
  
  استمارة تقدیم العطاء 

  :التاریخ 
  :رقم المناقصة 

  :رقم كتاب الدعوة 
  

  ) اسم وعنوان صاحب العمل : (  إلى
  :نحن الموقعین أدناه نعلن بأن

نؤید بأننا قمنا بدراسة وتدقیق وثائق العطاء وال توجد لدینا أیة تحفظات بصددھا  -أ
  التعلیمات لمقدمي العطاءاتمن ) ٨(وبأي من التعدیالت التي تمت بموجب المادة 

..................................  
  نتقدم بعرضنا ھذا لتنفیذ األشغال المبینة الحقا وبموجب ما محدد في وثائق العطاء -ب

.................................................................................................
.................................................................................................  

السعر الكلي لعطائنا بعد استثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا والمبینة  -ج
  في أدناه یبلغ) د(في الفقرة 

.................................................................................................
.................................................................................................  

  الحسومات الواردة في عطائنا وطریقة تطبیقھا ھي كما مبین أدناه -د
.................................................................................................

................................................................................................. 

.................................................................................................
.................................................................................................  

یوم من التاریخ النھائي المحدد لتسلیم العطاء ............. یكون عطاؤنا نافذا لمدة  -ھـ
  .في وثائق العطاء ویبقى ملزما لنا ومقبوال منا لحین انتھاء فترة نفاذه

وثائق العطاء في حالة قبول  إلیھ في نتعھد بتقدیم ضمان حسن األداء المشار - و
  .عطائنا

نؤكد بأننا وأي من مقاولینا الثانویین، أو المجھزین ألي جزء من العقد نحمل أو  -ز
من التعلیمات ) ٢-٤(المادة  سوف نحمل جنسیات من الدول المؤھلة وبموجب أحكام

  .لمقدمي العطاءات
ألي من مقاولینا الثانویین نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا وال -ح

من التعلیمات لمقدمي ) ٣-٤(والمجھزین ألي جزء من العقد المشار إلیھا بالمادة 
  .العطاءات

نؤكد عدم مشاركتنا في أي عطاء آخر عدا عطائنا ھذا بأیة صفة كانت كمقدم  -ط
ات، من التعلیمات لمقدمي العطاء) ٣- ٤(العطاء أو كمقاول ثانوي، عمال بأحكام المادة 

من التعلیمات لمقدمي ) ١٣(عدا العطاءات البدیلة المقدمة من قبلنا بموجب المادة 
  .العطاءات



نؤكد عدم صدور أي قرار من صاحب العمل بعدم األھلیة أو الوضع بالقائمة  -ي
مقاولینا الثانویین أو مجھزینا ألي جزء من العقد،  السوداء بحقنا أو بحق أي من

  .مجلس األمن بھذا الصدد/من األمم المتحدة كذلك عدم صدور أي قرار
أو نحن جھة حكومیة ملبیة للمتطلبات المحددة في / نؤكد بأننا لسنا جھة حكومیة - ك

  . من التعلیمات لمقدمي العطاءات) ٥- ٤(المادة 
أو ستدفع العموالت، الھدایة أو األجور ذات العالقة بإجراءات  /نبین بأننا قمنا بدفع - ل

  .تنفیذ العقد أو التعاقد 
  المبلغ  السبب  العنوان  اسم المستلم

  
        

  )لن یتم الدفع ألي احد یتم تأشیر ال یوجد أو لم یتم الدفع  إذا( 
)  اإلحالة( ندرك بأن ھذا العطاء وقبولكم التحریري لھ بموجب كتاب خطاب القبول  -م

ً سیكون بمثابة عقد ملزم بیننا لحین  صیغة عقد رسمي  إعدادالذي سیصدر الحقا
  . وإبرامھ

مستلم  آخرعطاء  أو أيالعطاءات  أوطأونحن ندرك بأنكم غیر ملزمین بقبول  –ن 
  .منكم 
شخص یعمل  أي أومن منتسبینا  إن أيكافة لضمان  اإلجراءاتونتعھد باتخاذنا . س 

  لصالحنا سوف لن یقوم بأیة ممارسة للرشوة 
  
  
  

  :المنصب                             :                  أسم مقدم العطاء 
  :التوقیع 

  
  

  :اسم المخول لتوقیع العطاء نیابة عن 
  یوم من :                                                     مؤرخ في 

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  )شركة منفردة ( استمارة معلومات عن مؤھالت مقدمي العطاء ) / ١(استمارة رقم 

  
  

  المعلومات عن مقدم العطاء 
    االسم القانوني لمقدم العطاء 

    في حالة مشروع مشترك االسم القانوني لكل  شریك 
    دولة التأسیس للشركة 
    تاریخ تأسیس الشركة 

    العنوان القانوني في بلد التأسیس 
، االسم ( القانوني ، الممثل المخول مقدم العطاء 

العنوان ، رقم الفاكس ، رقم الھاتف ، العنوان 
  ) االلكتروني 

  

   أدناهالمدرجة  األصلیةالمرفقات نسخ من الوثائق 
االتحاد القانوني للشركة  أوالفقرات المتعلقة بالتأسیس ، في حالة شركة منفردة  -١

  .التعلیمات لمقدمي العطاءات ) ٢-٤( ، ) ١-٤(بموجب المادة 
من ) ٢-٢٠(بموجب الفقرة  أعاله إلیھالتخویل لممثل المشروع المشترك المشار  -٢

  التعلیمات لمقدمي العطاء 
 رسالة الرغبة أوفي حالة المشروع المشترك یتم تقدیم اتفاقیة المشروع المشترك  -٣

  .من التعلیمات لمقدمي العطاءات ) ١-٤(في تشكیل مشروع مشترك بموجب الفقرة 
 آنفا) ١(غیر داخلة في الفقرة  إضافیةوثائق  أیةفي حالة شركة مملوكة للدولة  -٤

  التعلیمات لمقدمي العطاءات ) ٤-٥(وبما ینطبق مع الفقرة 
            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

 )المشروع المشترك ( معلومات عن مؤھالت مقدمي العطاء استمارة ) / ٢(استمارة رقم 
  ھذه االستمارة أن تملئ على كل شركة مشاركة في المشروع المشترك 

  
  المقاول الثانوي المتخصص  أوالمعلومات عن المشروع المشترك 

    االسم القانوني لمقدم العطاء 
 أوالشركات في المشروع المشترك  أسماء

  المقاول الثانوي المتخصص 
  

بلد تأسیس الشركة المكونة للمشروع المشترك 
  والمقاول الثانوي المتخصص 

  

سنة التأسیس للشركة المكونة للمشروع 
  المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

  

العنوان القانوني في بلد التأسیس للشركاء في 
  المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

  

السم والعنوان ورقم الھاتف ورقم الفاكس ا
والعنوان االلكتروني للمثل المخول من قبل 

  المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

  

   أدناهالمدرجة  األصلیةالمرافقات نسخ من الوثائق 
بموجب  أعالهالمشروع المشترك القانوني المسمى  أووثائق تأسیس االتحاد  -١ ¨

 من تعلیمات لمقدمي العطاءات )١-٤(الفقرة 
) ٢-٢٠(بموجب الفقرة  آنفاكتاب التخویل بممثل المشروع المشترك المسمى  -٢ ¨

 .من تعلیمات لمقدمي العطاء 
في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي تثبت االستقاللیة القانونیة  -٣ ¨

من التعلیمات ) ٤- ٥(والمالیة وتعمل بموجب القوانین التجاریة بموجب الفقرة 
  لمقدمي العطاءات 

  
  

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  استمارة الدعاوي القضائیة غیر المحسومة 
  ) كفالة مصرفیة ( نموذج ضمان العطاء 

مقدم العطاء نموذج الكفالة المصرفیة ھذا بحسب التعلیمات /یمآل المصرف، األمرلزم  إذا( 
  )  األقواسبین  إلیھاالمشار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
  )المكتب المصدر  أوادخل اسم المصرف وعنوان الفرع (

  ) ادخل اسم وعنوان صاحب العمل : ( المستفید 
  ) ادخل التاریخ : ( التاریخ 

  ) ادخل الرقم : ( ضمان عطاء رقم 
  

القانونیة  األسماء أدرجكان مشروعا مشتركا  إذا، ادخل اسم مقدم العطاء( إبالغنا بأن تم 
ادخل ( لمؤرخ قد سلمكم عطاءه ا" ) مقدم العطاء " فیما یلي یسمى ) ( الكاملة للشركاء 

ادخل اسم العقد بموجب الدعوة لمقدمي ( لتنفیذ " ) العطاء " فیما یلي یسمى ) ( التاریخ 
  ) ادخل الرقم ( العطاءات رقم 

  .تدعم بضمان عطاء  أنبأن العطاءات یجب ، كمال  وفقاً لشروط، فأننا نعي ، ذلك  إلى إضافة
لتزمون بموجب ھذه الوثیقة بأن ندفع م) ادخل اسم المصرف ( نحن ، وبموجب طلب من مقدم 

ادخل المبلغ ) (  باألرقامادخل المبلغ ( مبالغ ال تتجاوز بمجملھا مبلغ أو مبلغ  أيلكم 
خطیة تفید بأن مقدم  بإفادةطلب خطي مصحوبا  أولدینار عراقي فور تمنا منكم ) بالكلمات 

  :مقدم العطاء  تحت شروط العطاء الن)  بالتزاماتھ(  بالتزامھالعطاء قد اخل 
  أو .قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذ العطاء المحددة من مقدم العطاء في نموذج العطاء) أ(
  من صاحب العمل خالل فترة نفاذ العطاء عطائھبقبول  تبلیغھمع ) ب(
   أو .كان مطلوبا إن، رفض تنفیذ اتفاقیة العقد  أوفشل  -١
  .یقدم كفالة حسن التنفیذ بحسب التعلیمات لمقدمي العطاء أنرفض  أوفشل  -٢

فور تسلمنا ، مقدم العطاء ھو الذي ارسي علیھ العطاءكان ل إذا) أ: الحیة ھذا الضمان تنتھي ص
 أو، لنسخ العقد المتوقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفیذ الصادرة لكم من مقدم العطاء

  : اآلتیینمن الحدثین  األقربتحقق ، العطاء لم یرس العطاء على مقدم  إذا) ب
   أوتسلمنا لنسخة من تبلیغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم یرسي علیھ  -١
  بعد ثمانیة وعشرین یوما من انتھاء نفاذیة عطاء مقدم العطاء  -٢

یستلم من قبلنا في المكتب في ذلك  أنطلب للدفع تحت ھذه الكفالة یجب  أيفأن ، وبالتالي 
  .قبلھ أوالتاریخ 

غرفة التجارة الدولیة رقم  إصدارات، تخضع ھذه الكفالة للقوانین الموحدة لطلب الضمانات
٤٥٨.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) ) مخولین ال( المخول ) الممثلین ( الممثل ) تواقیع ( توقیع (  

  
  



  
  

  
  اءـــطـق العـائـــوث

  
  ٢٠١٩ي ـادرة فــص

  
  
  

  ) E3S - 006/ الخارجیة  رقم العطاء العامة( العطاءات التنافسیة 
  )اعادة اعالن للمرة الثالثة(

  
   

  ) ٣,٤المراجل للوحدات  أنابیب (ز ــتجھی
  
  

   ٢٠١٩ لسنة التشغیلیة الموازنة ضمن المشروع
  )٣٢٣(االحتیاطیة ذو التبویب  األدواتقرة فضمن 

  
  

  :جھة التعاقد 
  

  )المنطقة الوسطى  -الطاقة الكھربائیة   إلنتاجالعامة الشركة / وزارة الكھرباء ( 
  
  
  

  المشتري
  

  /المنطقة الوسطى  - ة الكھربائیة  الطاق إلنتاجالعامة الشركة / وزارة الكھرباء  
  

  )جنوب بغداد الحراریة محطة كھرباء(
  
  
  
  
  

  
  
  



  وزارة الكھرباء
لوسطى        ا المنطقة / عامة إلنتاج الطاقة الكھربائیةالالشركة 

GENERAL COMPANY OF  
    ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP) 

MIDDLE REGION 
  ) S3E - 060( ة ـــــة المـرقمــــالخارجــی ةــالعــامـمـنــاقــصــة ال الن ــــإعإعــادة  /م

المراج�ل للوح�دات  أنابیب(ز ـتجھیمـناقصة عــن  )لثةالثا المرة( المنطقة الوسطى/ ة الكھـربائیة العامة إلنتاج الطـاق الشركة تعـلن
وتسعمائة وتس�عھ  ألف وأربعونمائة وتسعھ $ ) 149,999/6(وبكلفة تخمینیة قدرھا   جنوب بغداد الحراریةكھرباء  ةلمحط) ٣,٤

  .)٣٢٣(االحتیاطیة ذو التبویب  األدواتضمن فقرة  ٢٠١٩  لسنة التشغیلیة الموازنة ضمن أمریكيوستة سنت دوالر وتسعون 
  

  : المذكورة أعاله وفق الشروط التالیة وادالم بتجھیزتقدیم عطاءاتھم للمناقصة الخاصة فعلى مقدمي العطاءات المؤھلین وذوي الخبرة ل
/ كھربائیة الالعامة إلنتاج الطاقة  الشركة (معلومات إضافیة االتصال على مقدمي العطاء المؤھلین والراغبین في الحصول على  -١

  عبر البرید االلكتروني ) المنطقة الوسطى 

  www.gcep.moelc.gov.iq.com         :      للشركةالموقع االلكتروني     
        :البرید االلكتروني للقسم التجاري 

                                            dept.m@moelc.gov.iqcommercial.37_ mail:-E  
ً إلى الساعة الثانیة ظھراً ( وخالل أیام الدوام الرسمي من األحد إلى الخمیس  وكما موضح بالتعلیمات ) من الساعة الثامنة صباحا

  لمقدمي العطاءات 
 ) .كما موضحة في وثائق العطاء ( المطلوبة  التجھیزمتطلبات   -٢
مائة ألف دینار )  ١٠٠,٠٠٠( دفع قیمة البیع للوثائــق البالغــة بإمكان مقدمي العطاء المھتمین لشراء وثائق العطاء تقدیم   -٣

 .حیث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعویض مقدمي العطاءات الشركةعراقي غیر قابل للـرد إال في حالة إلغاء المناقصة من قبل 
بنایة ) ١٩(شارع ) ١٠٩(غرناطة محلة الكائن في الباب الشرقي ساحة  الشركةمقر : یتم تسلیم العطاءات إلى العنوان اآلتي  -٤

من تاریخ الغلق ) الثانیة عشر ظھراً ) (١٢,٠٠(ویكون آخر موعد لتقدیم العطاءات سیكون الساعة ) ١٠٨٥(ب .ص) ١٥(
وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رسمیة یكون الغلق في نفس الوقت من الیوم الذي یلي  االحدیوم ) ٣/١١/٢٠١٩(المصادف 

العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسیتم فتح العطاء بحضور مقدمي العطاءات أو ممثلیھم الراغبین بالحضور في العنوان ، العطلة
    ل أوطأ العطاءات غیر ملزمة بقبو الشركةفي نفس یوم غلق العطاءات و) الشركةمقر ( اآلتي 

ویتحمل من ترسو علیھ المناقصة أجور نشر اإلعالن وتكون المناشئ المطلوبة والمبلغ التخمیني حسب استمارة المناطق 
  .القسم السادس لوثائق المناقصة/ االقتصادیة ضمن الجزء الثاني 

  :مع مراعاة ما یلي 
 یكون موعد الفتح في نفس موعد الغلق أو في الیوم الذي یلیھ 

 العطاءات لمقدمي التعلیمات على واالطالع دراستھا بعد أقسامھا بكافة القیاسیة الوثائق تتطلبھ ما وفق عطائھ بتقدیم العطاء مقدم یلتزم
 ختمھا بعد ورقیا وتقدیمھا الكمیات وجداول الوثائق من الرابع القسم ملئ مراعاة مع عطائھ، استبعاد سیتم وبخالفھ فیھا، المبینة
 تقدیم استمارة إضافة إلى یستلمھ، الذي CD الـ قرص وحسب لعطائھ المكونة الوثائق مع العطاء بمقدم الخاص الحي بالختم
  )). صیغة العقد(، والنموذج االسترشادي )الكفالة المصرفیة(نموذج ضمان العطاء و ٢و١االستمارتین ( العطاء

 )مھم جداً () بشكل واضح وبلون ممیز ملئھا ( 
 .في حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبھ الوثیقة القیاسیة بكافة أقسامھا سیتم استبعاد عطاءه 

ً النماذج الموجودة في  ( على مقدم العطاء أن یسلم جداول الكمیات المسعرة للسلع والخدمات المتصلة بھا بحسب منشئھا مستخدما
  .)ج العطاء نماذ

  : على العنوان التالي  شركتناسیتم نشر التفاصیل الخاصة بالمناقصة المعلنة ل
  www.moelc.gov.iq.com : وزارة الكھرباءالموقع االلكتروني ل

  

  ـنـــزار قحطـــان حســـنـ                                                                                                                
  ـر العـــام  المدیــ                                                                                                                   

      ورئیس مجلس االداره                                                                                                                              
                                                                                                                      /١٠/٢٠١٩    

  :نسخة منھ إلى         
  مع التقدیر ... للتفضل باالطالع /  CDمع قرص  /٢٠١٦/  ٣/ ٧في  ٤٢١٠٤٨إشارة إلى كتابكم المرقم / مكتب السید المفتش العام المحترم  -
  .مع التقدیر... للتفضل باالطالع/   CDمع قرص  / ٢٠١٦/  ١١/ ٢٧في  ٦٤٠٤٠المرقم إشارة إلى كتابكم / دائرة االستثمارات والعقود  - وزارة الكھرباء -
  .مع التقدیر... للعلم / ) ٢٨/١٠/٢٠١٩(یكون موعد مؤتمر االستفسارات في  / والكھرومائیھ التولید البخاریةمحطات قسم  -
لإلجابة على ) ٢٨/١٠/٢٠١٩(بالحضور إلى مقر الشركة في موعد مؤتمر االستفسارات الفنیة المصادف وتبلیغ مختصیكم  / CDقرص  مع/ جنوب بغداد الحراریةمحطة كھرباء  -

  .مع التقدیر ../ االستفسارات التي سیتم طرحھا من قبل الشركات
  .مع التقدیر...للعلم  / واالقتصادیھقسم الشؤون المالیة  -
  ٠مع التقدیر ... للعلم /  والثامن الثاني الفصلین مع اإلعالن  من نسخھ/  قسم الشؤون القانونیة -
ً ...  اإلعالن  CDمع قرص /  )إضبارة الطلب أعاله/ (ي خارجشعبة التجھیز ال/ والمخازنقسم الشؤون التجاریة  -   .لطفا
  اإلعالن .CDمع قرص /  )األولیات( المناقصاتشعبة /  والمخازن قسم الشؤون التجاریة -

http://www.gcep.moelc.gov.iq.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
http://www.moelc.gov.iq.com


  
  

Tender No. E3S - 006 )(  
  Time threeThe  For 

  
The  Ministry of Electricity / GENERAL COMPANY OF ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP)/Middle 
region declares (for the three time) a new tender for Supplying (Boiler pipes for units 3 & 4) for 
South Baghdad Thermal Power Station, with an estimated price (149,999/6)$ one hundred and  
forty nine thousand and nine hundred and ninety nine and six cent USD on the operating 
budget of 2019 within the spare parts item (323) . 
Now invites the eligible bidders and experienced to submit their offers for the Tender above 
with note the following:  
1- Interested eligible bidders may obtain further information contacting (The Ministry of 

Electricity / General COMPANY Of Electricity Production (GCEP)/middle region by the E-mail 
address: 
Website of the GCEP: www.gcep.moelc.gov.iq.com 

  E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 
(from Sunday to Thursday, from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. as described in the instructions to 
bidders). 

