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Section One: Instructions to Bidders 
A. General 
1- Scope of Bid 
1-1-    The buyer, as defined in the Bid Data Sheet, shall issue 
these tender documents for the acquisition of commodities 
and related  services  as  stated  in  section six:  schedule  of  
requirements.  The bid data sheet shall state this general 
competitive bid's name and number as well as the name, 
definition and number of items required. 
1-2-    If mentioned in the tender documents, the following 
definitions shall be considered: 
a- “in writing” means any method of written communication 
(mail, email, fax), with proof of receipt thereof. 
b- The singular is used to describe the plural and vice-versa.  

c-  “Day” means a Gregorian calendar day, 

2- Financing Resource 
Financing shall be obtained from the amounts allocated for 
the project in the Federal Budget of the Government of Iraq. 
The bid data sheet shall state the project’s name and number. 
3- Fraud and Corruption 
3-1- The Buyer requires that the Bidders, suppliers, 
contractors and advisors shall comply with the ethical 
standards throughout the process of contracting and execution 
of contract. In order to achieve this policy, 
a-  The Buyer considers the following definitions for this 
purpose: 
First: “Corrupt Practices” means offering, giving, receiving or 
soliciting, directly or indirectly, anything of value to influence 
the actions of a public official throughout the acquisition 
process or contract execution. 
Second: “Fraudulent Practices” means any 
misrepresentation or omission of any fact in view to 
influence the outsourcing process or contract execution. 
Third: “Collusive Practices” means any scheme of 
arrangement between two or more Bidders, with or without 
knowledge of the buyer, in view to establish artificial and 
noncompetitive prices. 
Fourth: “Coercive Practices” means harming or threatening to 
harm, directly or indirectly, the persons or their properties to 
influence their participation in the acquisition processes or 
influence the contract execution. 
 
Fifth: “Obstructive Practices” means: 
(1) To destroy intentionally, falsify, distort documents and 
conceal investigation-required evidences or give false 
testimony to investigators to obstruct the Buyer’s investigation 
procedures in the corrupt, fraudulent, collusive, coercive 
practices or threaten, provoke or obstruct any party and 
prevent it from giving any investigation-related information or 
prevent it from following up the investigation procedures. 

 المسم األول: تعلٌمات لممدمً العطاء
 

 أ. عامة
 
 نطاق العطاء -0
 
ٌموم المشتري المشار إلٌه فً ورلة بٌانات العطاء,  1-1

بإصدار وثائك المنالصة هذه لشراء السلع والخدمات المتصلة بها 
المتطلبات(. ٌتم تحدٌد اسم ورلم المحددة فً المسم السادس )جدول 

هذا العطاء التنافسً العام للشراء فً ورلة بٌانات العطاء, كما 
 ٌحدد فً هذه الورلة اسم وتعرٌؾ وعدد المواد المطلوبة.

 
 تعتمد التعارٌؾ األتٌة عند ورودها فً وثائك المنالصات: 1-2
 
تعبٌر "كتابٌاً" ٌعنً أٌة وسٌلة من وسائل االتصال  .أ 

 الكتابً )البرٌد, البرٌد اإللكترونً, الفاكس(, مع إثبات استالمها.
 
تستخدم صٌؽة المفرد لوصؾ الجمع والعكس   .ب 

 صحٌح.
 
 "ٌوم" ٌمصد به الٌوم فً التموٌم المٌالدي. .ج 

 
 مصدر التموٌل -0

ٌتم التموٌل من خالل المبالػ المخصصة الى المشروع فً الموازنة 
ٌتم األشارة الى أسم المشروع و رلمه الفٌدرالٌة لجمهورٌة العراق. 

 فً ورلة بٌانات العطاء .
 
 االحتٌال و الفساد -3
أن ٌحافظ ممدمو العطاءات,  ٌشترط المشتري 3-1

والمجهزون, والمتعالدون واالستشارٌون على المعاٌٌر األخاللٌة 
 خالل عملٌة التجهٌز وتنفٌذ العمد. وفً سبٌل تحمٌك هذه السٌاسة:

 تعارٌؾ األتٌة لهذا  الؽرض:ٌعتمد المشتري ال ( أ)
 

اوالً: "الممارسات الفاسدة" تعنً تمدٌم أو إعطاء أو استالم أو 
التماس بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر أي شًء ذي لٌمة للتؤثٌر على 
عمل مسإول فً مولع مسإولٌة عامة خالل عملٌة الشراء أو تنفٌذ 

 العمد.
أو حذؾ ألي من تعنً أي سوء تمثٌل " ثانٌاً: "ممارسات احتٌالٌة

 الحمائك بهدؾ التؤثٌر على أٌة عملٌة تجهٌز أو تنفٌذ للعمد.
ثالثاً: "ممارسات التواطإ" تعنً أي تخطٌط أو تنسٌك بٌن اثنٌن أو 
اكثر من ممدمً العطاءات  بعلم أو دون علم المشتري بهدؾ وضع 

 أسعار وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.
التهدٌد بإٌذاء, سواء بشكل رابعاً: "ممارسات لهرٌة" تعنً إٌذاء أو 

مباشر أو ؼٌر مباشر, على األشخاص أو ممتلكاتهم للتؤثٌر على 
 مشاركتهم فً عملٌات الشراء أو التؤثٌر على تنفٌذ العمد.

