bid forms, schedule of 
prices and bid guarantee which must be 
submitted with it. 
Section Five : Eligible Countries 
This section includes information about the 
eligible countries 
Part  Two –  Supplying  Requirements 
 
It contains the following sections: 
Section Six : Schedule of 
Requirements 
This section contains list of commodities and 
services related thereto, schedules of supplying 
and delivering methods, technical 
specifications, drawings that describe the related 
commodities and services which will be supplied. 
Part  Three – The  Contract 
 
It contains the following sections: 
Section Seven : General Conditions of the 
Contract 
This section contains the general conditions that 
must be applied in each contract. The provisions 
of Paragraphs included in this section shall not be 
amended. 
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 الشروط الخاصة بالعمد  المسم الثامن:

هذا الفصل فمرات خاصة بكل عمد تعدل أو تكمل ٌتضمن 
 الشروط العامة للعمد المدرجة فً المسم السابع.

 
 نماذج العمود المسم التاسع:

ٌحتوي هذا المسم على نموذج العمد والذي عند استكماله, ٌتضمن 
التصحٌحات والتعدٌالت على العطاء الموافك علٌه والمسموح بها 

اءات والشروط العامة والخاصة حسب التعلٌمات لممدمً العط
 بالعمد.

 
فً حالة اشتراط تمدٌمها فإن "نماذج ضمان حسن التنفٌذ" 
و"ضمان الدفعة الممدمة" ٌتم اكمالها و تمدٌمها من ممدم العطاء 
 الفائز فمط بعد ارساء العمد

Section Eight      :   Special Conditions of the 
Contract 
This section contains Paragraphs for each 
contract which a mend or complete the general 
conditions of the contract included in section 
seven. 
Section Nine       :   Contract Forms  
This section contains the contract form that 
when filled, it will include corrections and 
amendments of the approved and admissible 
bid according to the instructions to bidders and 
the general and special conditions of the 
contract. 
If it was required to submit it then "good 
performance guarantee form" and "advance 
payment guarantee" shall be completed and 
submitted by the winner bidder only after 
awarding the contract. 
 

  