2- Processing requirements (as indicated in the tender documents). 
3- A complete set of the bidding documents could be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the address written in following, and upon payment 
(100,000) one hundred thousand Iraqi dinars non-refundable fee unless in case the tender 
has cancelled by the COMPANY (the documents payment will be refunded without 
compensations). 

4- Bids must be delivered to the address (Baghdad, Grnada Sq., Building No. 166, St. No. 19, 
Sector 109, P.O. Box 1058) at or before (Sunday, 3/11/2019) at 12:00 p.m. . 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. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the same closing 
day or the following day in the presence of the bidders or their representatives who choose 
to attend in person. The COMPANY in unobligated to accept the lower prices, and the 
successful bidder will be held responsible to pay the fees of publishing and advertising. Be 
advised that the required origins and the requested amounts are according to the attached 
international economical form within part 2/ sec�on 6 in the tender documents.  

 
Please consider the following: 

· The unseal date shall be same time for the closing  date or in the followed day. 
· The Bidder shall submit the Bid Submission Form using the form famished in Section IV 

(Bidding forms). This form must be completed without any alteration to its format, and 
no substitutes shall be accepted. All blank spaces shall be filled in with the information 
requested. 

· If the bidders fails to comply with the standard documents, their bid will be excluded. 
·  The Bidder shall submit the Price schedules for Goods and Related Services, according 

to their origin as appropriate, using the forms furnished in (Bidding Forms). 
· The COMPANY unobligated to accept the lower prices.  
· For more information visit the official website of the Ministry of Electricity: 

  www.moelc.gov.iq.com 
  
  
 

NAZAR KAHTTAN HASSAN      
DIRCTOR GENERAL    

/10/2019 

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


  
  وثائق العطاء القیاسیة لتجھیز السلع

  المحتویات              
  

  إجراءات التعاقد  –األول  الجزء
  : ویحتوي األقسام اآلتیة 

  
  تعلیمات لمقدمي العطاءات: القسم األول 

یقدم ھذا القسم معلومات تساعد مقدمي العطاءات على أعداد عطاءاتھم كما یقدم معلومات حول كیفیة تسلیم 
  .العقود یحتوي القسم األول على أحكام یجب استخدامھا دون تعدیل وإرساءالعطاءات وفتحھا وتقییمھا 

  
  ورقة بیانات العطاء : القسم الثاني 

  .لیات التجھیز وتعتبر مكملة لما جاء في القسم األولیحتوي ھذا القسم على إحكام تخص عم
  

  معاییر التقییم والتأھیل : القسم الثالث 
رھا في مقدم سعراً ومتطلبات التأھیل التي یجب توف األقلیحدد ھذا القسم المعاییر المستخدمة في تعیین العطاء 

  .العطاء النجاز العقد
  

  نماذج العطاءات: القسم الرابع 
  .یقدم معھ أنوضمان العطاء الذي یجب ، جدول األسعار،  القسم نماذج صیغة العطاءضمن ھذا یت
  

  الدول المؤھلة: القسم الخامس 
   .یتضمن ھذا القسم معلومات تخص الدول المؤھلة

  
   متطلبات التجھیز – ثانيال الجزء

  :ویحتوي األقسام اآلتیة 
  

  جدول المتطلبات: القسم السادس 
لمواصفات الفنیة ا، مناھج التجھیز والتسلیم جداول، ئحة بالسلع والخدمات المتصلة بھایتضمن ھذا القسم ال

   .تصف السلع والخدمات المتصلة بھا والتي سیتم تجھیزھاوالمخططات التي 
  

   العقد  – ثالثال الجزء
  :ویحتوي األقسام اآلتیة 

  
  الشروط العامة للعقد: القسم السابع 

نصوص الفقرات المدرجة في ھذا القسم ال یمكن . العامة التي تنطبق على كل عقدات یتضمن ھذا القسم الفقر
   .تعدیلھا

  
  الشروط الخاصة بالعقد : القسم الثامن 

   .فقرات خاصة بكل عقد تعدل او تكمل الشروط العامة للعقد المدرجة في القسم السابع یتضمن ھذا الفصل
  

  نماذج العقود: القسم التاسع 
الموافق  یتضمن التصحیحات والتعدیالت على العطاء، القسم على نموذج العقد والذي عند استكمال یحتوي ھذا 

  .ھ والمسموح بھا حسب التعلیمات لمقدمي العطاءات والشروط العامة والخاصة بالعقدعلی
  

وتقدیمھا من مقدم العطاء  إكمالھاوضمان الدفعة المقدمة یتم  األداءفي حالة اشتراط تقدیمھا فأن نماذج ضمان حسن 
  .الفائز فقط بعد إرساء العقد



  
  
  
  
  
  

  الجزء األول
  

  إجراءات التعاقد
  لعقود تجھیز السلع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  تعلیمات لمقدمي العطاءات: القسم األول
  لعقود تجھیز السلع

  
  قائمة الفقرات

  
  عامة.  أ

  نطاق العطاء. ١
  مصدر التمویل. ٢
  الفساد واالحتیال. ٣
  مقدمي العطاءات المؤھلین. ٤
  المواد والمعدات والخدمات المؤھلة. ٥

٣  
٣  
٣  
٣  

  ٥  محتویات وثائق المناقصة. ب
  أقسام وثائق المناقصة. ٦
  توضیح وثائق المناقصة. ٧
  تعدیل وثائق المناقصة.٨

٥  
٦  
٦  

  ٦  إعداد العطاءات. ج
  كلفة إعداد وتقدیم العطاءات. ٩

  لغة العطاء. ١٠
  الوثائق المكونة للعطاء. ١١
  نموذج تسلیم العطاء وجداول األسعار. ١٢
  العطاءات البدیلة. ١٣
  أسعار العطاءات والحسومات. ١٤
  عملة العطاءات. ١٥
  الوثائق التي تؤید أھلیة مقدم العطاء. ١٦
  الوثائق التي تؤید أھلیة السلع والخدمات المتصلة بھ. ١٧
  تؤید مطابقة السلع والخدمات المتصلة بھاالوثائق التي . ١٨
  وثائق تؤید مؤھالت مقدم العطاء. ١٩
  فترة نفاذیة العطاء. ٢٠
  ضمان العطاء. ٢١
  طریقة تقدیم وتوقیع العطاء. ٢٢

٦  
٦  
٦  
٧  
٧  
٧  
٨  
٨  
٨  
٨  
٨  
٩  
٩  

١٠  
  ١١  تسلیم وفتح العطاءات. د

  تسلیم وإغالق وتأشیر العطاءات . ٢٣
  لتقدیم العطاءاتالموعد النھائي . ٢٤
  العطاءات المتأخرة. ٢٥
  سحب واستبدال وتعدیل العطاءات. ٢٦
  فتح العطاءات. ٢٧
  
  
  
  
  
  

  
  

١١  
١١  
١١  
١٢  
١٢  



  

  ١٣  تقییم ومقارنة العطاءات. ھـ
  السریة. ٢٨
  توضیح العطاءات. ٢٩
  استجابة العطاءات. ٣٠
  عدم المطابقة، األخطاء والحذف. ٣١
  التدقیق األولي للعطاءات. ٣٢
  تدقیق البنود والشروط والتقییم الفني. ٣٣
  التغییر إلى عملة موحدة. ٣٤
  األفضلیة لمقدمي العطاءات المحلیین. ٣٥
  تقییم العطاءات. ٣٦
  مقارنة العطاءات. ٣٧
  التأھیل الالحق لمقدمي العطاء. ٣٨
  حق المشتري في قبول أو رفض أي عطاء أو رفض جمیع العطاءات. ٣٩

١٣  
١٣  
١٣  
١٢  
١٤  
١٤  
١٥  
١٥  
١٥  
١٥  
١٦  
١٦  

  ١٦  إحالة العقد. و
  معاییر اإلحالة. ٤٠
  حق المشتري في تغییر الكمیات عند اإلحالة. ٤١
  التبلیغ باإلحالة. ٤٢
  توقیع العقد. ٤٣
  ضمان حسن األداء . ٤٤

١٦  
١٦  
١٦  
١٧  
١٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  تعلیمات لمقدمي العطاء: القسم األول
  

  امةـع -أ 
  

  :نطاق العطاء  -١
  

یقوم المشتري المشار إلیھ في ورقة بیانات العطاء بإصدار وثائق المناقصة ھذه لشراء السلع    ١-١
یتم تحدید اسم ورقم ھذا العطاء التنافسي ). جدول المتطلبات(والخدمات المتصلة بھا المحددة في القسم السادس 
  .د المواد المطلوبةھذه الورقة اسم وتعریف وعدالعام للشراء في ورقة بیانات العطاء، كما یحدد في 

   
  .ند ورودھا في وثائق المناقصاتتعتمد التعاریف اآلتیة ع   ٢-١

 إثباتمع ) البرید ، البرید االلكتروني ، الفاكس ( وسیلة من وسائل االتصال  أیةتعبیر كتابیاً یعني   -أ 
  .استالمھا

  .المفرد لوصف الجمع والعكس صحیح تستخدم صیغة  -ب 
  .یوم یقصد بھ الیوم في التقویم المیالدي  -ج 

  
  :مصدر التمویل  -٢
  

یتم  .ازنة الفیدرالیة لجمھوریة العراقالمشروع في المو إلىیتم التمویل من خالل المبالغ المخصصة       
  .اسم المشروع ورقمھ في ورقة بیانات العطاء إلىاإلشارة 

  
    :تیال والفساداالح  -٣
  
المجھزون والمتعاقدون واالستشاریون على المعاییر و، أن یحافظ مقدمو العطاءاتیشترط المشتري    ١-٣

  : وفي سبیل تحقیق ھذه السیاسة . ل عملیة التجھیز وتنفیذ العقداألخالقیة خال
  
  :لھذا الغرض اآلتیةیعتمد المشتري التعاریف   -أ   

 أيغیر مباشر  أوالتماس بشكل مباشر  أواستالم  أو إعطاء أوتعني تقدیم " الممارسات الفاسدة" :أوًال         
تنفیذ  أوشيء ذي قیمة للتأثیر على عمل مسؤول في موقع مسؤولیة عامة خالل عملیة الشراء 

  .العقد
من الحقائق بھدف التأثیر على أیة عملیة  أليحذف  أوسوء تنفیذ  أيتعني " ممارسات احتیالیة" :اثانیً         

  .تنفیذ للعقد أوتجھیز 
 أومن مقدمي العطاءات بعلم  أكثر أوتنسیق بین اثنین  أوتخطیط  أيتعني " ممارسات التواطؤ" :اثالثً         

  .وھمیة وغیر تنافسیة أسعاردون علم المشتري بھدف وضع 
على أو غیر مباشر وسواء بشكل مباشر ،  بإیذاءالتھدید  أو ءإیذاتعني " ممارسات قھریة "  :ارابعً         

  .التأثیر على تنفیذ العقد أوممتلكاتھم للتأثیر على مشاركتھم في عملیات الشراء  أو األشخاص
  

 :وتعني " اإلعاقةممارسات " :خامًسا        
 اإلدالء أوالملزمة للتحقیق  األدلةحجب  أوالتغییر في الوثائق  أوالتزویر  أوالمتعمد  اإلتالف  -١         

 أو اإلداريالتحقیق من المشتري في ممارسات الفساد  إجراءات إلعاقةبشھادة زور للمحققین 



منعھ من  أوأي طرف  إعاقة أوالتحرش أو التھدید  أوالممارسات القھریة  أوالتواطؤ  أواالحتیال 
  .التحقیق إجراءاتمنعھ من متابعة  أومعلومات تتعلق بالتحقیق  أیةتقدیم 

التي تعیق ممارسة المشتري في التدقیق وممارسة الرقابة المنصوص علیھا بالفقرة  األفعال -٢
  .د الالحقة )٣-١(الثانویة 

  
من خالل وسیط  أوالمتقدم تورط بشكل مباشر  أنوجد  إذا باإلحالةللمشتري الحق في رفض التوصیة   - ب

  .التھدید خالل عملیة التنافس على العقد المعني أوالتواطؤ  أوالفساد  أوالحتیال من ممارسات ا أيفي 
 ممولة عقود أیة استالم أھلیة من تجریدھم ذلك في بما، )المؤسسات أو األفراد( بمعاقبة الحق للمشتري  - ج

 في وسیط خالل من أو مباشر بشكل تورطھم ثبوت حال في محددة غیر أو محددة لمدة، المشتري من
 ممول عقد تنفیذ خالل من أو التنافس خالل التھدید أو التواطؤ أو الفساد أو االحتیال ممارسات من أي
  .المشتري من

  
للمشتري الحق بتضمین وثائق المناقصة والعقود شرط یلزم مقدمي العطاءات والمجھزین والمقاولین   -د  

 أوتدقیق حساباتھم وسجالتھم  أوللمدققین المعینین منھ في الكشف  أوواالستشاریین بالسماح للمشتري 
  .وثائق متعلقة بتقدیم العطاء وتنفیذ العقد أیة

  
ثالثاً  )١-٣٥(یطلعوا على االلتزامات الواردة بالفقرة  أنعلى مقدمي العطاءات ، ما تقدم إلى إضافة   ٢-٣

  .من الشروط العامة للعقد بھذا الصدد
  

  :مقدمو العطاءات المؤھلون   -٤      
  

دولة وحسب  أیةیحملوا جنسیة  أنالتي یتألف منھا مقدم العطاءات  األطرافلمقدم العطاء وجمیع    ١-٤
كان مواطنا فیھا  إذاویعتبر مقدم العطاء حامال لجنسیة دولة ما ) الدول المؤھلة ( العقود الواردة بالقسم الخامس 

  .قوانین تلك الدولة إلحكاممسجال وعامال طبقا  أومؤسسا لشركة  أو
جزء من العقد بما في ذلك  أليالمجھزین  أوتنطبق ھذه المعاییر في تحدید جنسیة المقاولین الثانویین 

  .بھا الخدمات المتصلة
  
 في تورطھ یثبت متقدم أي استبعاد سیتم حیث، المصالح في تضارب أي العطاء لمقدم یكون أال یجب  ٢-٤

ً  العطاء مقدم یفسر أن ویمكن تضارب  العطاء تقدیم عملیة في آخر أو طرف مع المصالح تضارب في متورطا
  : اآلتیة الحاالت من كل في

ً  كان إذا - أ   خدمات لتقدیم المشتري مع المتعاقد توابعھا حدأ أو بشركة عالقة على السابق في أو حالیا
 التي السلع لتحدید المستخدمة األخرى الوثائق أو المواصفات أو التصمیم تحضیر لغرض استشاریة
  .العطاء ھذا وثائق خالل من تجھیزھا سیجري

 كتلك بھا مسموح أو بدیلة عطاءات تقدیم حالة في إال، المناقصة ھذه من واحد عطاء من بأكثر تقدم إذا - ب
 ھذا یمنع ال األحوال ھذه من أي وفي، العطاء لمقدمي التعلیمات من ١٣ الفقرة في علیھا المنصوص

  .عطاء من أكثر في االشتراك من المقاولین الشرط
  

من ) ٣(ادة من المشتري بموجب الم لألھلیةیتم استبعاد مقدم العطاء الذي سبق وان تم اعتباره فاقداً    ٣-٤
الئحة بأسماء الشركات المستثناة موجودة على العنوان  إن. العطاء إرساءفي تاریخ ، اتالعطاءالتعلیمات لمقدمي 

معلقاً  أو لألھلیةمتقدم للعطاءات فاقداً  أيكما یستبعد ، المبین في تعلیمات مقدمي العطاء االلكتروني للمشتري
  .دائرة العقود العامة الحكومیة في وزارة التخطیط أوممنوعاً من التعامل من الدائرة القانونیة  أونشاطھ 

  
  :فیھما اآلتیان الشرطان توفر إذا العطاء في لالشتراك مؤھلة تكون للدولة المملوكة المؤسسات  ٤-٤

ً  مستقلة -١ ً  قانونیا     .ومالیا
  .العامة الشركات وقانون التجاري القانون وفق تعمل -٢

  
بما یرضي المشتري بناء على متطلبات تأھیل  أھلیتھماستمرار  إثباتیتوجب على مقدمي العطاءات   ٥-٤
  .معقولة



  
  :السلع المؤھلة والخدمات ذات العالقة  -٥          

  
تكون جمیع السلع والخدمات المتصلة بھا حسب العقد الممول من المشتري من دول  أنیجب     ١-٥

  .مؤھلة) مناشئ(
البضائع المختلفة مثل المواد الخام واآلالت والمعدات " سلع"ھذه الفقرة یشمل تعریف  إلغراض  ٢-٥

والمنشآت الصناعیة، كما یشمل تعریف الخدمات المتصلة بھا الخدمات مثل التأمین والتركیب والتدریب 
  .والصیانة االبتدائیة

  
 أومعالجتھا  أوزراعتھا  أو إنتاجھا أویعني الدولة التي یتم منھا استخراج السلع " المنشأ"مصطلح    ٣-٥

 األساسیةالتجمیع تنتج سلعا تجاریة تختلف في صفاتھا  أوالمعالجة  أوالتي من خالل التصنیع   أوتصنیعھا، 
  .اختالفا جذریا عن مكوناتھا

        
  

  محتویات وثائق المناقصة -ب
  
   :المناقصة وثائق أجزاء  -٦  

 
 ھذه تقرأ أن ویجب أدناه إلیھا المشار األقسام جمیع تتضمن أجزاء ثالثة من المناقصة وثائق تتألف  ١-٦

ً  یصدر ملحق أي مع بالتزامن األخیرة  . العطاء لمقدمي التعلیمات من الثامنة للفقرة وفقا
   العطاء إجراءات   األول الجزء  
  العطاء لمقدمي التعلیمات:  األول القسم* 
  العطاء بیانات ورقة:  الثاني القسم* 
  والمؤھالت التقییم معاییر:  الثالث القسم* 
  العطاء نماذج:  الرابع القسم* 
  المؤھلة الدول:  الخامس القسم* 
  التجھیز قسم متطلبات   الثاني الجزء  
    المتطلبات جدول:  السادس القسم* 
  العقد  الثالث الجزء  
  للعقد العامة الشروط:  السابع القسم* 
  بالعقد الخاصة الشروط:  الثامن القسم* 
   العقود نماذج:  التاسع القسم* 

 
  .المناقصة وثائق من جزء المشتري عن یصدر الذي اإلعالن یعتبر ال   ٢-٦
 
 عن مسؤول األخیر ھذا یعتبر ال، مباشرة المشتري من وملحقاتھا المناقصة وثائق تسلم عدم حال في   ٣-٦

  .اكتمالھا
 
 في الموجودة والمواصفات والمصطلحات والنماذج التعلیمات جمیع العطاء مقدم یدقق أن یفترض   ٤-٦
 إلى یؤدي قد المناقصة وثائق في المطلوبة والوثائق المعلومات جمیع توفیر في العطاء مقدم فشل وان الوثائق
  .العطاء رفض

  
  :توضیح وثائق المناقصة  - ٧  

    
من المعلومات في وثائق المناقصة یجب على مقدم  العطاء  أيتفسیر  أوفي حالة الحاجة لتوضیح   ١-٧

یرد كتابیا  أن األخیرویتوجب على  ،االتصال بالمشتري كتابیا وعلى عنوانھ المذكور في ورقة بیانات العطاء
من المدة النھائیة لتسلیم  األقلعلى  أیامیتم استالمھا قبل عشرة  أن، شریطة إلیھاستفسارات ترد  أیةعلى 