 خامساً: ممارسات اعالة, وتعنً:  
االتالؾ المتعمد أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائك أوحجب  (0)

دالء بشهادة زور للمحممٌن العالة االدلة الالزمة للتحمٌك او اال
اجراءات التحمٌك من المشتري فً ممارسات الفساد االداري أو 
االحتٌال أو التواطإ أو الممارسات المهرٌة أو التهدٌد أوالتحرش أو 
اعالة اي طرؾ أو منعه من تمدٌم أٌة معلومات تتعلك بالتحمٌك او 

 منعه من متابعة اجراءات التحمٌك.
 

(2) The practice that obstructs the Buyer from following up the 
auditing and revision procedures, as per 3-1(d) hereinafter. 

االفعال التً تعٌك ممارسة المشتري فً التدلٌك و ممارسة  (0)
 )د( الالحمة.3-1الرلابة المنصوص علٌها بالفمرة الثانوٌة 
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b- Th e  Buyer may reject the awarding recommendations if it is 
proved that the Applicant is involved, directly or through an agent, in a 
corrupt, fraudulent, collusive, coercive or obstructive practice during 
i t s  competition on the relevant contract. 
c-  The  Buyer may impose  penalties  on  organizations  or  
individuals, including declaring ineligibility, whether for definite or 
indefinite term, if it is proved that they are involved, directly or through 
an agent, in a corrupt, fraudulent, collusive, coercive or obstructive 
practice during competition or during the execution of a Buyer-funded 
contract. 
d-  The Buyer shall have the right to add to the Bidding Documents 
and the contracts a condition stipulating that Bidders, suppliers, 
contractors and advisors shall permit the Buyer or its appointed 
auditors to inspect or audit  their  accounts,  registers  and  any  
documents  related  to  the  bid submission and contract execution. 
3-2- In addition, the Bidder shall have acquainted with the 
obligations stated in 35-1 (A/3) General Conditions of Contract in this 
respect. 

4- Eligible Bidders 
4-1-    The Bidder and all parties thereof may be c i t i zens  o f  a n y  
country according to the contracts stated in section five: eligible 
countries. The Bidder holding citizenship of a country shall be either a 
citizen thereof or have incorporated a company, registered or doing 
business according to provisions of laws such country. 
These standards shall be applied to identify the citizenship of any 
subcontractor or supplier for any part of the contract, to include the 
services related thereto. 
4-2-    Bidders shall not have any conflict of interests; shall be 
disregarded any applicant proved to be involved in conflict of interest 
with a Party or another in the process of submitting the bid in each of 
the following events: 
a-  If it has, or had, with relation with the contractor’s company or 
a subsidiary thereof to offer advisory services for the purpose of 
setting up the design, specifications or other documents used to 
determine the commodities to be supplied through the documents of 
the Bid. 
b- If more than Bid is submitted to the tender, unless alternative bids, 
if permitted as per 13/Instructions to Bidders, are submitted. In any 
case, this condition does not prevent contractors from submitting more 
than a bid. 
4-3- The  Bidder  that  has  been  disqualified  by  the  
Buyer  as  per 3/Instructions to Bidders, shall be disregarded on the 
date of awarding the contract. A list of the disregarded companies is 
available on the Buyer’s URL mentioned in the bid data sheet. 
Alsoshall be disregarded any bidder that is disqualified, suspended 
or banned by the Legal Department or the Public Government 
Contracts Department of the Ministry of Planning and Developmental 
Cooperation. 
4-4- Iraqi Government owned organizations are eligible to participate 
in bidding, if they meet the two following conditions: (1) they are 
legally and financially independent, and (2) according to the Trade 
Law and State Companies Law.  

 
أن للمشتري الحك فً رفض التوصٌة باالحالة إذا وجد  ب(

المتمدم تورط بشكل مباشر أو من خالل وسٌط فً أي من ممارسات 
االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو التهدٌد خالل عملٌة التنافس على 

 العمد المعنً.
 
) األفراد أو المإسسات(, بما  للمشتري الحك بمعالبة ( ج)

  فً ذلن تجرٌدهم من أهلٌة استالم أٌة عمود ممولة من المشتري, 
فً حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو  او ؼٌر محددة   دةلمدة محد

من خالل وسٌط فً أي من ممارسات االحتٌال أو الفساد أو التواطإ 
 أو التهدٌد خالل التنافس أو من خالل تنفٌذ  عمد ممول من المشتري.