یحدد المشتري المدة النھائیة الستالم االستفسارات . یوما) ١٥(عنھا ب  اإلعالنءات لتلك التي حددت فترة العطا
نسخة من رده  إرسال، وعلى المشتري العطاء بیانات ورقة في یوما) ١٥( عن عنھا اإلعالن فترةلتلك التي تزید 

ة منھ بما في ذلك وصف االستفسار دون بیان جمیع من استلم وثائق المناقصة مباشر إلىعلى تلك االستفسارات 
یقدم ذلك حسب  أنارتأى المشتري ضرورة تعدیل وثائق المناقصة نتیجة لھذه االستفسارات، فعلیھ  إذا. مصدره

  ).  ٢-٢٢(والفقرة ) ٨(المذكورة في المادة  اإلجراءات
   :تعدیل وثائق المناقصة -٨  

  
 موعد یسبق وقت أي في،  بھا ملحق إصدار طریق عن المناقصة وثائق تعدیل في الحق للمشتري     ١-٨
  .العطاء غلق

  
 وثائق استلموا الذین جمیع على كتابة تعمیمھا یتم و ،المناقصة وثائق من زءـج المالحق رـتعتب    ٢-٨

  .مباشرة المشتري من المناقصة
  
ً  المناقصة لغلق النھائي الموعد تمدید في الحق للمشتري     ٣-٨  مقدمي تعلیمات من) ٢-٢٤( للفقرة وفقا

 .االعتبار بعین الملحق في الواردة التعدیالت ألخذ المناسب الوقت المقدمین إلعطاء وذلك العطاءات
  
  
 

  العطاء إعداد -ج
  
  :كلفة العطاء  -٩  

 
 عن مسؤوالً  المشتري یعتبر وال، العطاء وتسلیم بأعداد المتعلقة التكالیف جمیع العطاء مقدم یتحمل   ١-٩
  .العطاء تحلیل نتائج عن النظر بغض التكالیف ھذه

  
  :العطاء لغة  -١٠  

 
العطاء وكافة المراسالت والوثائق المتبادلة بین مقدم العطاء وجھة التعاقد باللغة  إعدادیتم  أنیجب   ١-١٠
من المطبوعات المتصلة والتي تشكل جزءا  أیایقدم مقدم العطاء  أنیمكن . في ورقة بیانات العطاء إلیھاالمشار 

لغة العطاء، وحینھا تعتمد الترجمة لغرض  إلىترفق بترجمة دقیقة لنصوصھا  أنعلى  أخرىمن عطائھ في لغة 
  .تفسیر العطاء

    
  :الوثائق المكونة للعطاء  -١١  

 
 : اآلتیة الوثائق من العطاء یتألف   ١-١١

) ١٢,١٤,١٥( المواد مع یتناسب بما المستخدمة المسعر غیر الكمیات وجدول العطاء صیغة نموذج - أ
  .العطاء لمقدمي التعلیمات من

 .طلب إذا، العطاء لمقدمي التعلیمات من )٢١( المادة مع یتوافق بما العطاء ضمان - ب
 المادة حسب العدل كاتب من مصدقة وكالة بموجب العطاء على الموقع تفویض على كتابةً  التأكید - ج

 .العطاء مقدمي تعلیمات من )٢٢(
ً  عطائھ لتقدیم العطاء مقدم ألھلیة الموثقة البیانات - د  .العطاء لمقدمي التعلیمات من) ١٦( للمادة وفقا
 من ھي العطاء مقدمي من والمجھزة بھا المتعلقة والخدمات السلع بأن تؤید التي الموثقة البیانات - ھـ

 .العطاء لمقدمي التعلیمات من) ١٧( للمادة وفقا مؤھلة مناشئ
 وثائق في المطلوبة تلك مع بھا المتصلة والخدمات السلع تطابق تؤید التي الموثقة البیانات - و

ً ، المناقصة  .العطاء لمقدمي التعلیمات من) ١٨,٣٩( للمادة وفقا
ً ، علیھ العطاء إرساء حالة في العقد لتنفیذ العطاء مقدم ألھلیة الموثقة البیانات - ز  من )١٩( للمادة وفقا

 .العطاء لمقدمي التعلیمات
  .العطاء بیانات ورقة في محددة أخرى وثائق أیة - ح



  
  
  
  

  
  :المسعرة الكمیات جداولنموذج العطاء و  - ١٢  

  
 نماذج( الرابع القسم في الموجود العطاء تقدیم استمارة نموذج یستخدم أن العطاء مقدم على   ١-١٢

 تعبئة ویجب كما، بدائل أي تقبل ولن شكلھ في تغییر أي دون بالكامل النموذج تعبئة یتم أن ویجب ،)العطاءات
  .المطلوبة بالمعلومات الفراغات جمیع
 
 منشئھا بحسب بھا المتصلة والخدمات للسلع المسعرة الكمیات جداول یسلم أن العطاء مقدم على   ٢-١٢

 ً   ).العطاء نماذج ( الرابع القسم في الموجودة النماذج مستخدما
  
 

   :البدیلة العطاءات  -١٣
 

  ).ورقة بیانات العطاء(خالف ذلك في ما لم ینص على  البدیلة العطاءاتال یتم اعتماد     ٣-١٣
  
  

  :والحسومات العطاءات أسعار  -١٤
  

 تتطابق أن یجب المسعر الكمیات وجدول )العطاء صیغة نموذج( في المقدمة والحسومات األسعار   ١-١٤
  .المحددة المتطلبات مع

 
 احتوى وإذا )المسعر الكمیات جدول( في مستقل بشكل والمواد البنود جمیع وتسعر تدرج أن یجب   ٢-١٤
 غیر مواد أو بنود أیة وتعتبر أخرى بنود خالل من مشمولة أسعارھا إن سیفترض مسعرة غیر بنود على الجدول
ً  ذلك یكون التعدیل حالة وفي، العطاء في مشمولة غیر )المسعر الكمیات جدول( في مذكورة  من )٣١( للفقرة وفقا
  .العطاءات لمقدمي التعلیمات

 
ً ، للعطاء اإلجمالي السعر ھو )العطاء صیغة نموذج( في یظھر الذي السعر   ٣-١٤  اتحسوم أیة مستثنیا
  .مقدمة
 
 نموذج( في استخدامھا كیفیة یوضح نأو، مشروطة غیر اتحسوم أیة یذكر أن العطاء مقدم على   ٤-١٤
  ).العطاء صیغة
 
مماثلة تخضع للضوابط المحددة في  أخرىومصطلحات  EXW, CIP, CIF, C&Fالمصطلحات    ٥-١٤
 التعلیمات(في  إلیھاوكما مشار  ،الصادرة من غرفة التجارة العالمیة) INCOTERMS( الـ النافذ من اإلصدار
  .)العطاءات لمقدمي
  
أي المقدمة من مقدم العطاء تكون ثابتة خالل فترة تنفیذ العقد وھي غیر قابلة للتغییر تحت  األسعار    ٦-١٤

  .)ورقة بیانات العطاء(ظرف ما لم ینص على خالف ذلك في 
  

نص  إذا) عدد من العقود( أجزاءعدة  إلىمجزأة  أو) عقد واحد(ات بشكل منفرد العطاءقد تطرح     ٧-١٤
% ١٠٠المذكورة مع  األسعارتتوافق  أنویجب  )العطاءات لمقدمي التعلیمات(من ) ١-١(على ذلك في الفقرة 

وعلى . )ورقة بیانات العطاء(ذكر خالف ذلك في  أذا إالمن كمیاتھا، % ١٠٠من البنود المحددة لكل جزء ومع 
یوضحوا الحسم بما  أنمن جزء علیھم  كثرأ إرساءفي حالة  األسعارالمقدمین الذین یرغبون بتقدیم حسم في 



وتفتح ) األجزاء(تسلم العطاءات لجمیع ھذه  أنشرط  )العطاء لمقدمي التعلیمات( من )٤-١٤( لفقرةیتوافق مع ا
  .في نفس الوقت

  
  
  

  
  :عملة العطاء -١٥

  
وتكون شاملة للضرائب والرسوم الكمركیة  )ورقة بیانات العطاء(بالعملة المحددة في  األسعارتقدیم    ١-١٥
  .على حدة ضمن القسم الرابع )األسعارجداول (لكل  إلیھعن النقل وكما مشار  إضافیةمصاریف  وأیة

  
  :العطاء مقدم أھلیةالوثائق التي تؤكد   -١٦

  
 أھلیتھم لیوثقوا، الرابع الفصل في الموجود )العطاء صیغة نموذج( تعبئة العطاء مقدمي على   ١-١٦

ً  فیھ للمشاركة   .العطاءات لمقدمي التعلیمات من الرابعة للفقرة وفقا
  

  :السلع والخدمات أھلیةالوثائق التي تؤكد   -١٧
 

 لمقدمي التعلیمات( من) ٥( المادة في ورد ما وفق المجھزة والخدمات للمواد األھلیة لتأكید   ١-١٧
 القسم في الواردة األسعار جداول في المنشأ ببلد الخاصة البیانات ملئ اتالعطاء يمقدم على فأن. )العطاءات

  .التعاقد استمارات) ٤(
  

   :الوثائق التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات ذات العالقة  -١٨
 

 یقدم أن العطاء مقدم على یتعین، المناقصة لوثائق بھا المتصلة والخدمات السلع مطابقة تأیید لغرض   ١-١٨
ً  دلیالً  عطائھ من كجزء  جدول) ٤( القسم في الواردة الفنیة لمواصفاتل مطابقة المجھزة السلع بأن یؤكد موثقا

  .المتطلبات
 
 تتضمن أن ویجب، بیانات أو رسومات أو مطبوعة مواد شكل على الوثائق ھذه تكون أن یمكن   ٢-١٨
 ً  مع توافقھا یوضح بحیث، والخدمات للسلع األساسیة واألدائیة الفنیة الصفات أي، بند لكل مفصال وصفا

  .المتطلبات جدول عن واالستثناءات باالختالفات تقریراً  المتقدم یسلم وان ،المطلوبة المواصفات
 
الحالیة  واألسعارقائمة بجمیع التفاصیل بما في ذلك الموارد المتاحة  أیضایقدم  أنعلى مقدم العطاء    ٣-١٨

لقطع الغیار والمعدات الخاصة والضروریة الستمرار عمل السلع بعد استخدامھا من المشتري للفترة المحددة في 
  .)ورقة بیانات العطاء(

 
 أرقام أو/و التجاریة األسماء إلى واإلشارة والمعدات والمواد والعمل المصنعیة معاییر تكون أن یجب   ٤-١٨
 معاییر یعرض أن العطاء ولمقدم، حصریة ال وصفیة المتطلبات جدول في المشتري من المحددة المصورة األدلة
 في المذكورة البنود كفاءة نفس تحقق أن بشرط، المصورة األدلة أرقام أو/و التجاریة والعالمات للجودة أخرى

  .المشتري رضا تنال وان منھا أعلى أو )المتطلبات جدول(
  

  :العطاء مقدمالوثائق التي تؤكد مؤھالت   -١٩
  

تفي بالشروط  أنالعطاء علیھ،  إرساءیجب على المستندات التي تثبت مؤھالت مقدم العطاء في حال    ١-١٩
  :اآلتیة

المنتجین للسلع التي تعرض تجھیزھا تقدیم تخویل الجھة  أوعلى مقدمي العطاءات غیر المصنعین  -أ 
 أوالمصنعة للسلع لھ بتسویقھا بموجب النموذج في الفصل الرابع ونموذج تخویل الجھة المصنعة 

 .)العطاءات لمقدمي التعلیمات(نص على ذلك في  إذاالمنتجة بتسویق ھذه السلع في بلد المشتري، 



 یجب، )العطاء بیانات ورقة( في مطلوباَ  ذلك كان وإذا، العراق في الً عام العطاء مقدم یكن لم إذا -ب 
 الغیار قطع وتوفیر الصیانة بعملیات القیام على وقادراً  مجھزاً  العراق في عنھ بوكیل ممثالً  یكون أن

 .الفنیة المواصفات أو/و العقد شروط في مذكور ھو ما بحسب
 معاییر( الثالث القسم في علیھا المنصوص والمعاییر المؤھالت جمیع العطاء مقدم في تتوفر أن - ج

   ).والمؤھالت التقییم
  
  

  :فترة نفاذیة العطاءات  -٢٠
  

مھ بحسب ما ھو مذكور في بعد الموعد النھائي المحدد من المشتري لتسلی العطاء نفاذیةتستمر    ١-٢٠
  .عطاء تمتد نفاذیتھ لفترة اقصر أي، ویتم استبعاد )ورقة بیانات العطاء(

 
 .المحددة النفاذ مدة انتھاء قبل العطاء فترة تمدید یطلب أن للمشتري االستثنائیة الظروف بعض في   ٢-٢٠
تم طلب ضمان العطاء بحسب ما  إذا. تحریریا موثقة علیھ واإلجابة التمدید طلب یكون أن یجب الحالة ھذه وفي

. أیضا، یتم تمدید الضمان لنفس الفترة )العطاءات لمقدمي التعلیمات(من ) ٢١(ھو منصوص علیھ في المادة 
یسمح لمقدم العطاء الذي وافق  أولن یطلب . یفقد ضمان العطاء أنولمقدم العطاء الحق برفض طلب التمدید دون 

 التعلیمات(من ) ٣-٢٠(في الحالة المبینة في الفقرة  إالعلى االستجابة لطلب صاحب العمل بتمدید نفاذیة عطاءه 
  ).العطاء لمقدمي

 
فترة  اإلحالة، وفي حالة تأخر صدور قرار األسعار وتعدیل بمراجعة فیھا یسمح ال التي العقود في   ٣-٢٠

. كما محدد في طلب التمدید األسعاریوما على تاریخ نفاذ العطاء االبتدائي فتتم مراجعة وتعدیل ) ٥٦(تزید عن 
 إلیھالمشار  األسعاربنظر االعتبار تعدیل  األخذالعطاءات دون  أسعارتتم مفاضلة العطاءات باالعتماد على 

  .أعاله
 

   :العطاء ضمان  -٢١
  

 ورقة( فيكان ذلك مطلوبا  إذا )ضمان عطاء(یقدم كجزء من العطاء؛  أنیجب على مقدم العطاء    ١-٢١
  .)العطاء بیانات
  
 )العطاء بیانات ورقة(على مقدم العطاء تضمین عطاءه بضمان العطاء بالمبلغ والعملة المحددة في    ٢-٢١

 :كما یجب
 أي أوالصادرة عن الحكومة العراقیة،  مصدق صك أویقدم على شكل خطاب ضمان مصرفي  أن   -  أ

 .)العطاء بیانات ورقة(في  إلیھا اإلشارةیتم  أخرى صیغة
 العراقي المركزي البنك یصدرھا نشرة بموجب العراق في معتمد مصرف من یصدر الضمان  إن  - ب

كانت ھذه المؤسسة المصرفیة موجودة  إذا. عن الكفاءة المالیة للمصرف، یختارھا مقدم العطاء
داخل العراق لتتمكن من تفعیل  معتمدةتعتمد لھا مؤسسة مالیة ردیفة  أنخارج العراق فیجب 

 .الضمان
 آخر نموذج أي أو) العطاءات نماذج( الرابع القسم في الموجودة الضمان نماذج احد مع یتوافق أن  -ج

 .العطاء تسلیم قبل المشتري من یعتمد
 الواردة بالشروط اإلخالل حال في المشتري من خطي طلب إصدار فور للصرف قابال یكون أن   -د

 .)العطاءات لمقدمي التعلیمات() ٥-٢١( الفقرة في
 .، ولن تقبل النسخ المصورةاألصلیة النسخة تسلیم یتم أن   -ـھ
 نفاذ تمدید تاریخ بعد أو العطاء نفاذ فترة انتھاء بعد یوما) ٢٨( لمدة المفعول ساري یكون أن   -و

ً  ذلك كان إذا العطاء ً  مطلوبا   .)العطاء لمقدمي التعلیمات( من) ٢-٢٠( للفقرة وفقا
 

ً  ذلك كان إذا عطاء ضمان تعھد یشمل ال عطاء أي قبول یتم لن   ٣-٢١ ً  مطلوبا  من) ١-٢١( للفقرة وفقا
   .للشروط مستوف غیر سیعتبر حیث، )العطاء لمقدمي التعلیمات(

  



یقوم المقدم  أنوقت ممكن وفور  بأسرع أصحابھا إلىضمانات المقدمین غیر الناجحین  إعادةیتم    ٤-٢١
  . )العطاء لمقدمي التعلیمات( من) ٤٤(الفائز بتقدیم ضمان التنفیذ وفقا للمادة 

 
 :  في الفائز العطاء مقدم فشل إذا العطاء ضمان مبلغ مصادرة یمكن   ٥-٢١

 .)العطاءات لمقدمي تعلیمات ال(من) ٤٣( الفقرة وفق العقد توقیع  -١
  ).العطاءات لمقدمي تعلیماتال( من) ٤٤( الفقرة وفق األداء حسن ضمان تقدیم  -٢

 
 لم إذا،  العطاء یسلم الذي المشترك المشروع باسم یكون أن یجب المشترك المشروع عطاء ضمان   ٦-٢١
 الشركاء جمیع باسم الضمان یقدم أن فیجب، العطاء تقدیم وقت قانوني بشكل تأسس قد المشترك المشروع یكن

  .المذكورین المستقلین
 
المقاول  أھلیة عدم اإلعالن عن ) )العطاء بیانات ورقة( فينص على ذلك  إذا( الحق للمشتري   ٧-٢١
 :اآلتیةوفي الحاالت  )العطاء بیانات ورقة( فيعقد علیھ لفترة محدودة وكما محدد  أي إلحالة
 ،وأ ).العطاءات لمقدمي التعلیمات( من) ٤٣( لفقرةفي توقیع العقد بموجب ا الفائز العطاء مقدم فشل إذا  - أ
 لمقدمي التعلیمات( من) ٤٤( المادة بموجب األداء حسن ضمان تقدیم في الفائز العطاء مقدم فشل إذا -ب

 . )العطاءات
  

   :العطاء طریقة تقدیم وتوقیع  -٢٢
  

 )أصلیة نسخة( كلمة علیھا مؤشرا عطائھ من ممیزة واحدة أصلیة نسخة یقدم أن العطاء مقدم على   ١-٢٢
 المقدم على یجب كما، العطاء بمقدمي الخاصة التعلیمات من) ١١( المادة في مذكور ھو كما المناقصة وثائق من
 أي وجود حال في .العطاء بیانات في محدد ھو كما" نسخة" بكلمة الممیزة األصلیة غیر النسخ من عدداً  یسلم أن

   ).األصلیة النسخة( اعتماد یتم واألصل النسخة بین اختالف
 
 تكون وان، بالمداد مكتوبة األصلیة وغیر األصلیة العطاء أسعار عرض نسخ جمیع تكون أن یجب   ٢-٢٢
  .العدل كاتب من مصادق التخویل یكون نأو العطاء مقدم عن نیابة بالتوقیع مخول شخص من موقعھ
 
 بتوقیع المخول الشخص توقیع رافقھا إذا إال نافذة السطور بین الكتابة أو للمسح آثار أي تعتبر ال   ٣-٢٢
   .األولى باألحرف توقیعھ أو العطاء

  
 

  العطاء وفتح تسلیم -د
  

  :وتأشیر العطاءات وإغالقتسلیم   -٢٣
 

    .یسلم مقدمو العطاءات عطاءاتھم بالید او یرسلونھا بالبرید المسجل   ١-٢٣
ورقة بیانات (ذلك في  إلى اإلشارةفي حالة (بالبرید االلكتروني  أوعند تسلیم العطاءات بالید . أ

كان  إذامن العطاء، والعطاءات البدیلة،  األصلیةوغیر  األصلیةتسلم النسخ  أن، یجب ))العطاء
تحمل  أنفي مغلفات منفصلة، على  )العطاء لمقدمي التعلیمات( من )١٣(مسموحا بھا وفقا للمادة 