 
)د( للمشتري الحك بتضمٌن وثائك المنالصة والعمود شرط ٌلزم 

والمماولٌن واالستشارٌٌن بالسماح ممدمً العطاءات والمجهزٌن 
للمشتري أو للمدلمٌن المعٌنٌن منه فً الكشؾ أو تدلٌك حساباتهم 

 وسجالتهم أوأٌة وثائك متعلمة بتمدٌم العطاء وتنفٌذ العمد. 
 
اضافة الى ماتمدم, على ممدمً العطاءات ان ٌطلعوا على      3-2

شروط العامة للعمد )ثالثاً( من  ال 1-35االلتزامات الواردة بالفمرة 
 بهذا الصدد.

 
 ممدمو العطاءات  المؤهلون -4
لممدم العطاء و جمٌع االطراؾ التً ٌتؤلؾ منها ممدم  -4-1

العطاءات ان ٌحملوا جنسٌة اٌة دولة و حسب العمود الواردة بالمسم 
الخامس )الدول المإهلة( وٌعتبر ممدم العطاء حامال لجنسٌة دولة ما 

ا او مإسسا لشركة, او مسجال وعامال طبماً احكام اذا كان مواطنا فٌه
 لوانٌن تلن الدولة.

تنطبك هذه المعاٌٌر اٌضا فً تحدٌد جنسٌة المماولٌن الثانوٌٌن او   
 المجهزٌن الي جزء من العمد بما فً ذلن الخدمات المتصلة بها.

ٌجب أال ٌكون لممدم العطاء أي تضارب فً المصالح,  -4-2
أي متمدم ٌثبت تورطه فً تضارب وٌمكن ان حٌث سٌتم استبعاد 

ً فً تضارب المصالح مع طرؾ او اخر  ٌفسر ممدم العطاء متورطا
 فً عملٌة تمدٌم العطاء فً كل من الحاالت االتٌة :

إذا كان حالٌا أو فً السابك على عاللة بشركة, أو أحد  )أ(
توابعها, المتعالد مع المشتري لتمدٌم خدمات أستشارٌة لؽرض 

ٌر التصمٌم أو المواصفات أو الوثائك األخرى المستخدمة تحض
 لتحدٌد السلع التً سٌجري تجهٌزها من خالل وثائك هذا العطاء. 

إذا تمدم بؤكثر من عطاء واحد فً هذه المنالصة, إال فً  )ب(
حالة تمدٌم عطاءات بدٌلة أو مسموح بها كتلن المنصوص علٌها فً 

العطاء. وفً أي من هذه األحوال ال من التعلٌمات لممدمً 13 الفمرة 
 ٌمنع هذا الشرط المماولٌن من االشتران فً أكثر من عطاء.

ٌتم استبعاد ممدم العطاء الذي سبك وان تم اعتبارهُ فالداً  -4-3
(  من التعلٌمات لممدمً الى 3) لالهلٌة من المشتري بموجب المادة

الشركات العطاء, فً تارٌخ إرساء العطاء. ان الئحة بؤسماء 
المستثناة موجودة على العنوان اإللكترونً للمشتري المبٌن فً 
تعلٌمات ممدمً العطاء. كما ٌستبعد أي متمدم للعطاءات فالداً لالهلٌة 

ً من التعامل  من الدائرة المانونٌة أو او معلما نشاطه أو  او ممنوعا
 دائرة العمود العامة الحكومٌة فً وزارة التخطٌط   . 

 
موسسات المملوكة للدولة  تكون مإهلة لالشتران ال 4-4 
 فً العطاء, أذا توفر الشرطان األتٌان فٌها,

( مستملة لانونٌا ومالٌا1)  
( تعمل وفك المانون التجاري ولانون الشركات العامة2)    
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4-5-    The   Bidders   shall   prove   their   continuous   
qualification   to   the Buyer’s satisfaction, according to 
reasonable qualification requirement 
 
5- Eligible Commodities and Related Services 
 
5-1- All commodities and related services in accordance to 
the contract funded by the Buyer shall be from the eligible 
countries (origins). 
5-2- For the purpose of this Clause, the term “commodities” 
means various commodities such as raw materials, 
instruments, equipments, industrial facilities. Also, the   term   
“relevant   services”   means   services   such   as   
insurance, installation, training and primary maintenance. 
5-3- The  term  “origin”  means  the  country  from  which  
the  commodities   are extracted, produced, planted, 
processed or manufactured, or through manufacturing, 
processing or assembling produce commercial commodities  
that have drastically different basic properties than their 
components. 
B- Contents of Tender Documents 
6- Parts of Tender Documents 
6-1- Tender documents are composed of three sections 
containing all the sections stated hereinafter and the latter 
shall be read in conjunction with any annex to be issued 
according to Para eight/Instructions to Bidders. 

 
 
 
Part  One  –  Contracting  Procedures 
 

 Section One : Instructions to Bidders 
 

 Section Two: Bid Data Sheet 
 

 Section Three: Evaluation and Prequalification Criteria 
 

 Section Four: Bid Forms 
 

 Section Five: Eligible Countries 
 
Part  Two  –  Supply  Department  Requirements 
 

 Section Six: Table of Requirements 
Part  Three  –  The  Contract 

 Section Seven: General Conditions of the Contract 
 Section Eight: Special Conditions of the Contract 
 Section Nine: Contract Forms 

6-2- The announcement of the invitation issued by the 
Buyer is not considered part of the tender documents. 
6-3- If the tender documents and its annexes are not 
received by the Buyer directly, the latter shall not be 
responsible for completeness thereof. 
6-4- The Bidder shall check all the instructions, forms, 
terms and specifications contained in the tender 
documents. Failure by the Bidder to provide all the 
information and documents required in the tender 
Documents may result in rejecting the Bid. 

ٌتوجب على ممدمً العطاءات إثبات استمرار أهلٌتهم بما  4-5
 ٌرضً المشتري بناء على متطلبات تؤهٌل معمولة .

 السلع المؤهلة والخدمات ذات العاللة -5
ٌجب أن تكون جمٌع السلع والخدمات المتصلة بها حسب  5-1

 العمد الممول من المشتري من دول)مناشئ( مإهلة.
ألؼراض هذه الفمرة ٌشمل تعرٌؾ "سلع" البضائع  5-2

المختلفة مثل المواد الخام و اآلالت و المعدات و المنشآت 
الصناعٌة, كما ٌشمل تعرٌؾ "الخدمات المتصلة بها الخدمات مثل 

 التؤمٌن والتركٌب والتدرٌب والصٌانة االبتدائٌة.
مصطلح "المنشؤ" ٌعنً الدولة التً ٌتم منها استخراج  5-3

السلع أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنٌعها, أو التً من 
خالل التصنٌع أو المعالجة أو التجمٌع تنتج سلعا تجارٌة تختلؾ فً 

 مكوناتها ً . صفاتها األساسٌة اختالفا جذرٌا عن
 
 

 ب. محتوٌات وثائك المنالصة
 
 اجزاء وثائك المنالصة -0
 
تتؤلؾ وثائك المنالصة من ثالثة اجزاء تتضمن جمٌع  6-1

األلسام المشار إلٌها فً أدناه, وٌجب أن تمرأ هذه األخٌرة بالتزامن 
 مع أي ملحك ٌصدر وفما للفمرة الثامنة من التعلٌمات لممدمً العطاء. 

 
 إجراءات العطاء الجزء األول

 
 ممدمً العطاءالمسم األول: التعلٌمات ل 
 المسم الثانً: ورلة بٌانات العطاء 
  المسم الثالث: معاٌٌر التمٌٌم والمإهالت 
 المسم الرابع: نماذج العطاء 
 المسم الخامس: الدول المإهلة 
 

 متطلبات لسم التجهٌز الجزء الثانً
 
 المسم السادس: جدول المتطلبات 
 

 العمد الجزء الثالث
  المسم السابع: الشروط العامة للعمد 
 المسم الثامن: الشروط الخاصة بالعمد 
 المسم التاسع: نماذج العمود 
ال ٌعتبر  االعالن او الدعوة الذي ٌصدر عن المشتري  6-2

 جزءاً من وثائك المنالصة.
فً حالة عدم تسلم وثائك المنالصة وملحماته من المشتري  6-3

 ٌر مسإوالً عن اكتمالها.مباشرة, ال ٌعتبر هذا األخ
ٌفترض أن ٌدلك ممدم العطاء جمٌع التعلٌمات والنماذج  6-4

والمصطلحات والمواصفات الموجودة فً وثائك المنالصة. وإن فشل 
ممدم العطاء فً توفٌر جمٌع المعلومات والوثائك المطلوبة فً وثائك 

 .المنالصة لد ٌإدي إلى رفض العطاء
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7- Clarification of Tender Documents 
 
7-1- When it is required to clarify or interpret any of the 
information of the tender documents, the Bidder shall send a 
letter to the Buyer according to its address stated in the bid 
data sheet. The latter shall reply in writing to any questions 
it receives provided that they are received ten days before 
the bid submission deadline to which the period of 
announcement is determined by (15) days. The Buyer shall 
determine the deadline to receive questions for those to 
which the announcement period exceed the (15) days 
stated in the bid data sheet, the Buyer shall send a copy of 
its reply to such questions to all those who received the 
tender documents directly therefrom, to include the 
description of question, without stating its source. If the 
Buyer deems it necessary to amend the tender documents 
due to such questions, it shall conduct the same according 
to the procedures stated in articles (8) and (22-2). 

8- Amendment of Tender Documents 
8-1- The Buyer may amend the tender documents any 
time before the tender deadline, by issuing annexes thereto. 
8-2- Annexes are considered part of the tender 
documents and shall be circulated in writing to all those 
who received tender documents directly from the Buyer. 
8-3- The Buyer shall have the right to extend the tender 
deadline as per  24-2/Instructions  to  Bidders  to  give  the  
Bidders  ample  time  to consider the amendments stated in 
the Bid’s annex. 
 