توضع ھذه . أصلیةغیر أو  أصلیةكانت النسخ التي بداخلھا  إذاتبین فیما  إشارةھذه المغلفات 
 من )٣-٢٢(و) ٢-٢٢(بعد ذلك وفقا للفقرات  اإلجراءاتالمغلفات فیما بعد في مغلف واحد، وتتم 

    .)العطاء لمقدمي التعلیمات(
 )العطاء بیانات ورقة( ذلك في إلى اإلشارةفي حالة (لكترونیا ألمقدمي العطاءات تقدیم عطاءاتھم . ب

  ).)العطاء بیانات ورقة(بموجب التعلیمات المنصوص علیھا في 
  

  :یجب ان تكون المغلفات الداخلیة والخارجیة   ٢-٢٣
  .مقدم العطاءتحمل اسم وعنوان   -أ  
  .)العطاء لمقدمي التعلیمات(من ) ١-٢٤(موجھة للمشتري وفقا للفقرة   -ب



، )العطاء لمقدمي التعلیمات(من ) ١-١(في الفقرة الفرعیة  إلیھیظھر علیھا تعریف العطاء المشار   -ج 
  .مذكورة في بیانات العطاء أخرىتعریفیة  إشارات وأیة

 من) ١-٢٧( الفرعیة الفقرة مع یتوافق بما العطاء فتح تاریخ قبل المغلف فتح بعدم تحذیرا تحمل  -د 
  .)العطاء لمقدمي التعلیمات(

 
 اإلشارات وتحمل ومختومة مغلقة تكن لم إذا مغلفات أیة فتح أو ضیاع مسؤولیة المشتري یتحمل ال   ٣-٢٣
  .المطلوبة

  
  :الموعد النھائي لتسلیم العطاءات  -٢٤

 
یجب ان یستلم المشتري العطاءات على العنوان المحدد وفي التاریخ والوقت المحددین في بیانات    ١-٢٤
  .العطاء
   

 بما العطاء بیانات تعدیل طریق عن العطاءات الستالم النھائي الموعد تمدید في الحق للمشتري   ٢-٢٤
 ومقدم المشتري وواجبات حقوق تمدد الحالة ھذه وفي )العطاء لمقدمي التعلیمات( من) ٨( المادة مع یتوافق
ً  العطاء   .الجدید للموعد وفقا

  
  :العطاءات المتأخرة  -٢٥

 
ً  النھائي الموعد بعد تسلم التي العطاءات من أیا المشتري یعتمد لن   ١-٢٥  التعلیمات( من )٢٤( للفقرة وفقا
 إلى وإعادتھ ورفضھ ویجري متأخرا یعتبر المحددة الفترة بعد یصل عطاء أي فأن وعلیھ، )العطاء لمقدمي

  .صاحبھ دون فتحھ
  

  :السحب واالستبدال  -٢٦
 

 إشعارا إرسال طریق عن، تسلیمھ بعد العطاء تعدیل أو استبدال أو سحب في الحق العطاء لمقدم   ١-٢٦
 ً ً  تحریریا  وان مخول شخص من موقع اإلشعار یكون أن على )العطاءات لمقدمي التعلیمات( من) ١٠( للمادة وفقا
  . )العطاءات لمقدمي التعلیمات( من) ٢-٢٢( الفقرة بموجب التخویل من بنسخة مصحوب یكون

  :أن یجب الخطیة اإلشعارات جمیع إن .رسمي بتخویل السحب او باالستبدال الخاصة اإلشعارات وترفق
ً  تسلم - أ    إشارات المغلفات تحمل أن ویجب )العطاء لمقدمي التعلیمات( من )٢٣(و )٢٢( للفقرتین وفقا

  ."عدیلت" ، استبدال" ،"سحب" بوضوح محتواھا تحدد
ً  المناقصة لغلق النھائي الموعد قبل المشتري إلى تصل -ب    لمقدمي التعلیمات( من )٢٤( للفقرة وفقا

  ).العطاء
 

 تعاد نھاإف )العطاء لمقدمي التعلیمات( من) ١-٢٦( للفقرة وفقا سحبھا المطلوب العطاءات حالة في   ٢-٢٦
  .ألصحابھا مفتوحة غیر

 
 لغلق النھائي الموعد مابین الفترة في العطاء تعدیل أو استبدال أو سحب العطاء لمقدم یحق ال   ٣-٢٦

  .علیھا الحق تمدید أي أو المحددة العطاء بیانات ورقة في دةدالمح العطاء نفاذیة وانتھاء المناقصة
  

  :العطاءاتفتح   -٢٧
  

ممثلیھم  أو العطاءاتبحضور مقدمي  العطاءاتتقوم بفتح  أن) العطاءاتلجنة فتح (یجب على    ١-٢٧
 العطاء، وفي حالة الموافقة على اعتماد العطاءالمخولین في جلسة علنیة في المكان والتاریخ المحدد في بیانات 

لكترونیا في أالمقدمة  العطاءات الخاصة بفتح اإلجراءاتتوضع  أنیجب ) ١-٢٣(لكترونیا وبموجب الفقرة أ
  .)العطاءاتورقة بیانات (

  



وتقرأ على المأل، فیما یعاد المغلف الذي یحمل " سحب"تفتح في البدایة المغلفات التي تحمل كلمة    ٢-٢٧
كان ھناك  إذا إالوال تعتبر رسالة السحب ساریة المفعول . صاحبھ دون فتحھ إلىعرض العطاء المسحوب 

تفتح بعدھا المغلفات التي . العطاءاتبذلك، كما یجب قراءة ھذا التخویل على المأل في جلسة فتح تخویل رسمي 
صاحبھ دون  إلى إرجاعھالذي تم  األولوتقرأ على المأل ویتم استبدالھا بعرض العطاء " استبدال"تحمل كلمة 

في حالة وجود رسالة استبدال تحمل تخویال رسمیا تقرأ على المأل في جلسة  إالالتعدیل  بإجراءوال یسمح . فتحھ
كانت ھناك رسالة  إذا إالوتقرأ على المأل وال یعتمد التعدیل " تعدیل"تفتح  المغلفات التي تحمل كلمة . االفتتاح

وحدھا ھي التي خالل جلسة فتح العطاءات  وقرأتوان المغلفات التي فتحت . مكتوبة بھ تحمل تخویال رسمیا
  .تدخل في المنافسة والتقییم

  
كانت ھناك مذكرة  إذا، حیث یقرا اسم مقدم العطاء، ویذكر فیما اآلخرتفتح المغلفات واحدا تلو    ٣-٢٧

 وأیةكان مطلوبا  إذاالمقدمة بما فیھا الحسومات والعروض البدیلة، ویذكر ضمان العطاء  األسعارتعدیل، وتقرأ 
وان الحسومات و العطاءات البدیلة التي تقرأ . من المناسب ذكرھا إنترى لجنة فتح العطاءات  أخرىتفاصیل 

من العطاءات المذكورة  أيوال یجوز رفض . على المأل في الجلسة ھي وحدھا التي تدخل في المنافسة والتقییم
 التعلیمات( من) ١-٢٥( لفقرةاخالل جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة، وفقا لما ھو مذكور في 

  .)العطاء لمقدمي
  
اسم مقدم العطاء  األدنىلجنة فتح العطاءات سجال لجلسة فتح العطاءات یتضمن بالحد  تھیئ أنیجب    ٤-٢٧
كان ھذا ممكنا بما في ذلك  إذا األجزاءتعدیل، وعرض السعر بحسب  أواستبدال  أوكان ھناك سحب  إذاوفیما 

. كان مطلوبا إذاعدم وجود ضمان العطاء  أوكان مسموحا بھا، كذلك وجود  إذاالحسومات والعروض البدیلة 
یطلب المشتري من ممثلي مقدمي العطاء الحاضرین للجلسة التوقیع على سجل فتح العطاءات وتوزع نسخة من 

طاءات الذین سلموا عطاءاتھم في الوقت المحدد، كما تنشر محضر جلسة فتح العطاءات على جمیع مقدمي الع
  .    المعلومات الموجودة في السجل على الموقع االلكتروني

  
  

 العطاءات والمقارنة التقییم ھــ
  

  :السریة  -٢٨
  

 والتوصیة الالحق والتأھیل والمقارنة والتقییم بالتدقیق المتعلقة المعلومات عن اإلفصاح یتم ال  ١-٢٨
  .العطاء إرساء إعالن في رسمي بشكل نتائجھا تعلن حتى آخر شخص أي أو، للمقدمین العطاء بإرساء

 
 عملیة في) العطاءات وتحلیل تقییم لجنة( التعاقد جھة على للتأثیر العطاء مقدم من محاولة أیة إن  ٢-٢٨
  .منھ المقدم العطاء استبعاد في تتسبب العطاء وإرساء والمقارنة والتقییم التدقیق
 
 یخاطب أن العطاء مقدم على، )العطاء لمقدمي التعلیمات( من) ٢-٢٨( الفقرة عن النظر بغض  ٣-٢٨

ً  المشتري  وحتى العطاءات فتح بین ما الممتدة الفترة في وذلك، بالعطاء یتعلق لشأن بھ االتصال أراد إذا تحریریا
  .العطاء إرساء

  
  :توضیح العطاءات  -٢٩

 
 ومقارنة وتقییم تدقیق في المساعدة بھدف) العطاءات وتحلیل تقییم لجنة( التعاقد لجھة یحق   ١-٢٩

 یطلب لم إذا العطاء بشأن توضیح أي یعتمد وال، بعطائھ جاء ما توضیح العطاء مقدم من یطلب أن ؛العطاءات
ً  علیھ واإلجابة التوضیح طلب یكون أن ویجب. منھا ً  موثقا  بتغییر السماح أو تقدیم أو بطلب یسمح وال، تحریریا

 من )٣١( للفقرة وفقا التقییم لیةمع خالل المشتري یكتشفھ حسابي خطأ لتصحیح ذلك كان إذا إال األسعار
  .)العطاءات لمقدمي التعلیمات(

  
  :استجابة العطاءات  -٣٠

  



  .یعتمد قرار المشتري فیما اذا كان العطاء موافقا للشروط على محتویات العطاء نفسھ   ١-٣٠
  
 في المذكورة والمواصفات والشروط البنود لجمیع المستوفي العطاء ھو للشروط المستوفي العطاء  ٢-٣٠
  :الذي ھو الجذري الحذف أو التحفظ أو التغییر إن .جذري حذف أو تحفظ أو تغییر أي دون المناقصة وثائق
  
  

  .العطاء في المحددة والخدمات السلع أداء أو نوعیة على كانت طریقة بأیة یؤثر  -  أ
 مقدم واجبات أو المشتري حقوق من ؛المناقصة ووثائق یتوافق ال وبما، كانت طریقة بأیة یحد  - ب

  .العطاء
  .االخرین المقدمین مع المنافسة على الجذري التغییر او التحفظ لھذا المشتري قبول حالة في یؤثر  - ج

  
 لشروطا یستوفي بأن للمتقدم یسمح وال، العطاء شروط یستوف لم إذا المشتري من العطاء یستبعد   ٣-٣٠

  .للعطاءات العلني الفتح جلسة بعد المقدمة المعلومات على التحفظ أو حذف أو تغییر طریق عن
  

  :والحذف األخطاءعدم مطابقة المواصفات،   -٣١
 

 وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة تستطیع، المطلوبة األساسیة للشروط العطاء استیفاء حالة في   ١-٣١
 معقولة زمنیة فترة خالل، الضروریة الوثائق أو المعلومات یسلم أن العطاء مقدم من تطلب أن)  العطاءات
 ال أن یجب الحذف أو النواقص ھذه، التوثیق بأغراض والمتعلقة األساسیة بالمادة تتعلق ال التي النواقص لتعدیل
 المعلومات تسلیم من العطاء مقدم تمكن عدم ویؤدي، العطاء في المذكورة باألسعار األشكال من شكل بأي تتعلق

  . عطائھ استبعاد إلى المطلوبة
 
  :اآلتیةالشروط  حسبحسابیة  أخطاء أياستوفى العطاء جمیع الشروط یحق للمشتري تصحیح  إذا   ٢-٣١

 وحدة ضرب عن ینتج الذي للبنود اإلجمالي المجموع وبین السعر وحدة بین تعارض ھناك كان إذا)   أ(
 ھناك إن العطاءات تحلیل لجنة رأت إذا إال ،المجموع ویصحح السعر وحدة تعتمد، بالكمیات السعر
   .السعر وحدة وتصحح اإلجمالي المجموع عندھا یحتسب السعر لوحدة العشریة العالمة في خطأ

 اإلجمالیة المبالغ ھذه تعتمد بند لكل اإلجمالیة المبالغ جمع عملیات ناتج في خطأ ھناك كان إذا) ب(
  .المجموع ویصحح

 إذا إال، كتابة المذكورة المبالغ تعتمد المبالغ تحدید في واألرقام الكلمات بین تعارض ھناك كان إذا)  ج(
بموجب  لألحكامكان المبلغ المذكور متعلقا بخطأ حسابي، عند ذلك تعتمد القیمة الرقمیة وفقا 

   .أعاله) ب(و) أ(الفقرتین الثانویة 
 

 وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة تجریھا التي التصحیحات على الفائز العطاء مقدم یوافق لم إذا   ٣-٣١
  .بھ الخاص العطاء ضمان ویصادر،  أھلیتھ العرض یفقد)  العطاءات

  
  :لعطاءاتالتدقیق األولي ل  -٣٢

 
 المستندات جمیع أن للتأكد العطاءات بتدقیق) العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة تقوم   ١-٣٢
 المعلومات اكتمال من وللتأكد ،موجودة )العطاء لمقدمي التعلیمات( من )١١( الفقرة في المطلوبة والوثائق
  .المسلمة الوثائق في الموجودة

 
 والمستندات للمعلومات استالمھا تؤكد أن)  العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة على یجب   ٢-٣٢
  :اآلتیة

ً  العطاء صیغة)   أ(   ).العطاء لمقدمي التعلیمات( من) ١-١٢( للفقرة وفقا
ً  األسعار جدول)  ب(   ).العطاء لمقدمي التعلیمات( من) ٢-١٢( للفقرة وفقا
ً  الضمان كان إذا )العطاء لمقدمي التعلیمات( من )٢١( للفقرة وفقا العطاء ضمان) ج(   .مطلوبا

  .مستبعداً  العطاء یعتبر المستندات أو المعلومات ھذه من أي تتوفر لم إذا   
 



     :يتدقیق الشروط والبنود والتقییم الفن  -٣٣
 

والبنود  الشروط أن من لتتأكد العطاء بتدقیق)  العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة تقوم   ١-٣٣
   .المتقدم دون أیة تحفظات أو تغییرات جذریةالمحددة في شروط العقد العامة والخاصة قد تم قبولھا من 

 
ً  المقدم للعطاء الفنیة الجوانب تقییم)  العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة تقوم   ٢-٣٣  للمادة وفقا

 جدول( السادس الجزء في المحددة المتطلبات جمیع أن من للتأكد، )العطاء لمقدمي التعلیمات( من) ١٨(
   .مادیة تغییرات أو تحفظات أیة دون موجودة) المتطلبات

 
 إن الفني والتقییم والبنود الشروط تدقیق بعد)  العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة قررت إذا   ٣-٣٣
    .مستبعداً  العطاء یعتبر، )العطاءات لمقدمي التعلیمات( من )٣٠( بالفقرة المطلوبة الشروط یستوفي ال العطاء

  
  :التغییر إلى عملة موحدة  -٣٤

  
تحویل العمالت لمبالغ  ) العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھةألغراض المفاضلة والتقییم، على    ١-٣٤

باعتماد نسبة التحویل الصادرة من البنك المركزي  )ورقة بیانات العطاء(العطاءات المختلفة إلى العملة المحددة في 
  .لتلك العملة )ورقة بیان العطاء(بالتاریخ الذي تحدده 

  
  :ھامش األفضلیة لمقدمي العطاءات المحلیین  -٣٥

  
ال یتم اعتماد ھامش ألفضلیة العطاءات المقدمة من قبل مقدمي العطاءات المحلیین، ما لم ینص على    ١-٣٥

  .ورقة بیانات العطاء، وعند ذلك یتم اإلشارة إلى القیمة المحددة للھامش في )ورقة بیانات العطاء(ذلك في 
  

  :تقییم العطاءات  -٣٦
 

 ھذه إلى وصلت التي العطاءات جمیع بتقییم)  العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة تقوم أن یجب   ١-٣٦
   .المطلوبة الشروط یستوفي مضمونھا أن من لتتأكد المرحلة

 
 واألسالیب العوامل جمیع العطاءات تقییم في)  العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة تستخدم   ٢-٣٦

 معاییر أو أسالیب أیة باستخدام یسمح وال، )العطاء لمقدمي التعلیمات( من )٣٦( الفقرة في المحددة والمعاییر
   .أخرى

 
  :أن تأخذ بعین االعتبار ما یأتي ) العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھةعند تقییم العطاء، على    ٣-٣٦

  ).١٤(سعر العطاء المقدم وفقا للمادة    )أ(
 لمقدمي التعلیمات" من) ٣-٣١( لفقرةتعدیل األسعار ألغراض تصحیح األخطاء الحسابیة وفقا ل) ب(

  ".العطاء
  ".العطاء لمقدمي التعلیمات" من) ٤-١٤( لفقرةتعدیل األسعار الناجم عن الحسومات المقدمة وفقا ل)  ج(
التعدیالت الناجمة عن تطبیق معاییر التقییم المحددة في الجزء الثالث من ورقة بیانات العطاء   )د(

  .)والتأھیل  التقییم معاییر(
 
 األسعار غیر أخرى عوامل، للعطاء)  العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة تقییم یشمل أن یجب   ٤-٣٦
 ً  السلع شراء وشروط وأداء بصفات متعلقة تكون قد العوامل ھذه، )العطاء لمقدمي التعلیمات( من) ١٤( للمادة وفقا

 بین المقارنة عملیة لتسھیل المالیة الشروط في یوضح إن یجب وجدت إن العوامل ھذه تأثیر إن .والخدمات
 الخاصة واألسس والمعاییر اآللیة إن) والتأھیل التقییم معاییر( الثالث الجزء في ذلك غیر ذكر إذا إال العطاءات
  .)د٣-٣٦( بالبند إلیھا المشار تلك ھي بالمفاضلة

 



) الجزء(إذا وردت في وثائق المناقصة األحقیة في التجزئة والسماح لمقدم العطاء بتقدیم أسعاره لقائمة    ٥-٣٦
مجھز وتعتمد  المكونة للمناقصة العامة الوطنیة فیحق للمشتري التعاقد مع أكثر من) األجزاء(أو أكثر من القوائم 

  .عند ذلك معاییر تقییم ومقارنة العطاءات المشار إلیھا في الفصل الثالث
  
  
  

 
  :مقارنة العطاءات  -٣٧
  

 للشروط المستوفیة العطاءات جمیع مضمون بین تقارن أن)  العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة على     
ً  المستجیب( سعراً  األقل العطاء تحدید من لتتمكن ً ) وإداریا وفنیا مالیا  لمقدمي التعلیمات( من )٣٦( للفقرة وفقا

  ).العطاءات
  

  :التأھیل الالحق لمقدمي العطاء  -٣٨
 

 كلفة األقل األول العطاء اختیار بعد تقرر أن) العطاءات وتحلیل تقییم لجنة(  التعاقد جھة على   ١-٣٨
   .مرضیة بصورة العقد لتنفیذ مؤھال العطاء مقدم كان إذا فیما) وإداریا وفنیا مالیا والمستجیب(