C- Preparation of Bids 
9- Cost of Bid 
 
9-1- The Bidder is charged with the total cost resulting from 
setting up and submitting its Bid. The Buyer shall not be 
liable for such costs regardless of the results of Bids 
analysis. 
10- Language of the Bid 
10-1- The bid and all the correspondence and the 
documents exchanged between the bidder and the 
contracting party must be prepared in the language 
referred to in the paper of bid data. The bidder submit  and 
of the literature related thereto which constitute  part of his 
bid in another language, provided that it must be 
accompanied with an accurate translation for its texts to 
the language of the bid. Hence the translation will be 
accepted for the purpose of interpreting the bid. 
11-Documents Comprising the Bid 
 
11-1- The Bid is made up of the following documents: 
 
a- Bid’s form and the un-priced bill of quantities used 
according to 12, 14, 15/Instructions to Bidders. 
b- Bid’s security as per 21/Instructions to Bidders, if 
required. 
c- Written confirmation of the authorization to the Bid’s 
signatory according to a notarized power of attorney as per 
22/Instructions to Bidders. 
d- Information certifying the eligibility of Bidder to submit its 
Bid according to16/Instructions to Bidders. 

 توضٌح وثائك المنالصة -7
 
فً حالة الحاجة لتوضٌح او تفسٌر اي من المعلومات فً  7-1

وثائك المنالصة ٌجب على ممدم العطاء االتصال بالمشتري كتابٌا  
وعلى عنوانه المذكور فً ورلة بٌانات العطاء. وٌتوجب على االخٌر 
ان ٌرد كتابٌا  على أٌة استفسارات ترد الٌه، شرٌطة ان ٌتم استالمها 

لل من المدة النهائٌة لتسلٌم العطاءات لتلن التً لبل عشرة اٌام فً اال
( ٌوما . ٌحدد المشتري المدة النهائٌة 15حددت فترة االعالن عنها ب)

( 15الستالم االستفسارات لتلن التً تزٌد فترة االعالن عنها عن ) 
ٌوما  فً ورلة بٌانات العطاء، وعلى المشتري ارسال نسخة من رده 

جمٌع من استلم وثائك المنالصة مباشرة  على تلن االستفسارات الى
منه بما فً ذلن وصف االستفسار دون بٌان مصدره. اذا ارتاى 
المشتري ضرورة تعدٌل وثائك المنالصة نتٌجة لهذه االستفسارات ، 

( والفمرة 8فعلٌه ان ٌمدم ذلن حسب االجراءات المذكورة فً المادة )
(22-2 ) 

 
 تعدٌل وثائك المنالصة -8

تري الحك فً تعدٌل وثائك المنالصة، عن للمش 8-1
طرٌك إصدار ملحك بها، فً أي ولت ٌسبك موعد غلك 

 المنالصة.
تعتبر المالحك جزءا  من وثائك المنالصة وٌتم  8-2

تعمٌمها كتابة على جمٌع اّلذٌن استلموا وثائك المنالصة من 
 المشتري مباشرة.

 للمشتري الحك فً تمدٌد الموعد النهائً لغلك 8-3
( من التعلٌمات لممدمً 2-24المنالصة وفما للفمرة )

العطاء، وذلن إلعطاء الممدمٌن الولت المناسب ألخذ 
 التعدٌالت الواردة فً الملحك بعٌن االعتبار.

 
 

 إعداد العطاءات ج.
 كلفة  العطاء  -9 

ٌتحمل ممدم العطاء جمٌع التكالٌف المتعلمة بإعداد وتسلٌم  9-1
المشتري مسؤوال عن هذه التكالٌف بغض العطاء، وال ٌعتبر 

 النظر عن نتائج تحلٌل العطاءات.
 

 لؽة العطاء -02
المتبادلة  كٌجب ان ٌتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 11-0

بٌن ممدم العطاء وجهة التعالد  باللؽة المشار الٌها فً ولة 
وعات بٌانات العطاء . ٌمكن ان ٌمدم ممدم العطاء أٌا من المطب

المتصلة والتً تشكل جزءا من عطائه فً لؽة اخرى على ان 
ترفك بترجمة دلٌمة لنصوصها الى لؽة العطاء ، وحٌنها تعتمد 

      الترجمة لؽرض تفسٌر العطاء .
 الوثائك المكونة للعطاء -00
 ٌتألف العطاء من الوثائك االتٌة: 11-1

أ. نموذج صٌغة العطاء وجدول الكمٌات غٌر المسعر 
( من 15،  14،  12المستخدمة بما ٌتناسب مع المواد )

 التعلٌمات لممدمً العطاء.
من التعلٌمات  21ب. ضمان العطاء بما ٌتوافك مع المادة 

 لممدمً العطاء، إذا طلب.
ج. التأكٌد كتابة على تفوٌض المّولع على العطاء بموجب وكالة 

مً من تعلٌمات ممد 22مصدلة من كاتب العدل حسب المادة 
 العطاء.