   
ً  العطاء مقدم لمؤھالت الموثقة الدالئل جمیع ومراجعة تدقیق بعد القرار ھذا یصدر  ٢-٣٨  )١٧( للفقرة وفقا

  ).العطاء لمقدمي التعلیمات( من
 
 إلحالة أساسیا شرطا الفائز العطاء لمقدم الالحق التأھیل یعتبر) ٢-٣٨(و) ١-٣٨( الفقرتین ضوء في   ٣-٣٨
  .یھیل الذي كلفة األقل العطاء ودراسة استبعاده یتم أعاله إلیھا المشار التأھیل لشروط استیفائھ عدم حالة وفي العطاء

  
  :حق المشتري في رفض أو قبول أي عطاء  -٣٩

 
 العطاءات جمیع ورفض المناقصة غاءإلب الحق لھ أن كما، عطاء أي قبول أو برفض الحق للمشتري  ١-٣٩
   .المقدمین تجاه قانونیة مسؤولیة أیة تحمل دون ،العقد إحالة قبل وقت أي في المقدمة
 

 
 العطاء إحالة/ و

  
  :معاییر اإلحالة  -٤٠

  
 التأكد وبعد كافة العطاء في الواردة للشروط والمستوفي كلفة األقل العطاء مقدم على العطاء یحال   ١-٤٠

  .ممكنة صورة بأفضل العقد تنفیذ على وقدراتھ أھلیتھ من
  

  :حق المشتري في تغییر الكمیات وقت إحالة العطاء  -٤١
 

جدول (یحتفظ المشتري عند إحالة العطاء بحق تغییر الكمیات المحددة في الفصل السادس    ١-٤١
العطاء، ودون ، سواء بالزیادة أو النقصان؛ على أن ال یتجاوز التغییر النسب المحددة في ورقة بیانات )المتطلبات

  .أي تغییر في وحدة السعر أو أي شروط أخرى مذكورة في وثائق المناقصة
  

  :التبلیغ بإحالة العطاء  -٤٢
  

ً  الفائز العطاء مقدم یبلغ أن العطاء نفاذیة فترة انتھاء قبل المشتري على   ١-٤٢   .عطائھ قبول تم بأنھ تحریریا
  



الفائز، على المشتري إشعار مقدمي العطاءات غیر  بمجرد صدور كتاب القبول لمقدم العطاء   ٢-٤٢
) ٥-٤٢(الفائزین بذلك وإعالمھم بسبب عدم فوزھم وإطالق ضمان العطاء المقدمة منھم عدا ما نصت علیھ الفقرة 

  .الحقا
  
كذلك حال صدور كتاب القبول، على المشتري نشر نتائج التحلیل للعطاءات في موقعھ االلكتروني   ٣-٤٢

  :یأتيمتضمنة ما 
  

  .أسماء مقدمي العطاءات الذین ساھموا بتقدیم عطاءاتھم   - أ
  .مبالغ العطاءات كما قرأت عند فتح العطاءات  - ب
  .أسماء مقدمي العطاءات ومبالغ عطاءاتھم بعد التحلیل  -ج
  .أسماء مقدمي العطاءات المستبعدة وأسباب االستبعاد  - د
  .أسم مقدم العطاء الفائز ومبلغ عطاءه ومدة التنفیذ إضافة إلى خالصة لوصف العمل المشمول بالعقد -ھـ

 
  .یعتبر خطاب قبول العطاء عقدا ملزما لحین توقیع العقد الرسمي   ٤-٤٢
  
 المشتري یقوم للعقد وتوقیعھ) ٤٤( المادة بموجب األداء حسن لضمان الفائز العطاء مقدم تقدیم لحین   ٥-٤٢
  .والثالثة الثانیة بالمرتبتین المرشحین العطاءات لمقدمي العطاء بضمان باالحتفاظ

  
  :توقیع العقد  -٤٣

 
 العقد صیغة العطاء لمقدم یرسل أن المشتري على یجب مباشرة "العطاء قبول خطاب" إرسال بعد   ١-٤٣
  .الخاصة العقد وشروط الرسمیة
 
یوما متضمنة ) ٢٩(یوما أو تسعة وعشرون ) ١٤(وخالل مدة ال تزید عن  الفائز العطاء مقدمعلى    ٢-٤٣

مدة اإلنذار من تاریخ استالم كتاب القبول أو بعد انتھاء فترة الطعن؛ أن یوقع صیغة العقد ویثبت تاریخھ ویعیده 
انونیة ، وبخالفھ یتحمل المجھز اآلثار الق)ورقة بیانات العطاء(إلى المشتري ما لم ینص على خالف في 

  .المنصوص علیھا في تعلیمات تنفیذ العقود الحكومیة النافذة
  
المشار إلیھا أعاله؛ إذا  العطاءات مقدميإلى  التعلیمات من )٢-٤٣( لفقرةإضافة إلى ما نصت علیھ ا   ٣-٤٣

لم یتم توقیع العقد بسبب یعود إلى معوقات خاصة بالمشتري أو بلد المشتري فال یكون مقدم العطاء ملزما بعطائھ 
دمات كذلك في حالة ظھور مثل ھذه المعوقات بتعلیمات صادرة من بلد تجھیز المواد أو السلع أو األنظمة أو الخ

  .بعطائھ أیضا فال یكون مقدم العطاء ملزما
على مقدم العطاء عند التقدم بطلب إعفائھ من إلتزاماتھ أن یثبت ویقنع المشتري بأن عدم توقیع العقد لم یكن 

وأنھ قد تقدم بطلب  )شروط العقد العامة(بسبب إھمالھ أو إخاللھ في إنجاز أیة مسائل شكلیة مطلوبة بموجب 
  .یر المواد أو السلع أو األنظمة أو الخدماتالحصول على اإلجازات والتخویالت الضروریة لتصد

  
  :ضمان حسن األداء  -٤٤

  
) ٢٩(على مقدم العطاء؛ إذا كان مطلوبا بموجب الشروط العامة والخاصة للعقد؛ أن یؤمن خالل    ١-٤٤

ورقة بیانات  (یوما من إرساء العطاء بضمنھ مدة اإلنذار ضمان حسن األداء، ما لم ینص على خالف ذلك في
، أو أي نموذج )نماذج العقد(وعلیھ أن یستخدم نموذج ضمان حسن األداء الموجود في الفصل التاسع . )طاءالع

یتعین على المشتري إبالغ جمیع مقدمي العطاءات باسم المقدم الفائز بالعطاء وإطالق . آخر مقبول من المشتري
  .)العطاء مقدميل التعلیمات( من )٤-٢١( لفقرةضماناتھم بحسب ا

 
ً  العقد قیعوت أو األداء حسن ضمان تقدیم في الفائز العطاء مقدم إخفاق یعتبر   ٢-٤٤ ً  سببا  إلعادة كافیا
 یلیھ الذي العطاء مقدم على العطاء یرسي أن للمشتري یحق الحالة ھذه وفي، العطاء ضمان ومصادرة اإلرساء

 اإلجراءات اتخاذ لمشتريلو، ممكنة صورة بأفضل العقد بنود تنفیذ ویستطیع المطلوبة الشروط لجمیع والمستوفي
  .ینءالعطا سعري بین الفرق الناكل لتحمیل الالزمة



  
  ورقة بیانات العطاء: الفصل الثاني

Section  Two:  Bid Data Sheet   
  A- General  عام -أ

 العامة الشركة/  الكھرباء وزارة:  المشتري اسم  ١-١
  الوسطى المنطقة/  الكھربائیة الطاقة إلنتاج
 جنوب بغداد كھرباءمحطة :  المحطة اســم

  الحراریة
المراجل للوحدات  أنابیبتجھیز :  اسم المناقصة

٣,٤ 
 للمرة إعالن إعادة/ E3S-006:  المناقصة رقم
  لثةالثا

Buyer’s Name: Ministry of Electricity / General 
COMPANY Of Electricity Production 
(GCEP)\middle region. 
Station’s Name :South Baghdad thermal  Power 
Station. 
Tender’s Name: Supplying ((Boiler pipes for 
units 3 & 4 )). 
Tender’s Number: E3S-006 for the three time. 

1-1 
 

 لسنة التشغیلیة الموازنةضمن  : المشروع اسم  ١-٢
التبویب ضمن فقرة األدوات االحتیاطیة ذو  ٢٠١٩

)٣٢٣(.  

 Federal  Budget: on the operating budget of 
2019 within the spare parts item (323). 

2-1 
  

توجد الئحة بأسماء الشركات غیر المؤھلة أو   ٢-٤
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  وثائق العطاء محتویات - ب
العامة إلنتاج الطاقة  الشركة: عنوان المشتري   ١-٧

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

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

  المناقصاتتوضع في صندوق / 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  ١-٧
  األرضي الطابق – االجتماعات قاعة –الشركة
  .الفنیة االستفسارات على لإلجابة مؤتمر عقد سیتم
  ٢٠١٩ / ١٠/  ٢٨  الموافق االثنین  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 
28/10/2019 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  ١-١٠

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

١-١١ 
 ح

 
 
 
 
 
 

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

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 
stamp; and signed by the company's managing 
director or his Authorized representative, the 
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 كافة المتقدمة الشركات على: تأسیس شھادة •
 الشركة تأسیس شھادة تقدیم واألجنبیة العربیة
 خالل حدیثة( العراقیة السفارة من علیھا مصادق

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

 في الشركة فرع في المفوض للمدیر الشخصیة
 فیھ والمقیم الفرع أدارة في لھ وتخویل العراق،

وتقدیم  .المؤسسة أو الشركة إدارة من صادرة فعال
  .كتاب تخویل بالمراجعة بتوقیع 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 •
 الشركة قیام تؤید وثائق: المماثلة األعمال •

 األخیرة الثالثة لألعوام مماثلة بأعمال المصنعة
 الفنیة المقدرة تثبت والتي داخلھ أو العراق خارج
 حسن تؤید التي الوثائق تقدیم مع العمل تنفیذ على
 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 

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

  
 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

 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

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. 

· For qualification purposes, and to prove the 
bidder's capability to perform the services 
required in the tender; submit a list of 
similar services performed by the company 
over the last three years with their well-
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.  

· 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 (3) years, 



 لكافة األخیرة) سنوات ٣( لـ الختامیة الحسابات •
) والعام الخاص القطاع شركات( الشركات
 وبالنسبة حسابات، مراقب من علیھا ومصادق
 السفارة من مصدقة تكون األجنبیة للشركات
) البدیلة( المجاورة البلدان في الملحقیات أو العراقیة

 الشركات یخص یمافو. العربیة اللغة إلى ترجمةمو
 المالیة المقدرة تثبت والتي المشاركة العراقیة
  .منھا المطلوب العمل تجھیز أو بتنفیذ للقیام للشركة
  :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 •

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

certified by the Iraqi embassy or commerce 
attaché and translated to Arabic. it should 
include: 
1- Annual revenues for the last (3) years, 
2- Continuous commitments (Continuous 
Contracts).  

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

  Alternative Bids [not permitted]  13-1  ). مطلوبة غیر(  البدیلة العطاءات  ٣-١٣
   لالنكوترم بھ المعمول األخیر اإلصدار یعتمد  ٥-١٤

  .)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  ٦-١٤
  ) . 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  ٧-١٤
 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  ١-١٥
  .المناقصة

Prices shall be in the (US Dollars) currency 
and according to the type of the Bid. 
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 The period of Supplying : ( 3 ) three months. 18-3  .أشھرثالثة )  ٣ (:فترة التجھیز المطلوبة  ٣-١٨
١-١٩ 
  أ

. المجھز العطاء لمقدم المصنعة الجھة تخویل
  )مطلوب(

Authorization of the Manufacturer to the 
Bidder. (applicable) 
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١-١٩ 
  ب

  )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  

١-١٩ 
  ج

 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  ١-٢٠
  .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  ٣-٢٠
  ) یسمح ال.  ( األسعار

The contracts, in which it is not permitted to 
adjust prices. ( non applicable) 
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  ) مطلوب.  ( العطاء ضمان - أ  ١-٢١
 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  ٢-٢١
 عل��ى ك��ونت دوالر وخمس��مائة أل��ف $)١,٥٠٠(

 ض�مان خط�اب أو سفتجة أو مصدق صك( شكل
معن�ون بأس�م  )أص�لیة نسخة) (مع صحة صدوره

  . شركتنا
 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
 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

a- The Bid guarantee price is( 1,500)$ 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)  
 
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 
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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  ٧-٢١
 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  ١-٢٢
 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
١-٢٣ 
  ب+أ

للمتقدمین تسلیم عطاءاتھم عبر البرید ) ال یحق ( 
  .االلكتروني

The Bidders May Not send their Bids via 
email. 
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a+b  

٢-٢٣ 
  ج

 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). 
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  : ھو المشتري عنوان العطاء تسلیم ألغراض  ١-٢٤
 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

 ٣/١١/٢٠١٩ 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  3/11/2019 (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  ١-٢٧
/  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
   )١١/٢٠١٩/ ٣(:  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: 3/11/2019  
Time: after 12:00 p.m. 
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 البرید عبر العطاءات تسلیم المسموح من كان إذا  ١-٢٧
ً  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  ١-٣٤

  .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 (  ١-٣٥
 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%).  
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٣-٣٦ 
  أ

 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.  
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٣-٣٦ 
  د

 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 -   
 قبل من والمؤیدة والمنجزة المماثلة األعمال -   

 التنفیذ مستوى تضمینھا مع المختصة، الجھات
 في تنفیذھا المطلوب للمواد مطابقة وكونھا

  .المناقصة
  . 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. 
   - Submit a list of similar services 
performed by the company; certified by 
competent authorities, includes level of 
implementation and its congruence with the 
commodities required in the tender.   
   - 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 
Documents of the tender. 
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 كجزء عطاءاتھم تقدیم في العطاءات مقدمي أحقیة  ٥-٣٦
 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  ١-٤١

  %).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

- 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 
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 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

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%). 

 صدور تاریخ من) یوم ١٤( خالل العقد توقیع یتم  ٢-٤٣
  ).اإلحالة( القبول كتاب

Contract shall be signed within (14 days) as 
of the date of issuing the letter of acceptance 
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 من یوم) ١٤( خالل التنفیذ حسن ضمان تقدیم یتم  ١-٤٤
  ).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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  معاییر التقییم والمؤھالت: القسم الثالث

  لعقود تجھیز السلع
  

لجنة /ویحتوي على المعاییر التي یستخدمھا المشتري. ھذا القسم التعلیمات لمقدمي العطاءیكمل 
تحلیل العطاءات لتقییم العطاء وتحدید فیما إذا كانت المؤھالت المطلوبة متوفرة لدى مقدم العطاء، 

  .ولن تستخدم أیة معاییر أخرى
یة التجھیز، ولھ أن یدخل الصیغة التي للمشتري أن یختار المعاییر التي یراھا مناسبة لتنفیذ عمل

  .یراھا مناسبة باستخدام العینات المدرجة في أدناه، أو أن یستخدم صیغة أخرى مقبولة
  
  

  المحتویات
  
  .)د ٣-٣٦التعلیمات إلى مقدمي العطاءات (معاییر التقییم . ١
  .)٥-٣٦التعلیمات إلى مقدمي العطاءات (العقود المتعددة . ٢
  .)٢-٣٨التعلیمات إلى مقدمي العطاءات (التأھیل الالحق متطلبات . ٣

  
  

  )د ٣-٣٦مقدمي العطاءات تعلیمات ل(معاییر التقییم . ١
عند تقییم عطاء ما من المشتري إضافة إلى سعر العطاءات استنادا إلى الفقرة  یؤخذ بنظر االعتبار

مل اآلتیة المنصوص علیھا ، واحد أو أكثر من العواالعطاءات مقدمي إلى التعلیمات من) ٦- ١٤(
من ورقة بیانات العطاء باستخدام ) د ٣-٣٦(و  العطاءات مقدميل التعلیمات من) د ٣-٣٦(بالفقرة 

  :المعاییر المنھجیة اآلتیة
  

    )بموجب قواعد االنكوترم المشار إلیھا في ورقة بیانات العطاء(جدول التسلیم   .أ 
أي بعد (خالل المدة الزمنیة المقبولة یفترض أن تسلم السلع الموجودة في جدول السلع 
جدول (المحددة في الفصل السادس ) الموعد االبتدائي للتسلیم وقبل حلول الموعد النھائي

لن تعطى أفضلیة للسلع المسلمة قبل الموعد المبكر، وستعامل العطاءات التي ). التسلیم
ألغراض التقییم فقط تعدیل  قد یتم. ستسلم السلع بعد الموعد النھائي على أنھا غیر مستجیبة

المحدد في الفصل السادس " الموعد المبكر للتسلیم"أسعار العطاءات التي تسلم السلع بعد 
 ٦-٣٦(إذا نص على ذلك في ورقة بیانات العطاء، كما موضح في الفقرة ) جدول التسلیم(
 .من ورقة بیانات العطاء) د

 
    تعدیل جدول الدفعات  .ب 

دمي العطاءات بموجب جدول الدفعات المشار إلیھ في شروط یتم تقدیم األسعار من مق
یسمح لمقدمي . العقد الخاصة ویتم تقییم العطاءات وفق األسس المحددة في ذلك الجدول

العطاء تقدیم جدول دفعات بدیل واقتراح تخفیض على األسعار الواردة بعطائھم األصلي 
الحق في األخذ بنظر االعتبار جدول  للمشتري. في حالة القبول بالبدیل المقترح من قبلھم

   .الدفعات المقترح البدیل كذلك نسبة التخفیض المقترحة على األسعار



  
كلفة األجزاء الرئیسیة القابلة لالستبدال والمواد االحتیاطیة اإللزامیة وخدمات ما بعد   .ج 

    )أدخل أحد البدائل اآلتیة(البیع 
اإللزامیة واألجزاء القابلة لالستبدال وخدمات ما یتم إضافة كلفة المواد االحتیاطیة .   ١

بعد البیع بموجب القوائم المقدمة من المجھز والمعدة وفق توصیة الجھة المصنعة للسلع 
ورقة  من) ٣-١٨(ألغراض الصیانة ولفترة العمر التشغیلي للسلع المشار إلیھ الفقرة 

    ).٣- ١٨(ضلة بین العروض أو بیانات العطاء إلى مبلغ العطاء ألغراض المقارنة والمفا
 یقوم المشتري بإعداد قائمة باالحتیاج لألجزاء السریعة االستھالك والعالیة الكلفة و.   ٢

المواد االحتیاطیة اإللزامیة والكمیات التخمینیة خالل فترة التشغیل األولي المحددة بالفقرة 
إضافتھا إلى مبلغ العطاء ورقة بیان العطاء ویتم تسعیرھا من مقدم العطاء و من) ٣- ١٨(

    .ألغراض المقارنة فقط
 

    توفیر خدمات ما بعد البیع للسلع والمواد االحتیاطیة في بلد المشتري  .د 
ورقة بیانات العطاء على قیام مقدم العطاء بعرض كلفة  من) د ٣- ٣٦(إذا نصت الفقرة 

المشتري یتم إضافة  لتأمین خدمات ما بعد البیع من صیانة وتأمین المواد االحتیاطیة في بلد
    .كلفة ھذه الخدمات إلى مبلغ العطاء ألغراض المقارنة

 
    الكلفة المخططة للتشغیل والصیانة  .ه 

إضافة ھامش تعدیل على كلفة التشغیل والصیانة للسلع تضاف إلى مبلغ العطاء ألغراض 
ھامش ویتم تحدید )). ھـ(و) د( ٣-٣٦(المقارنة فقط إذا تم النص على ذلك بموجب الفقرة 

) د( ٣-٣٦(الكلفة ھذه بموجب المنھجیة المشار إلیھا في ورقة بیانات العطاء بالفقرة 
 )).ھـ(و
 