ممدم العطاء لتمدٌم عطائه وفما للمادة  ألهلٌةد. البٌانات الموثمة 
( من التعلٌمات لممدمً العطاء.16)   
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e- Authenticated documents certifying that all the 
commodities and related services offered by Bidders are 
from eligible origins as per 17/Instructions to Bidders. 
f- Authenticated documents certifying conformance of 
the commodities and related services to what is required 
in the tender documents, according to articles 18 and 
39/Instructions to Bidders. 
g- Information certifying the Bidder’s prequalification to 
execute the contract if the contract is awarded in its 
favor, according to article 19/Instructions to Bidders. 
h- Any other document stated in the bid data sheet. 
12-Bid Submission Form and Priced Bill of Quantities 
12-1- The Bidder shall employ the Bid’s Submission 
Form mentioned in section four: Bid Forms. The form 
shall be filled-out without any change to its format, no 
substitutes are accepted. All blank spaces shall be filled 
out with the required information. 
12-2-  The Bidder shall deliver the priced bills of 
quantities for the commodities  and related  services  as  
per  their  origin,  employing  the  forms  in  section five:  
bid forms. 
13-Alternative Bids 
13-1- Alternative bids shall not be considered, unless 
the bid data sheet states otherwise. 
14-Bid Prices and Discounts 
14-1- Prices and discounts offered in the Bid Form and 
the Priced Bill of Quantity shall comply with the specified 
requirements. 
14-2- All items and commodities shall be listed and 
price separately in the Priced Bill of Quantity. If the table 
contains un-priced items, shall be assumed that there 
prices are covered by other items. An items or 
commodities not stated in the Priced Bill of Quantities 
shall be considered as uncovered by the Bid. 
Amendment can be made according to Para 
31/Instructions to Bidders. 
14-3- The price shown in the Bid Form is the Bid’s 
Total Price, excluding any discount offered. 
14-4- The Bidder shall state any unconditional 
discounts and shall demonstrate in the Bid Form how 
these can be used. 
14-5-  EXW,  CIP,  CIF,  C&F  and  other  similar  terms  
are  subject  to  the regulation stated in the applicable 
Incoterms version issued by the International Chamber of 
Commerce, as indicated in the Instructions to Bidders. 
14-6- Prices offered by the Bidder shall be fixed 
throughout the term of contract execution and not liable 
to change under any circumstance, unless the bid data 
sheet states otherwise. 
14-7- Bids may be offered individually (Single Contract) 
or separated into several  parts  (number  of  contracts)  
if  the  same  is  stipulated  in Para 1-1/Instructions to 
Bidders. The said prices shall be according to 

هـ. البٌانات الموثمة التً تإٌد بؤن السلع والخدمات المتعلمة بها 
( 17والمجهزة من ممدمً العطاء هً من مناشىء مإهلة وفما للمادة ) 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء.
 

و. البٌانات الموثمة التً تإٌد تطابك السلع والخدمات المتصلة بها مع 
( من 39و  18تلن المطلوبة فً وثائك المنالصة, وفما للمادة ) 

 التعلٌمات لممدمً العطاء.
 

ز.  البٌانات الموثمة  ألهلٌة ممدم العطاء لتنفٌذ العمد فً حالة إرساء 
 من التعلٌمات لممدمً العطاء, 19ٌه, وفما للمادة العطاء عل

 
 ح. أٌة وثٌمة أخرى محددة فً ورلة بٌانات العطاء.

 
 نموذج  العطاء, وجداول الكمٌات المسعرة -00

 
على ممدم العطاء ان ٌستخدم نموذج استمارة تمدٌم العطاء  12-1

تعبئة " و ٌجب أن ٌتم نماذج العطاءاتالموجود فً المسم الرابع, "
النموذج بالكامل دون أي تؽٌٌر فً شكله ولن تمبل أٌة بدائل. كما وٌجب 

 تعبئة جمٌع الفراؼات بالمعلومات المطلوبة.
 

على ممدم العطاء أن ٌسلم جداول الكمٌات المسعرة للسلع  12-2
ً النماذج الموجودة فً  والخدمات المتصلة بها بحسب منشئها مستخدما

 لعطاء".المسم الرابع ," نماذج ا
 

 العطاءات البدٌلة -03
 

ال ٌتم اعتماد العطاءات البدٌلة مالم ٌنص على خالؾ ذلن  13-3
 فً "ورلة بٌانات العطاء".

 
 أسعار العطاءات والحسومات -00

 
األسعار والحسومات الممدمة فً "نموذج صٌؽة العطاء"  14-1

 .جدول الكمٌات المسعر ٌجب أن تتطابك مع المتطلبات المحددة "و
 

ٌجب أن تدرج وتسعر جمٌع البنود والمواد بشكل مستمل فً  14-2
"جدول الكمٌات المسعر". وإذا احتوى الجدول على بنود ؼٌر مسعرة 
سٌفترض أن أسعارها مشمولة من خالل بنود أخرى. وتعتبر أٌة بنود 
أو مواد ؼٌر مذكورة فً "جدول الكمٌات المسعر"ؼٌر مشمولة فً 

من "التعلٌمات  31تعدٌل ٌكون ذلن وفما للفمرة العطاء, وفً حالة ال
 لممدمً العطاءات".