   أداء وإنتاجیة المعدات  .و 
إضافة ھامش تعدیل في الكلفة محسوبة على أساس أداء وكفاءة السلع المقترحة من مقدم 

عطاء إذا تم النص بذلك في العطاء بالمقارنة مع كفاءة وأداء السلع المشار إلیھا في وثائق ال
ورقة بیانات العطاء وفق المنھجیة المحددة بالفقرة ذاتھا إلى  من)) و(و) د( ٣-٣٦(الفقرة 

    .مبلغ العطاء ألغراض المقارنة فقط
 

    أیة معاییر إضافیة أخرى  .ز 
في حالة الحاجة إلى  إضافة معاییر أخرى للمفاضلة والمقارنة تتم اإلشارة إلیھا بالفقرة 

 .ورقة بیانات العطاء من)) ز(و) د( ٣- ٣٦(
  

  )٥-٣٦مقدمي العطاءات لالتعلیمات (العقود المتعددة . ٢
یحق للمشتري أن یقوم بإرساء أكثر من عطاء على العطاء المقدم الذي یعرض القیمة األدنى 

والذي یستوفي جمیع المعاییر ) بحیث یكون ھناك عقد واحد لكل عطاء(لمجموعة من العطاءات 
 يلمقدم التعلیمات) ٢-٣٨(المشار إلیھا في القسم الثالث الفقرة (المطلوبة في مرحلة التأھیل الالحق 

  ").متطلبات التأھیل الالحق" العطاء
  :على المشتري أن

یقیم العطاء الذي یحقق الحد األدنى للنسب المحددة بالتعلیمات لمقدمي العطاء فقط فیما   )أ (
یتعلق بالفقرات المؤشرة بالقوائم المتخصصة والكمیات المؤشرة إزاء تلك الفقرات وكما 

 .العطاء من التعلیمات لمقدمي) ٨-١٤(ھو محدد بالفقرة 
 

 :خذ بعین االعتبارویؤ  )ب (



 . العطاءات األقل كلفة إزاء كل قائمة متخصصة  .١
التخفیض في السعر لكل قائمة متخصصة، ومنھجیة تطبیقھ كما عرضھا مقدم   .٢

  . العطاء في عطائھ
  
  
  

  )٢-٣٨مقدمي العطاءات لالتعلیمات ( متطلبات التأھیل الالحق .٣
ً للفقرة الفرعیة  ً وفقا من التعلیمات لمقدمي العطاء، یقوم ) ١-٣٧(یعد تحدید اقل العطاءات تقدیما
ً الفقرة  من تعلیمات لمقدمي العطاء باستخدام ) ٣٨(المشتري بأجراء التأھیل لمقدم العطاء وفقا

یم مؤھالت تقیفي ن تستخدم ل، إما المتطلبات غیر المشمولة في النص أدناه، فحددة فقطالمتطلبات الم
  .ءمقدم العطا

  :القدرة المالیة  )أ (
  :على مقدم العطاء أن یقدم أدلة موثقة تثبت قدرتھ على القیام بالمتطلبات اآلتیة

 ٢× الكلفة التخمینیة = السیولة النقدیة 
  :الخبرة القدرة الفنیة  )ب (

الفنیة  على مقدم العطاء أن یقدم دلیال موثقا یوضح إمكانیتھ على تلبیة متطلبات الخبرة
خالل الخمس سنوات األخیرة بمبلغ ال یقل ) عقد أو عقدین(أعمال مماثلة : [المدرجة أدناه

 ].من قیمة العقد الحالي% ٨٠عن 
أن السلع التي یعرضھا تفي بمتطلبات  على مقدم العطاء أن یقدم دلیال موثقا یوضح  )ج (

المادة ضروریة لدیمومة عمل الوحدات التولیدیة حیث تضاف إلى : [االستخدامات اآلتیة
  ].الوقود الخام لعنصر الفنادیوم الضار بأجزاء التورباین

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  نماذج العطاء: القسم الرابع
  لعقود تجھیز السلع

  
  النماذججدول 

  
  

  نموذج معلومات مقدم العطاء
  نموذج معلومات المشروع المشترك

  نموذج استمارة تقدیم العطاء
  السلع: جدول األسعار

  الخدمات المتصلة بالسلع –جدول األسعار واإلكمال 
  )ضمان المصرفي(ضمان العطاء 

  تخویل الجھة المصنعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  معلومات مقدم العطاءنموذج 
  
على مقدم العطاء أن یمأل ھذا النموذج وفقا للتعلیمات المدرجة في أدناه، وال یسمح بأي تعدیل على ھذا النموذج، [

  ]وال یقبل أي استبدال
  

  ]السنة/ الشھر/ أدخل تاریخ تسلیم العطاء الیوم[ :التاریخ
  ]أدخل رقم العطاء[ :رقم العطاء التنافسي الوطني

  
  صفحة_______ من ______ صفحة 

  
  ]أدخل اسم المقدم: [االسم القانوني لمقدم العطاء. ١

أدخل االسم القانوني لكل : [في حالة كون مقدم العطاء مشروعا مشتركا، یجب إدراج االسم القانوني لكل شریك. ٢
  ]شریك في المشروع المشترك

  
  ]أدخل اسم الدولة[ :ینوي التسجیل فیھاالدولة المسجل فیھا مقدم العطاء فعال أو تلك التي . ٣

  ]أدخل سنة التسجیل: [سنة تسجیل مقدم العطاء. ٤

  ]أدخل اسم الدولة[ :العنوان الرسمي لمقدم العطاء في الدولة المسجل فیھا. ٥

  معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء. ٦
  

  ]أدخل اسم الممثل المخول[ :االسم
  ]ثل المخولأدخل عنوان المم[ :العنوان
  ]أدخل رقم ھاتف وفاكس الممثل المخول[ :الفاكس/الھاتف

  ]أدخل البرید االلكتروني للممثل المخول: [البرید االلكتروني
  
  ]ضع إشارة بجانب الوثائق األصلیة المرفقة: [مرفق نسخ عن الوثائق األصلیة من .٧
  

التعلیمات (من ) ٢-٤(و) ١-٤(أعاله، وفق الفقرة الفرعیة ) ١(عقد تأسیس أو تسجیل الشركة المسماة في  ¨
  .)لمقدمي العطاء

 
في حالة كون مقدم العطاء مشروعا مشتركا، إرفاق رسالة تبین النیة في إنشاء مشروع مشترك أو اتفاقیة  ¨

  .لمقدمي العطاءمن التعلیمات  )١-٤(مشتركة، وفقا للفقرة الفرعیة 
 
في حالة كون المؤسسة مملوكة من الحكومة العراقیة، تقدم وثائق تثبت استقاللیة المؤسسة القانونیة والمالیة  ¨

    .من التعلیمات لمقدمي العطاء)٥-٤(وفقا ألحكام القانون، وفقا للفقرة الفرعیة 
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

   الشركاء في مشروع مشترك نموذج معلومات
  
  ]العطاء أن یمأل ھذا النموذج وفقا للتعلیمات المدرجة في أدناه على مقدم [
  

  ]السنة/ الشھر/ أدخل تاریخ تسلیم العطاء الیوم[ :التاریخ
  ]أدخل رقم العطاء[ :رقم العطاء التنافسي الوطني

  
  صفحة_______ من ______ صفحة 

  
  ]أدخل اسم المقدم[ :االسم القانوني لمقدم العطاء. ١

  ]أدخل االسم القانوني لكل شریك في المشروع [ :القانوني للمشروع المشتركاالسم . ٢
  
  ]أدخل اسم الدولة[ :الدولة المسجل فیھا المشروع المشترك. ٣

  ]أدخل سنة التسجیل: [سنة تسجیل المشروع المشترك. ٤

  ]أدخل العنوان [ :العنوان الرسمي المشروع المشترك في الدولة المسجل فیھا. ٥

  معلومات عن الممثل المخول للمشروع المشترك. ٦
  

  ]أدخل اسم الممثل المخول للمشروع المشترك [ :االسم
  ]أدخل عنوان الممثل المخول للمشروع المشترك[ :العنوان
  ]أدخل رقم ھاتف وفاكس الممثل المخول للمشروع المشترك[ :الفاكس/الھاتف

  ]أدخل البرید االلكتروني للممثل المخول للمشروع المشترك[ :البرید االلكتروني
  
  ]ضع إشارة بجانب الوثائق األصلیة المرفقة: [مرفق نسخ عن الوثائق األصلیة من. ٧
  

من التعلیمات ) ٢-٤(و) ١-٤(أعاله، وفق الفقرة الفرعیة ) ١(عقد تأسیس أو تسجیل الشركة المسماة في  ¨
  .لمقدمي العطاء

 
المؤسسة مملوكة من الحكومة العراقیة، تقدم وثائق تثبت استقاللیة المؤسسة القانونیة والمالیة في حالة كون  ¨

    .من التعلیمات لمقدمي العطاء)٥-٤(وفقا ألحكام القانون، وفقا للفقرة الفرعیة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العطاء استمارة تقدیمنموذج 
  
للتعلیمات المدرجة في أدناه، وال یسمح بأي تعدیل على ھذا النموذج، على مقدم العطاء أن یمأل ھذا النموذج وفقا [

  ]وال یقبل أي استبدال
  

  ]السنة/ الشھر/ أدخل تاریخ تسلیم العطاء الیوم[ :التاریخ
  ]أدخل رقم العطاء[ :رقم العطاء التنافسي الوطني

  ]أدخل رقم الدعوة: [ دعوة طرح عطاء
  ]أذا كان ھذا عطاء بدیال أدخل رقم التعریف [: الرقم البدیل 

  
  ]أدخل اسم المشتري الكامل [  :إلى 

  : نحن المرقعین في أدناه نقر بأننا 
  

أدخل رقم وتاریخ [ :قمنا بدراسة وثائق العطاء ولیس لدینا أي تحفظات علیھا ، بما في ذلك المالحق   )أ (
 ٠] إصدار كل ملحق

بما یتوافق مع وثائق العطاء وجدول التسلیم  نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بھا التالیة  )ب (
 ] أدخل وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات العالقة[ المحدد في قائمة المتطلبات

أدخل السعر اإلجمالي [ :أدناه ھو ) د ( السعر اإلجمالي لعطائنا ، باستثناء  الحسومات المقدمة في الفقرة   )ج (
 ] باألحرف واألرقام

 : ھجیة تطبیقھا ھي الحسومات المعروضة ومن  )د (
حدد بالتفصیل كل حسم مقدم وعلى       [  الحسومات إذا تم قبول عطائنا سنطبق الحسومات اآلتیة            

  ]أي بند سیطبق بالتحدید من البنود الواردة في جدول الطلبات 
  

المنھجیة التي حدد بالتفصیل : [ منھجیة تطبیق الحسومات  تطبق الحسومات باستخدام المنھجیة اآلتیة
  ]ستستخدم في تطبیق الحسومات

، من من التعلیمات لمقدمي العطاء )١-٢٠(نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة الفرعیة  یستمر  )ه (
، ویبقى من التعلیمات لمقدمي العطاء )١-٢٤(الموعد النھائي المحدد لتسلیم العطاء وفق الفقرة الفرعیة 

 .وقت یسبق انتھاء فترة الصالحیةملزما بحقنا ویقبل في أي 
، من التعلیمات لمقدمي العطاء )٤٤(نتعھد في حالة قبول عطائنا بتقدیم ضمان حسن األداء وفقا للمادة   )و (

وبموجب التوقیتات المحددة في ) ٤٣(من شروط العقد العامة، كذلك توقیع العقد وفقا للمادة ) ١٨(والمادة 
نتحمل اإلجراءات القانونیة كافة المتخذة بحقنا بما فیھا مصادرة ضمان ورقة بیانات العطاء، وبخالفھ فأننا 

 .العطاء المقدم من قبلنا وتحملنا فارق البدلین الناجم عن إحالة المناقصة على مرشح آخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

 أدخل[ویشمل ذلك المقاولین الثانویین أو المجھزین ألي جزء من العقد تحمل جنسیات من دول مؤھلة   )ز (
جنسیة مقدم العطاء وكذلك جنسیة جمیع األطراف الداخلین العرض، إذا كان مقدم العطاء مشروعا 

 .وجنسیة كل مقاول ثانوي مجھز] مشتركا
 .من التعلیمات لمقدمي العطاء )٢-٤(لیس لدینا أي تضارب مصالح وفق الفقرة الفرعیة   )ح (
المقاولین الثانویین أو  ابعة لھا بما في ذلكلم یسبق أن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعھا أو الشركات الت  )ط (

المجھزین ألي جزء من ھذا العقد؛ فاقدي األھلیة بمقتضى القانون العراقي واألحكام الرسمیة ولم یتم تعلیق 
 .من التعلیمات لمقدمي العطاء )٣-٤(أنشطتنا أو إدراجنا في القائمة السوداء من قبل وزارة التخطیط الفقرة

أدخل األسماء [: ت واإلكرامیات اآلتیة التي تم أو سیتم صرفھا إلتمام العطاء أو تنفیذ العقدالرسوم والعموال  )ي (
 ]. الكاملة لكل مستلم، عنوانھ الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة

  
  أسم المستلم               العنوان                               السبب                       المبلغ

_______________    _____________   __________________   _______  
__________    _____________   __________________   ____________  
__________    _____________   __________________   ____________  
__________    _____________   __________________   ____________  

  ").ال یوجد"إذا لم یتم ولن یتم صرف أیة دفعات، أدخل (   
  

إننا ندرك أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم الخطیة تشكل عقدا ملزما بیننا حتى تحضیر وتنفیذ   )ك (
 .العقد الرسمي

 .إننا ندرك بأنكم لستم ملزمین بقبول العطاء األقل سعرا أو أي عطاء آخر تستلمونھ  )ل (
  
  

  ]أدخل توقیع وصفة الشخص المذكور[: التوقیع
  ]أدخل الصفة الرسمیة للموقع على نموذج التسلیم[: بصفتھ

  
  ]أدخل االسم الكامل للشخص الذي سیوقع على نموذج تسلیم العطاء[: االسم

  
  

  ]أدخل اسم مقدم العطاء كامال[: مخول حسب األصول بتوقیع العطاء بالنیابة عن
  

  .]أدخل تاریخ التوقیع[______ السنة ______ الشھر _____  الیوم_________ تم التوقیع في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نموذج جدول األسعار
  
األول من على مقدم العطاء أن یمأل نموذج جدول األسعار وفق التعلیمات المدونة في أدناه، الئحة البنود في العمود [

جدول األسعار یجب أن تتطابق مع الئحة السلع والخدمات المتصلة بھا المحددة من المشتري في جدول المتطلبات



   السلع: جدول الكمیات 
  

  
  ______________: التاریخ

  __________: رقم العطاء التنافسي
  ______________: الرقم البدیل

  ______من ______ رقم الصفحة 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  رقم البند

  
  وصف السلع

  
  تاریخ التسلیم

  
  الكمیات والوحدات

  
 DDPوحدة السعر 

  واصل إلى المخازن
  السعر اإلجمالي لكل

  بند
  بلد المنشأ

  

أدخل رقم [
  ]كل بند

  ]أدخل أسماء السلع[
  

  ]أدخل تاریخ التسلیم[
  

أدخل رقم الوحدات التي [
یجب أن توفر وأسماء 

  ]الوحدات
  ]السعرأدخل وحدة [
  

أدخل السعر اإلجمالي لكل [
  ]بند
  

  

              
              
              
              
              
              
              
      السلع: السعر اإلجمالي         
  

  .الدولي INCOTERMإلى آخره طبقا لـ   FOB, C&S, CISCIP ,تحدد طریقة البیع التجاري في شروط اإلعالن سواء كانت 
  
  
  
  
  
  
  



  
  الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكمیات و اإلكمال 

  
  

  ______________: التاریخ
  __________: رقم العطاء التنافسي الوطني

  ______________: الرقم البدیل
  ______من ______ رقم الصفحة 

٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
رقم 

  الخدمة
  

  وصف الخدمة
  

  بلد المنشأ
  

تاریخ التسلیم في مكان 
  النھائیةالواجھة 

  الكمیات والوحدات
 

سعر الوحدة رقما 
  وكتابة

السعر اإلجمالي للخدمة 
  رقما وكتابة

أدخل رقم [
  ]الخدمة

  ]اسم الخدمةأدخل [
  

  ]اسم بلد المنشأأدخل [
  

تاریخ ومكان التسلیم أدخل [
  ]النھائي لكل خدمة

أرقام الوحدات التي أدخل [
سیتم تزویدھا وأسماء 

  ]الوحدات
  

  ]السعر لكل بندوحدة أدخل [
  

أدخل السعر اإلجمالي لكل [
  ]بند

              
              
              
              
              
              
              
    الخدمات المرافقة: السعر اإلجمالي         

  
  
  
  

  ]توقیع الشخص الذي یوقع على العطاء: [توقیع مقدم العطاء]                                                            أدخل اسم مقدم العطاء كامال: [اسم مقدم العطاء
  ]أدخل التاریخ[        :                                                                        التاریخ



  )كفالة مصرفیة(نموذج ضمان العطاء 
  
  ]المصرف نموذج الكفالة المصرفیة ھذا بحسب التعلیمات المشار إلیھا بین األقواسیمأل [
  

__________________________  
  ]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصدر[
  

  ]أدخل اسم وعنوان المشتري[ :المستفید
  ]أدخل التاریخ[ :التاریخ

  ]أدخل الرقم[ :ضمان عطاء رقم
  

] أدخل التاریخ[قد سلمكم عطاءه المؤرخ ") مقدم العطاء"فیما یلي یسمى ] (أدخل اسم مقدم العطاء[تم إبالغنا بأن 
  ].أدخل اسم العقد[لتنفیذ ") العطاء"فیما یلي یسمى (
  

  .إضافة، فإننا ندرك، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات یجب أن تدعم بضمان عطاء
  

لتزمون بموجب ھذه الوثیقة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز م] أدخل اسم المصرف[بطلب من مقدم العطاء، نحن 
دینارا عراقیا فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا ] أدخل المبلغ بالكلمات] [أدخل المبلغ باألرقام[بمجملھا مبلغ 

  :اءتحت شروط العطاء ألن مقدم العط) بالتزاماتھ(بإفادة خطیة تفید بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامھ 
  

  قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذ العطاء المحدد من مقدم العطاء في نموذج عطاءه، أو  -أ
  :مع تبلیغھ بقبول عطائھ من المشتري خالل فترة نفاذ العطاء - ب

  یفشل أو یرفض تنفیذ نموذج العد، إن كان مطلوبا، أو -١
  دمي العطاءیفشل أو یرفض أن یوفر كفالة حسن التنفیذ بحسب التعلیمات لمق -٢

  :تنتھي صالحیة ھذا الضمان
إذا كان مقدم العطاء ھو الذي أرسي علیھ العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن ) أ

  التنفیذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو
  إذا لم یرس العطاء على مقدم العطاء، عندما یسبقھ) ب
  علیھ، أو ىتبلیغكم لمقدم العطاء بأن العطاء بأن عطاءه لم یرستسلمنا لنسخة من ) ١
  .بعد ثمانیة وعشرین یوما من انتھاء نفاذیة عطاء مقدم العطاء) ٢
  

  وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت ھذه الكفالة یجب أن یستلم كل منا في المكتب في ذلك التاریخ أو قبلھ
  

  .الضمانات الصادرة وفقا للقانون العراقي تخضع ھذه الكفالة للقوانین الموحدة لطلب
  
  
  
  
  
  

_____________________________  
  )المخولین(المخول ) الممثلین(الممثل ) تواقیع(توقیع 

  
  
  
  
  
  
  
  



  تخویل الجھة المصنعة
  
  

  .اإلرشادات المحددةعلى مقدم العطاء الطلب من الجھة المصنعة ملء ھذه االستمارة بموجب 
بتوقیع  وموقعة من الشخص المخول ةالمصنع توج بشعار الجھةالتخویل ھذه على الورق م ن رسالةتكو أنیجب 

  .إلى ذلك في ورقة بیانات العطاء اإلشارةتمت  إذافي عطائھ  إرفاقھاوعلى مقدم العطاء  .الوثائق الملزمة للمصنع
  
  
  
  
  
  
  
   ]سنة لمعد تقدیم العطاء ، شھر ، ادخل التاریخ یوم  [التاریخ  

   ]رقم المناقصة  إدخال [رقم المناقصة العامة 
   ]كان ھذا العطاء لشخص بدیل  إذارقم تعریف التعریف  إدخال [الرقم البدیل 

  
  
   ]اسم المشتري  إدخال [ إلى

   أنحیث 
  نمتلك المعامل الكائنة ]نوع المادة المصنعة  إدخال [ المصنعین الرسمیین لـ،  ]اسم المصنع بالكامل  إدخال [نحن 

لتقدیم عطائھ المتضمن  ]اسم مقدم العطاء الكامل  إدخال [نخول ] خال العنوان الكامل لمعامل الجھة المصنعة إد [
ً والمصنعة من قبلنا  نخولھ الحقاً  ]اسم السلعة مع وصف مختصر لھا  إدخال [تجھیز السلع المدرجة  الحقا

   ٠للتفاوض وتوقیع العقد 
   .من الشروط العامة للعقد للسلع)  ٢٧( الفقرة  ألحكامفنحن نقدم الضمان الكامل والتعھد استناداً ، ھذا وبموجب 

  
  

  ]المخولین الممثلین الجھة المصنعة  األشخاصادخل توقیع  [ التوقیع
  ]المخولین الممثلین للجھة المصنعة  أسماء [االسم 

  ]ادخل المنصب  [المنصب 
  ]ادخل االسم الكامل لمقدم العقد  [بتوقیع ھذا التخویل نیابة عن  أصولیاُ المخولین 

  
  
  

   ]ادخل التوقیع  [التوقیع 
   ]السنة ، الشھر ، الیوم  [التاریخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الدول المؤھلة: القسم الخامس 
  
  

  :التأھیل لتوفیر السلع، تنفیذ األشغال، والخدمات في العقود الممولة من المشتري
  

الحق في السماح للمؤسسات واألشخاص من الدول كافة لتجھیز السلع أو تنفیذ األشغال أو تقدیم  للمشتري .١
وكاستثناء تمنع المؤسسات في الدول أو السلع . الخدمات للمشاریع الممولة من قبل الحكومة العراقیة

    :المصنعة في الدول من المشاركة في المناقصات وفي الحاالت اآلتیة
  
التشریعات أو التعلیمات الرسمیة الساریة تحظر دولة مقدم العطاء من إقامة العالقات  إذا كانت)  أ(

التجاریة مع دولة المشتري شریطة أن یكون المشتري مقتنعا بأن مثل ھذا الحظر لن یحول دون تحقیق 
    .التنافس المثمر لتجھیز السلع أو تنفیذ األشغال

  
مجلس األمن تحت الفصل السابع من دستور األمم / م المتحدة نتیجة االستجابة لقرار صادر من األم) ب(

المتحدة تحظر بموجبھ على دولة المشتري استیراد أیة سلع أو دفع أیة سلع أو دفع أیة مبالغ لدولة مقدم 
  .العطاء

 
والمؤسسات المحظورة من االشتراك  ولغرض اطالع مقدمي العطاءات على ذلك، ندرج السلع والخدمات .٢

    .المناقصة بموجب اإلرشادات آنفافي ھذه 
  
    .أعاله ))أ(-١(فیما یتعلق بالفقرة  -أ

 )دولة إسرائیل والدول الواقعة تحت طائلة البند السابع(  
  
  .أعاله ))ب(-١(فیما یتعلق بالفقرة  -ب
  )               ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  الجزء  الثاني
  

  متطلبات التجھیز
  

  السلعلعقود تجھیز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  جدول المتطلبات: القسم السادس

  
  لعقود تجھیز السلع

  
  

  المحتویات
  
  

 قائمة السلع وجدول التسلیم .١
 قائمة الخدمات المتصلة بھا وجدول اإلكمال .٢
 المواصفات الفنیة .٣
 المخططات .٤
 االختبار والفحص الھندسي .٥

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  مالحظات حول إعداد جدول المتطلبات
  

  



  قائمة السلع وجدول التسلیم -١

رقم 
 Russian  وصف السلع  البند

standard 
German 
standard 

QTY  الرقم
  مكان التسلیم  الوحدة الرمزي

  النھائي

  تاریخ التسلیم
اقرب 
موعد 
  للتسلیم

  آخر موعد
  للتسلیم

موعد التسلیم المقترح 
یمأل [من مقدم العطاء 

  ]من مقدم العطاء

 

1- furnace water wall tube  
- design pressure  76.4  bar 
- operating temp  .351 C° 
- OD:  60mm 
- thickness  5mm 
 

steel 20  CK22 
 St45-8 

       
 
4000m 
 
 

 ITEM CIP/ینطبق ال  المحطة  

  
تكون فترة 
 رالتجھیــ

ثالثة ) ٣(
  اشھر

  
  
  

 
2- furnace water wall tube  
-operating pressure : 76.4  bar 
-operating temp  :351 C° 
-OD :60mm 
-thickness  6mm 
 

Steel 15xM 1.7335   
13crM04-4 

 
 
3000m 
 
 
 

3- Ceiling super heater tube  
-operating pressure  76  bar 
-operating temp  .399 C° 
-OD :  32mm 
-thickness : 5mm 
 

Steel 20 CK22  
ST45-8 

3000m 
 

4- Economizer tube  
-operating pressure  78 bar  
-operating temp  .331 C° 
-OD: 28mm  
-thickness: 4 mm 

Steel 20 CK22 
ST45-8 4000m 

5- Suspension tube  
-operating pressure 77bar 
-operating temp  .331 C° 
-OD : 50 mm 
-thickness :5mm  

Steel 20 CK22 
ST45-8  1000m 

  روسي، ألماني  : المنشأ



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة الخدمات المتصلة بالعقد وجدول اإلكمال -٢
  
  ]تواریخ االنتھاء المطلوبة واقعیة ومتوافقة مع تواریخ تسلیم السلععلى المشتري أن یمأل ھذا الجدول، یجب أن تكون [
  

رقم 
االنتھاء من ) تواریخ(تاریخ   المكان الذي ستقدم بھ الخدمات  الوحدة  ١الكمیة  وصف الخدمة  الخدمة

  تقدیم الخدمات
أدخل [

رقم 
  ]الخدمة

أدخل كمیات [  ]أدخل وصف الخدمات المتصلة[
البنود المراد 

  ]تجھیزھا

أدخل الوحدات [
  ]لكل بند

  ]أدخل تاریخ االنتھاء المطلوب[  ]أدخل اسم المكان[

            

    

  ال ینطبق

  

      

            

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  



  
  المواصفات الفنیة  -٣

  
الھدف من المواصفات الفنیة ھو تحدید الخصائص الفنیة للسلع والخدمات المتصلة بھا التي یطلبھا  إن

  :بعین االعتبار ما یأتي آخذاً المشتري على المشتري وان یعد قائمة مفصلة بالمواصفات الفنیة 
 اإذیحدد فیما  أنتتألف المواصفات الفنیة من مؤشرات واضحة یستطیع المشتري من خاللھا  ·

كانت المواصفات الفنیة التي یقدمھا العطاء مطابقة للمواصفات الفنیة المطلوبة وبالتالي یستطیع 
عطاءات المستوفیة ال إعدادتقییم العطاء ولذا فأن المواصفات الفنیة المحددة جیداً ستسھل عملیة 

لجنة تحلیل فحصھا وتقییمھا ومقارنتھا من قبل  إلى باإلضافة، اءاتمقدمي العط للمواصفات من
  .العطاءات

تكون جمیع السلع والمواد المستخدمة في السلع جدیدة وغیر مستخدمة  أنتتطلب المواصفات  ·
 ومن احدث طراز وتتضمن التطورات كافة في التصمیم والمواد ما لم یذكر خالف ذلك في العقد 

وقد توفر العینات لمواصفات . أفضل التطبیقات السابقةتستفید المواصفات الفنیة من  أنیجب  ·
صلبة في وضع  أرضیة أو القطاعاستخدمت في عطاءات ناجحة مشابھة في نفس الدولة 

 .المواصفات الفنیة
  .یطلب المشتري استخدام النظام المتري في تحدید الوحدات في العطاء ·
عقید السلع وھذا یعتمد على مدى ت، الفنیة قد یكون مفیداً وضع معاییر ثابتة للمواصفات  إن ·

لفنیة شاملة لتجنب تقیید تكون المواصفات ا أنویجب ، وتكرار ھذا النوع من عملیات التجھیز
  .المعدات المستخدمة عادة في تصنیع سلع شبیھة أو، أو المواد، التصنیع

ویجب التصنیع في وثائق العطاء مقیدة، تكون المعاییر المحددة للمعدات والمواد و ال أنیجب  ·
ً واصفات الدولتحدید الم األسماء  إلى اإلشارةكما یجب تجنب . یة المعتمدة كلما كان ذلك ممكنا
طلوبة بتلك تحدد المواد والبنود الم أخرىتفاصیل  أیة أوالمصورة  األدلة أرقام أو، التجاریة

ً یجب  وإذا اإلمكان،وذلك قدر ، المنتجة من مصنع معین یتبع وصف ھذه  أنلم یكن ذلك ممكنا
 ).حد  أقصى إلىیمثلھا  ما أو( ملة البنود ج

 : كأمثلة ال للحصر اآلتیةتبین المواصفات الفنیة جمیع المتطلبات فیما یتعلق بالنقاط  أنیجب  ·
 .وتصنیع ھذه المواد  إلنتاجمعاییر المواد والتصنیع المطلوب  -أ 

 ).النوع والرقم ( تفاصیل االختبارات المطلوبة  - ب 
 .أكمل وجھعلى  اإلكمال/تصلة بھ مطلوبة لتحقیق التسلیمخدمات م أو/و إضافيأي عمل  -ج 
  .تفاصیل النشاطات التي یجب تنفیذھا من المجھز وطبیعة مشاركة المشتري فیھا -د 
التي ستطبق   liquidated damageقائمة بتفاصیل الضمانات التي تغطیھا كفالة السلع -ھـ

 .في حالة عدم تحقیق الضمانات 
العلیا  بما في ذلك األقیام، واألدائیةالمواصفات جمیع المتطلبات والخصائص الفنیة  تبین أنیجب  ·

نموذجا خاصاً ، یضیف المشتري؛ عند الضرورة. كما ھو مناسب، أو المقبولةوالدنیا المضمونة 
حول ھذه الخصائص  مقدم العطاء معلومات تفصیلیة لیبین فیھ) یرفق بنموذج تسلیم العطاء ( 

 .المقبولة  أوقابل ھذه االقیام المضمونة م األدائیة
أو جزءاً یبین في عطائھ جمیع  ھذه المواصفات الفنیة  أنعندما یطلب المشتري من مقدم العطاء 

فعلیھ یحدد بالتفصیل مدى وطبیعة المعلومات ، أخرىمعلومات فنیة  أوجداول فنیة  أو، منھا
  .العطاء من مقدم العطاءالمطلوبة والطریقة التي یجب تقدیمھا بھا في 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
  
یقدم ملخصاً بالمواصفات  أنكان من المفترض  أذا، أن یدخل المعلومات في الجدول اآلتيعلى المشتري (

  )كیفیة تطابقھا مع المواصفات الفنیة المطلوبة إلیضاحیجھز جدوالً مشابھاً  أنالفنیة وعلى مقدم العطاء 
  :ق مع المعاییر والمواصفات اآلتیةوالخدمات المتصلة بھا تتواف السلع، ملخص المواصفات الفنیة"

  
رقم 
  المعاییر والمواصفات الفنیة  السلع والخدمات المتصلة بھا أسماء  البند

مائة وتسعھ واربعون الف وتسعمائة $ (149,999/6)  للتجھیزالكلفة الكلیة   ١
  )الكلفة التخمینیة( وتسعھ وتسعون دوالر وستة سنت

  روسي،  ألماني  الموادمنشأ   ٢
 أشھرثالثة ) ٣(  فترة التجھیز  ٣
   )سنة واحدة(تكون   موثوقیة التشغیلي والضمان ال  ٤
 كافة األعمال خاضعة للمواصفات الفنیة لوزارة الكھرباء األعمال الخاضعة للمواصفات ٥

  
  ) حیثما ضروري ( تفاصیل المعاییر والمواصفات الفنیة 

  ]للمواصفات الفنیة وصفاً مفصالً ادخل  [
   أعاله كما موضح في الجداول

  
  
  
  

  المخططات  -٤
  

  مخططات " ) تتضمن ال" (وثائق العطاء ھذه 
  
  ]كانت ھذه الوثائق سیتم تضمینھا  إذا اآلتیةادخل قائمة المخططات  [
  
  

  قائمة المخططات
  الغرض   اسم المخطط   رقم المخطط 

  
  

    الیوجد

  
  

    

  
  

    

  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  الشروط العامة للعقد: القسم السابع
  لعقود تجھیز السلع

  
  الفقرات جدول

  
  التعاریف. ١
  وثائق العقد. ٢
  والفساد االحتیال. ٣
  التفسیر. ٤
  اللغة. ٥

٣  
٤  
٤  
٤  
٥  

  المشروع المشترك. ٦
  أھلیة مقدمي العطاء. ٧
  مذكرات التبلیغ .٨
  القانون الحاكم. ٩

  حل النزاعات. ١٠
  والمراجعة من المشتريالتفتیش . ١١
  نطاق التجھیز. ١٢
  التسلیم والوثائق. ١٣
  مسؤولیة المجھز. ١٤
  سعر العقد. ١٥
  شروط الدفع. ١٦
  الضرائب والرسوم. ١٧
  ضمان حسن التنفیذ. ١٨
  حقوق النشر. ١٩
  المعلومات السریة. ٢٠
  عقود المقاوالت الثانویة. ٢١
  والمقاییسالمواصفات . ٢٢
  والمستنداتالتغلیف . ٢٣
  التأمین. ٢٤
  النقل . ٢٥
  االختبار والفحص الھندسي. ٢٦
  )الغرامات التأخیریة(التعویضات المقطوعة . ٢٧
  ضمان المصنع. ٢٨
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  شروط العقد العامة: السابعالقسم 

  
 :التعریفات .      ١

 
  :المعاني المدرجة إزاء كل منھاالكلمات والمصطلحات اآلتیة ستكون لھا     ١-١

  
، باإلضافة إلى وثائق العقد، )المشتري والمجھز(یعني االتفاقیة المبرمة بین الطرفین " العقد"  -  أ

 .بما فیھا جمیع الوثائق الملحقة والمتممة، وأیة وثائق أخرى المشار إلیھا ھنا
 .التعدیالت تعني الوثائق المدرجة في اتفاقیة العقد، بما في ذلك" وثائق العقد"  - ب
تعني المبلغ الذي یدفع للمجھز والمحدد في العقد، وھو قابل للزیادة أو النقصان أو " سعر العقد"  - ج

 .التعدیل بحسب بنود العقد
 .یعني یوما في التقویم المیالدي" الیوم"  - د
والبنود معناھا استكمال المجھز للخدمات المتصلة بالعقد بما یتوافق مع الشروط " اإلكمال"     -ھـ

 .المدرجة في العقد
أو المواد األخرى التي یجب على /معناھا البضائع والمواد الخام واآللیات والمعدات و" السلع"  - و

 .المجھز أن یؤمنھا للمشتري بموجب العقد
 .تعني الدولة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد" دولة المشتري"  - ز
لع والخدمات المتصلة بھا، كما ھي مبینة في المشتریة للس) الدائرة/الوزارة(تعني " المشتري"  - ح

 .الشروط الخاصة بالعقد
تعني الخدمات المرافقة لتجھیز السلع، مثل التأمین والتركیب والتدریب " الخدمات المتصلة"  - ط

 .والصیانة المبدئیة وغیرھا من التزامات المجھز بموجب العقد
میة أو خاصة، أو خلیط من تعني أي شخص طبیعي، أو أي مؤسسة حكو" المقاول الثانوي"  - ي

االثنین، یقوم بالتعاقد مع المجھز لتأمین جزء من السلع المطلوبة أو تنفیذ أي جزء من الخدمات 
 .المتصلة بھا

ھو أي شخص طبیعي، أو أیة مؤسسة حكومیة أو خاصة، أو خلیط من االثنین، الذي " المجھز"  - ك
 .العقدتمت الموافقة على عطائھ من المشتري وتم تسمیتھ في 

 .ھو المكان المذكور في الشروط الخاصة بالعقد " موقع التسلیم"  - ل
  
  :وثائق العقد       .٢
  
بحسب ترتیبھا في العقد مترابطة ومتكاملة ویفسر  ) وجمیع أجزائھا(إن جمیع الوثائق المكونة للعقد     ١-٢

  .بعضھا البعض، وتتم قراءة العقد كوحدة متكاملة
  
  :واالحتیالالفساد .      ٣

إذا توصل المشتري إلى قناعة تامة بقیام المجھز بأي من ممارسات االحتیال أو الفساد أو التواطؤ 
یوما من ) ١٤(أو القھر أو اإلعاقة خالل إجراءات التنافس أو تنفیذ العقد، فللمشتري الحق وبعد 

) ٣٥(بیق أحكام المادة توجیھ إنذار بذلك إلى المجھز بإیقاف عمل المجھز وإلغاء العقد ویتم تط
  .منھا) ١- ٣٥(الفقرة 

  
على مقدمي العطاءات والمجھزین والمقاولین والمستشارین أن   ) الدائرة/الوزارة(یشترط المشتري       ١-٣

ولتحقیق ھذه السیاسة فإن . یلتزموا بأعلى معاییر األخالق المھنیة خالل فترة التجھیز وتنفیذ العقد
  :المشتري

  
  :لغرض ھذه األحكام المصطلحات المدرجة في أدناه كما یأتي بعرف)     أ(

تعني عرض أو إعطاء أو استالم أو استدراج أي شيء ذي قیمة سواء " ممارسة فاسدة. "١
بشكل مباشر أو غیر مباشر للتأثیر على عمل مسؤول عام في عملیة التجھیز أو في تنفیذ 

  .العقد



أو إغفالھا للتأثیر على عملیة التجھیز أو تنفیذ تعني تشویھ الحقائق " ممارسة احتیالیة" .٢
 .العقد

تعني أیة خطة أو ترتیب بین اثنین أو أكثر من مقدمي العطاء، سواء " ممارسات تواطئیة" .٣
بعلم من المشتري أو دون علمھ، بھدف تقدیم أسعار عطاء على مستویات زائفة وغیر 

 .تنافسیة
یذاء أشخاص أو ممتلكاتھم، بشكل مباشر أو تعني إیذاء أو التھدید بإ" ممارسات قھریة" .٤

 .غیر مباشر، للتأثیر على مشاركتھم في عملیة التجھیز أو التأثیر في تنفیذ عقد
    "ممارسات اإلعاقة" .٥

وتعني اإلتالف أو التزییف أو التغییر أو اإلخفاء المتعمد للوثائق الثبوتیة الخاصة  .أوال
إلعاقة إجراءات التحقیق في أي من ھذه بالتحقیق أو إعطاء إفادة كاذبة للمحققین 

الممارسات المذكورة آنفا من خالل التھدید أو التحرش أو تخویف أي طرف لمنعھ من 
                                                        .تقدیم معلومات وثیقة الصلة في التحقیق