السعر الذي ٌظهر فً "نموذج صٌؽة العطاء" هو السعر  14-3
 اإلجمالً للعطاء, مستثنٌا أٌة حسوم ممدمة.

على ممدم العطاء أن ٌذكر أٌة حسوم ؼٌر مشروطة, وأن  14-4
 العطاء". ٌوضح كٌفٌة استخدامها فً "نموذج صٌؽة

 
ومصطلحات اخرى   EXW,CIP,CIF,C&Fالمصطلحات  14-5

من  النافذ مماثلة تخضع للضوابط المحددة فً االصدار
(Incoterms)   الصادرة عن ؼرفة التجارة العالمٌة وكما مشار الٌها

  فً "التعلٌمات لممدمً العطاءات".
االسعار الممدمة من ممدم العطاء تكون ثابتة خالل فترة تنفٌذ     14-6

العمد وهً ؼٌر لابلة للتؽٌٌر تحت أي ظرؾ ما لم ٌنص على خالؾ 
 ذلن فً "ورلة بٌانات العطاء".

لد تطرح العطاءات بشكل منفرد ) عمد واحد ( او مجزءة  14-7
(  1-1الى عدة اجزاء )عدد من العمود( اذا نص على ذلن فً الفمرة )

المذكورة  و ٌجب أن تتوافك األسعار من "التعلٌمات لممدمً العطاء"
 مع

100% of the items specified to each part and to 100% of their 
quantities, unless the bid data sheet states otherwise. The applicants 
interested in offering price discount, in the event of awarding more 
than one part in their favor, shall state the discount in accordance with 

% من كمٌاتها, 122% من البنود المحددة لكل جزء ومع 122
العطاء". و على  إال إذا ذكر خالؾ ذلن فً "ورلة بٌانات

الممدمٌن الذٌن ٌرؼبون بتمدٌم حسم فً األسعار فً حالة إرساء 
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Para 14-4/Instructions to Bidders, provided the Bids for all these parts 
shall be delivered and opened simultaneously. 
15- Currency of Bids 
15-1- The Bid’s currency and payment shall be as stated in the 
bid data sheet and shall be inclusive all taxes, costumes duties and 
any additional expensed  for  the  transportation,  as  indicated  
separately  in  each  Bill  of Quantity in section four. 
16- Documents   Confirming the Eligibility of Bidder 
16-1- The Bidders shall fill out the Bid’s Form in chapter four to 
document their eligibility to participate in the tender according to Para 
4/Instructions to Bidders. 
17- Documents Confirming the Eligibility of Commodities and 
Services 
17-1- To prove the eligibility of commodities and service supplied 
according to article 5/Instructions to Bidders, the Bidders shall fill 
out the information related to the country of origin in the prices tables 
stated in section four: Contract Forms. 
18- Documents  Confirming  the  Conformity  of  Commodities  
and  Related  Services 
18-1- For the purpose of confirming the conformity of commodities 
and related services to the tender documents, the Bidder shall submit, 
as part of its Bid, documented evidence that the commodities supplied 
conform the technical specifications stated in section four: schedule of 
requirements. 
18-2- Such documents may be either in print, charts or data forms, 
and shall include detailed description of each item, i.e. the essential 
technical specifications and performance properties for 
commodities  and services, so that their compliance with the 
required specifications is clarified. The applicant shall submit a 
report of variance and exemption from the schedule of requirements. 
18-3- The bidder shall also submit a list of all details, to include 
the available resources and current prices of spare parts and special 
equipments required for the continuous operation of commodities 
after being used by Buyer for the period specified in the bid data 
sheet. 
18-4-  The workmanship, materials and equipments and the 
reference to the trade names and/or reference numbers 
contemplated as stated by the Buyer in the schedule of requirements 
shall be examples and not limitations. The Bidder may offer other 
standards for quality and trademarks and/or contemplated reference 
numbers, provided that these shall realize the same or exceed the 
efficiency of items stated in the schedule of requirements and shall 
satisfy the Buyer. 
19- Documents Confirming the Qualification of the Bidder 
19-1-The documents proving the Bidder’s qualifications, in the event 
of awarding the bid in its favor, shall meet the following conditions: 
a- The Bidders who are not the manufacturers or producers of 
commodities to be supplied shall submit the authorization of the 
manufacturer to market the commodities according to the form in 
chapter four, and the form of authorization by the manufacturer or the 
producer to market the commodities in the country of the Buyer, if 
stipulated in the Instructions to Bidders. 

أكثر من جزءعلٌهم أن ٌوضحوا الحسم بما ٌتوافك مع الفمرة 
طاء", شرط أن تسلم ( من "التعلٌمات لممدمً الع14-4)

 العطاءات لجمٌع هذه )االجزاء( وتفتح فً نفس الولت.
 

 عملة العطاء -05
تمدم االسعار بالعملة المحددة فً ورلة بٌانات العطاء      15-1

وتكون شاملة للضرائب والرسوم الكمركٌة واٌة مصارٌؾ 
اضافٌة عن النمل وكما مشارالٌه لكل " جداول االسعار " على 

 المسم الرابع . حدة ضمن
 الوثائك التً تؤكد أهلٌة ممدم العطاء -00
على ممدمً العطاء تعبئة "نموذج صٌؽة العطاء"  16-1

الموجود فً الفصل الرابع, لٌوثموا أهلٌتهم للمشاركة فٌه وفما 
 للفمرة الرابعة من "التعلٌمات لممدمً العطاءات".

 الوثائك التً تؤكد اهلٌة السلع والخدمات -01
 

االهلٌة للمواد والخدمات المجهزة وفك ماورد فً  لتؤكٌد    17-1
( من "التعلٌمات لممدمً العطاءات". فؤن على ممدمً 5المادة ) 

العطاءات ان ٌمأل البٌانات الخاصة ببلد المنشؤ فً جداول 
 ( استمارات التعالد . 4االسعار الواردة فً المسم )

 الخدمات ذات العاللةالوثائك التً تؤكد مطابمة السلع و  -00
لؽرض تؤٌد مطابمة السلع و الخدمات المتصلة بها  18-1

لوثائك المنالصة . ٌتعٌن على ممدم العطاء ان ٌمدم كجزء من 
ً ٌإكد بؤن السلع المجهزة مطابمة الى  عطائه دلٌالً موثما

 ( جدول المتطلبات . 4المواصفات الفنٌة الواردة فً المسم )
هذه الوثائك على شكل مواد مطبوعة أو رسومات  ٌمكن أن تكون   18-2 

الصفات  أيأو بٌانات, وٌجب أن تتضمن وصفا مفصال لكل بند, 
الفنٌة واألدائٌة األساسٌة للسلع والخدمات, بحٌث ٌوضح توافمها 
مع المواصفات المطلوبة. وأن ٌسلم المتمدم تمرٌرا باالختالفات 

 واالستثناءات عن جدول المتطلبات.
ى ممدم العطاء أن ٌمدم أٌضا لائمة بجمٌع التفاصٌل, عل 18-3

بما فً ذلن الموارد المتاحة, واألسعار الحالٌة, لمطع الؽٌار, 
والمعدات الخاصة والضرورٌة الستمرار عمل السلع بعد 
استخدامها من المشتري للفترة المحددة فً "ورلة بٌانات 

 العطاء".
ل والمواد ٌجب أن تكون معاٌٌر المصنعٌة والعم 18-4

والمعدات واإلشارة إلى األسماء التجارٌة و/ أو أرلام األدلة 
المصورة المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات وصفٌة ال 
حصرٌة. ولممدم العطاء أن ٌعرض معاٌٌر أخرى للجودة 
والعالمات التجارٌة و/اوأرلام األدلة المصورة, بشرط أن تحمك 

" جدول المتطلبات "أو أعلى منها  نفس كفاءة البنود المذكورة فً
 وأن تنال رضا المشتري.

 الوثائك التً تؤكد مؤهالت ممدم العطاء  -01
ٌجب على المستندات التً تثبت مإهالت ممدم العطاء  19-1

 فً حال إرساء العطاء علٌه, أن تفً بالشروط  األتٌة:
ً )ا( على ممدمً العطاءات ؼٌر المصنعٌن او المنتجٌن للسلع الت 

تعرض تجهٌزها تمدٌم تخوٌل الجهة المصنعة للسلع له بتسوٌمها بموجب 
النموذج فً الفصل الرابع, ونموذج تخوٌل الجهة المصنعة او المنتجة بتسوٌك 
هذه السلع فً بلد المشتري , اذا نص على ذلن فً التعلٌمات لممدمً 

.العطاءات  
b- If the Bidder is not doing business in Iraq, and if the 
same is required in the bid data sheet, it shall be 
represented in Iraq by a proxy that is ready and 
capable of conducting the maintenance operations and 
providing spare parts as stated in the contract conditions 
and/or the technical specifications. 
c- The Bidder shall meet all the qualifications and 

)ب( إذا لم ٌكن ممدم العطاء عامال  فً العراق، وإذا كان ذلن مطلوبا  
فً "ورلة بٌانات العطاء"، ٌجب أن ٌكون ممثال  بوكٌل عنه فً العراق 
مجهزا  ولادرا  على المٌام بعملٌات الصٌانة وتوفٌر لطع الغٌار بحسب 

 لفنٌة.و/او المواصفات ا ما هو مذكور فً شروط العمد.
 

أن تتوفر فً ممدم العطاء جمٌع المؤهالت والمعاٌٌر  )ج(
 المنصوص علٌها فً المسم الثالث، "معاٌٌر التمٌٌم والمؤهالت".