كذلك تعني األفعال التي تعوق ممارسة المشتري لحقھ في التدقیق وممارسة الرقابة  .ثانیا
  .الفحص والتدقیق من المصرف) ١١(المنصوص علیھا بالمادة 

  
ي المجھز في حالة ثبوت تورطھ في أي من ممارسات الفساد أو یطرد من العمل أي من موظف      ١-٣

  .ة أثناء إجراءات التعاقد لشراء السلعاالحتیال أو التواطؤ أو القھر أو اإلعاق
  
  :التفسیر.       ٤
  
  .إذا تطلب السیاق ذلك قد تعني الصیغة المفردة الجمع والعكس صحیح     ١-٤

ما لم یوجد تضارب مع أیة شروط في العقد فإن تفسیر المصطلحات التجاریة والحقوق )  أ(     ٢-٤ 
  .وااللتزام ألطراف العقد تكون بموجب ما توضحھ االنكوترم

واألخرى مماثلة ستكون خاضعة عند استعمالھا  CFR, FCA, CIP, EXWالمصطلحات ) ب(             
عمول بھا من االنكوترم المشار إلیھ في الشروط الخاصة للقواعد المشار إلیھا في النسخة الم

  .بالعقد والصادرة من قبل غرفة التجارة العالمیة في باریس
  

    :كامل االتفاقیة     ٣-٤
یتكون العقد من كامل االتفاقیة بین المشتري والمجھز، وتبطل جمیع المراسالت والمفاوضات 

  .بین الطرفین قبل تاریخ العقد التي تمت) سواء شفھیة أو خطیة(واالتفاقیات 
  
    :التعدیل     ٤-٤

أي تغییر أو تعدیل على العقد لن یكون ذا قیمة قانونیة إال إذا كان مكتوبا، ویحمل تاریخا ویشیر 
  .إلى العقد بشكل محدد، كما یجب أن یكون موقعا من ممثل مخول حسب األصول من كال الطرفین

  
    :عدم التنازل    ٥-٤

من الشروط العامة للعقد، لن یؤثر أو یحد أو یجحف أي تأخیر أو ) ب-٥-٤(تضى البند بمق)     أ(
تریث أو أمھال ألي من الطرفین في تطبیق أي من بنود أو شروط العقد أو االلتزام في الوقت علي 
أي من حقوق الطرف اآلخر المبرمة في العقد، كذلك ال یمثل أي تنازل من أي من الطرفین عن 

    .ي العقد تنازل عن خرق الحق أو خروق الحقة للعقدأي خرق ف
  
  
أي تنازل من أي من الطرفین عن حقوق أو سلطات أو استرداد حق بموجب العقد یجب أن )   ب(

یتم خطیا، وأن یكون مؤرخا وموقعا من ممثل أو مخول من الطرف المتنازل، كما یجب تحدید 
  .الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنھ

  
  
  
  



  
    :نفاذ شروط العقد    ٦-٤

إذا تبین أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو غیر قابلة للتطبیق قانونا، فإن ھذا المنع 
أو البطالن أو عدم القدرة على التطبیق لن یؤثر على شرعیة أو تطبیق أي من األحكام والشروط 

  .األخرى في العقد
  
  :اللغة.       ٥
  
كتب العقد وجمیع المراسالت والمستندات المتصلة بھا المتبادلة بین المشتري والمجھز یجب أ ی     ١-٥

الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءا من . باللغة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد
العقد یمكن أن تكون بلغة أخرى على أم تكون مرفقة بترجمة طبق األصل باللغة المحددة، ولغایات 

  .سیر العقد تعتمد على ھذه الترجمةتف
  
على المجھز أن یتحمل جمیع نفقات ترجمة أیة وثائق یقدمھا إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولیة      ٢-٥

    .دقة وترجمة الوثائق التي یقدمھا المورد
  

  :التفسیر.       ٦
  
كان المجھز مشروعا مشتركا أو مجموعة شركتن ومؤسسات، یعتبر جمیع األطراف مسؤولین  إذا     ١-٦

مسؤولیة مشتركة وتضامنیة أمام المشتري عن تنفیذ أحكام العقد وعلیھم أن یعینوا طرفا واحدا من 
بینھم للعمل كرئیس مخول للدخول بااللتزامات نیابة عن المشروع المشترك أو مجموعة الشركات 

وال یجوز تغییر تركیبة أو تشكیلة أي من المشروع المشترك أو مجموعة الشركات . لمؤسساتأو ا
  .أو المؤسسات  دون موافقة المشتري الكتابیة المسبقة

  
  :التأھیل.       ٧
  
یجب أن یكون المجھز ومقاولوه الثانویون من جنسیات الدولة المؤھلة، ویعتبر المجھز أو مقاولھ      ١-٧

اصال على جنسیة دولة ما إذا كان مقیما فیھا، أو مؤسسا أو مشاركا في شركة أو تم الثانوي ح
  .تسجیلھ ویعمل بموجب أحكام وقوانین تلك الدولة

  
یجب أن تكون كافة السلع والخدمات المتصلة بھا المطلوب تجھیزھا بموجب العقد ویتم تمویلھا من      ٢-٧

ا القسم فإن المنشأ یعني الدولة التي فیھا زراعة أو المشتري؛ من منشأ دولة مؤھلة وألغراض ھذ
تربیة أو استخراج أو تصنیع أو معاملة السلع فیھا أو السلع الناتجة من تصنیع أو معاملة أو تجمیع 
مكونات أساسیة ذات عالمة تجاریة تختلف في خصائصھا بصورة كبیرة عن خصائص المنتج 

  .النھائي الناتج عنھا
  
  :التبلیغ مذكرات.       ٨ 

  
أي تبلیغ موجھ من أحد األطراف إلى اآلخر استناًدا للعقد یكون خطیا ومرسال إلى العنوان المحدد      ١-٨

  .تعني مكتوبا مع إثبات باالستالم" خطًیا. "في الشروط الخاصة بالعقد
  
  .تعتبر المذكرة نافذة من تاریخ استالمھا أو من تاریخ سریانھا، أیھا أبعد     ٢-٨
  
  :القانون الحاكم       .٩
  
  .یحتكم العقد ویفسر حسب القوانین النافذة في جمھوریة العراق     ١-٩
  
  
  



  :فض النزاعات     .١٠
  

    :الحل الرضائي   ١-١٠
على المشتري والمجھز أن یقوما بكل جھد ممكن لحل أي نزاع ینشأ بینھما بموجب العقد أو فیما 

  الودیة والمباشرةیتعلق بالعقد عن طریق المفاوضات 
  
    :التحكیم   ٢-١٠

یوما من بدء المفاوضات ) ٢٨(إذا فشل الطرفان في التوصل إلى حل الخالف أو النزاع بعد مضي 
فبإمكان أي من الطرفین تقدیم إشعار إلى الطرف اآلخر یعلمھ برغبتھ ) ١-١٠(المذكورة في الفقرة 

مباشرة بإجراءات التحكیم إال بعد استالم باللجوء إلى التحكیم بصدد موضوع النزاع، ولن تتم 
الطرف اآلخر لذلك اإلشعار، ومن الممكن المباشرة بإجراءات التحكیم بموجب العقد قبل أو بعد 
تجھیز السلع ویتم إتباع إجراءات التحكیم بموجب القواعد المنصوص علیھا في الشروط الخاصة 

  .بالعقد
  
  :أتيإن اختیار التحكیم ال یمنع مما ی   ٣-١٠

  .أن یستمر الطرفان في تنفیذ التزاماتھم بموجب العقد إال إذا اتفقا على غیر ذلك. أ  
  .على المشتري أن یدفع للمجھز أیة دفعات متحققة لھ. ب  

  
  :التدقیق والمراجعة من قبل المشتري     .١١

نص على ذلك في  وإذا) االحتكار(في العقود الناجمة عن الدعوة المباشرة أو أسلوب العطاء الواحد   
ورقة بیانات العطاء یحق للمشتري بإجراء الكشف عن مكاتب المجھز ومراجعة وتدقیق حساباتھ 

أو األشخاص الذین یقومون بتعیینھم ویتم /وسجالتھ وكذلك مقاولیھ الثانویین قدر تعلق األمر و
  .مشتري ذلكتدقیق ھذه الحسابات والسجالت من مدققین یتم تعیینھم من المشتري إذا طلب ال

  
  :نطاق التجھیز     .١٢

  
  .یجب أن تكون السلع والخدمات المتصلة بھا مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات    ١-١٢
  

  :التسلیم والوثائق     .١٣
  
من الشروط العامة للعقد، یكون تسلیم السلع واستكمال تنفیذ الخدمات ) ١-٣٣(بمقتضى الفقرة    ١-١٣

یجب أن یؤمن المجھز . مطابقا لجدول التسلیم واإلكمال المذكور في جدول المتطلباتالمتصلة بھا 
  .تفاصیل الشحن وأیة وثائق أخرى بحسب ما ھو مبین في الشروط الخاصة للعقد

  
  :مسؤولیات المجھز     .١٤

  
ز طبقا یجب على المجھز أن یؤمن السلع والخدمات المتصلة بھا كافة الواردة في نطاق التجھی   ١-١٤

 )١٣(، وجدول التسلیم واإلكمال، كما ھو محدد في الفقرة )الشروط العامة للعقد(من  )١٢(للفقرة 
  .)الشروط العامة للعقد(من 

  
  :سعر العقد     .١٥

  
یجب أن تتطابق المبالغ التي یتقاضاھا المجھز في العقد من المشتري مقابل السلع والخدمات    ١-١٥

المحددة منھ في عطاءه باستثناء أیة أسعار معدلة أصولیا استنادا للشروط  المتصلة بھا مع األسعار
  .الخاصة بالعقد

  
  
  
  



  :شروط الدفع     .١٦
   

یتم دفعھا كما ھو مبین في الشروط ) إذا كان ذلك ینطبق(سعر العقد بما في ذلك الدفعات المقدمة    ١-١٦
  .الخاصة بالعقد

  
المستحقة إلى المشتري خطیا، مرفقة بالوصوالت التي تصف السلع یجب أن تقدم الدفعات    ٢-١٦

من الشروط العامة للعقد،  ١٣والخدمات المتصلة بھا المنفذة، وبالوثائق الضروریة بحسب الفقرة 
  .وعند إتمام جمیع االلتزامات المبرمة في العقد

  
ل من األحوال أن تتأخر الدفعة یجب أن یصرف للمجھز الدفعات المستحقة فورا، وال یجوز بأي حا   ٣-١٦

  .یوما من تاریخ تسلیم الوصوالت وقبول المشتري لھا ٦٠عن 
  
  .یتم صرف مستحقات المجھز عن الدفعات المحددة بالعقد بالعمالت الواردة في العقد   ٤-١٦
  
إذا أخفق المشتري في صرف أیة دفعة مستحقة في وقتھا أو ضمن الفترة المحدد في الشروط   ٥-١٦

خاصة بالعقد، فعلیھ أن یدفع الفائدة على المبلغ المؤجل بالنسبة المحددة في شروط الخاصة ال
بالعقد، عن طوال فترة التأخیر وحتى یتم الدفع بالكامل سواء كان ذلك قبل أم بعد إرساء الحكم أو 

  .التحكیم
  

  :الضرائب والرسوم   .  ١٧
  
ري یتحمل المجھز كامل المسؤولیة عن كافة الضرائب بالنسبة للسلع المصنعة خارج دولة المشت    ١-١٧

  .ورسم الطابع ورسوم إصدار إجازة التصدیر وأیة رسم أخرى تتحقق علیھ خارج دولة المشتري
  
بالنسبة للسلع المصنعة داخل دولة المشتري یكون المجھز مسؤوال عن كافة الضرائب والرسوم     ٢-١٧

  .السلع المتعاقد علیھا إلى المشتريالخ التي تتحقق علیھ لحین تسلیم 
  
على المشتري أن یبذل أقصى جھده في تسھیل حصول المجھز على أیة إعفاءات ضریبیة أو أي    ٣-١٧

  .تخفیض لھا أو استثناءات بھدف تحقیق أكبر تخفیض في مبلغ السلع
  

   :ضمان حسن التنفیذ   .  ١٨
  
روط الخاصة بالعقد، فإن على المجھز أن یؤمن الضمان إذا كان ضمان حسن التنفیذ مطلوبا في الش   ١-١٨

یوما من تبلیغھ بإرساء العطاء، ما لم ینص على خالف ذلك في ورقة بیانات  ١٥المحدد خالل 
  .العطاء

  
تطلق مبالغ ضمان حسن التنفیذ للمشتري كتعویض عن أیة خسارة تنتج عن إخفاق المجھز في    ٢-١٨

  .إكمال إلتزاماتھ بموجب العقد
  
یجب أن یكون ضمان حسن التنفیذ، إذا كان ذلك مطلوبا؛ في أحد األشكال المنصوص علیھا في    ٣-١٨

  .الشروط الخاصة بالعقد أو بأي شكل آخر یعتمده المشتري
  
یوما من انتھاء المجھز من تنفیذ ) ٢٨(یعید المشتري إلى المجھز ضمان حسن التنفیذ بعد مرور    ٤-١٨

لم تنص الشروط الخاصة لك أیة التزامات ضمان المصنع، ماب العقد بما في ذجمیع التزاماتھ بموج
  .للعقد على خالف ذلك

  
  
  
  



  :حقوق النشر   .  ١٩
  
حقوق نشر جمیع المخططات والوثائق وجمیع المواد األخرى التي تحتوي على بیانات ومعلومات    ١-١٩

إذا تم تقدیمھا مباشرة إلى المشتري من قدمھا المجھز إلى المشتري، تبقى مسجلة باسم المجھز، أو 
المجھز أو أي طرف ثالث، بما في ذلك مجھزي المواد، تبقى حقوق النشر مسجلة باسم ھذا 

  .الطرف الثالث
  

  :المعلومات السریة   .  ٢٠
  
یلتزم كال من المشتري والمجھز بالسریة التامة وبعدم اإلفصاح عن أیة وثائق أو بیانات أو    ١-٢٠

تتعلق بشكل مباشر أو غیر مباشر بالعقد ألي طرف ثالث، سواء قدمت ھذه المعلومات  معلومات
. قبل أو خالل توقیع العقد أو تنفیذه أو إلغائھ، دون الحصول على الموافقة الخطیة للطرف الثاني

ویستثنى من ھذا أیة معلومات أ بیانات أو وثائق یحتاجھا المجھز لینفذ جزءا من العقد من خالل 
مقاولین الثانویین، وفي ھذه الحالة یجب على المجھز أن یحصل على التزام بالسریة من المقاول ال

  .من الشروط العامة للعقد) ٢٠(الثانویة مشابھ لذلك الذي التزم بھ بموجب المادة 
  
 ال یحق للمشتري أو المجھز استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبیانات التي یحصالن علیھا   ٢-٢٠

  .احدھما من اآلخر ألي غرض ال یتعلق بالعقد المبرم بینھما
  
المذكورة أعاله من الشروط العامة للعقد ال یسري ) ٢-٢٠(و) ١-٢٠(التزام طرفي العقد بالفقرات    ٣-٢٠

  :على المعلومات اآلتیة
إذا احتاج المشتري أو المجھز إطالع أیة جھة أخرى مشاركة في تمویل المشروع على   )أ (

 .علوماتھذه الم
 .إذا أصبحت ھذه المعلومات علنیة لسبب خارج عن إرادة الطرفین  )ب (
إذا تمكن الطرف المعني أن یثبت امتالكھ للمعلومات وقت تسلیمھا وأنھ حصل علیھا   )ج (

 .بطرق أخرى لیست لھا عالقة مباشرة أو غیر مباشرة بالطرف اآلخر
 .لزم بتعھد السریةإذا حصل علیھا أحد الطرفین بشكل قانوني من طرف ثالث غیر م  )د (

  
من الشروط العامة للعقد أعاله ال تعدل بأي شكل من األشكال االلتزام بالسریة ) ٢٠(أحكام المادة    ٤-٢٠

  .المعطى من أي من الطرفین قبل تاریخ توقیع العقد فیما یتعلق بالتجھیز أو أي جزء من العقد
  
  .ملزمة حتى بعد إلغاء أو تنفیذ العقد من الشروط العامة للعقد) ٢٠(تبقى أحكام المادة    ٥-٢٠
  

  :العقود الثانویة   .  ٢١
  
على المجھز إشعار المشتري خطیا بجمیع العقود الثانویة المتعلقة بتنفیذ العقد إذا لم یكن ذلك محددا    ١-٢١

ال یعفي ھذا التبلیغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة الحقة المجھز من . مسبقا في العطاء
  .إلتزاماتھ أو واجباتھ أو مسؤولیاتھ بموجب العقد

  
  .یجب أن تستند عقود المقاوالت الثانویة إلى أحكام الشروط العامة للعقد   ٢-٢١
  

  :المواصفات والمقاییس   .  ٢٢
  
  المواصفات الفنیة والمخططات   ١-٢٢

فات یجب أن تتطابق السلع والخدمات المتصلة بھا المؤمنة بموجب العقد بالمواص  )أ (
والمقاییس الفنیة الواردة في القسم السادس وجدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقیاس، 

 .فالمقیاس یجب أن یساوي أو یتفوق على المقاییس الرسمیة المعتمدة في دول منشأ السلع



یحق للمجھز أن یخلي مسؤولیتھ عن أي تصمیم أو بیانات أو مخططات أو مواصفات أو   )ب (
مقدمة أو مصممة من المشتري أو بالنیابة عنھ، على أن یسلم مذكرة وثائق أو تعدیالت 

 .بإخالء المسؤولیة للمشتري
أینما تتم اإلشارة في العقد إلى المواصفات القیاسیة وقواعد التنفیذ، التي سیتم تنفیذ العقد   )ج (

بموجبھا، فیجب أن یكون إلى اإلصدار أو التحدیث لھذه القواعد والمواصفات المحدد في 
أي تعدیل لھذه المواصفات وقواعد التنفیذ أثناء تنفیذ العقد لن یعتمد ما . ول المتطلباتجد

لم یسبقھ موافقة المشتري المسبقة بذلك، ویجب أن یتم التعامل مع ھذا التعدیل بما یتناسب 
 .من الشروط العامة للعقد) ٣٣(مع المادة 

  
  :التغلیف والمستندات   .  ٢٣

  
المجھز أن یؤمن شحن السلع إلى وجھتھا النھائیة المذكورة في العقد بطریقة تضمن عدم یجب على    ١-٢٣

یجب أن یكون التغلیف طوال فترة النقل؛ كاف لتحمل التعامل . إتالفھا أو إلحاق أي ضرر بھا
الخشن والتعرض لدرجات الحرارة القاسیة واألمالح والتعرق والتخزین في أماكن مفتوحة، كما 

اعي حجم ووزن صنادیق التغلیف بعد الوجھة النھائیة للسلع وغیاب معدات التعامل مع یجب أن یر
  .الحموالت الثقیلة في جمیع مراحل النقل بما فیھا الترانزیت

  
یجب أن تتوافق عملیة التغلیف ووضع العالمات المناسبة والتوثیق داخل وخارج المغلفات مع    ٢-٢٣

  .تعلیمات أخرى صادرة عن المشتري المتطلبات الخاصة بالعقد، أو أیة
  

   :التأمین   .  ٢٤
  
الشروط العامة للعقد، یتم إجراء التأمین الشامل على السلع الموردة  ما لم ینص على خالف ذلك في   ١-٢٤

یكون التأمین ضد الضیاع، أو التلف الناتج عن . بموجب العقد بعملة سھلة التحویل لدولة مؤھلة
  .النقل أو التخزین أو التسلم التصنیع أو الشراء أو

  
  :النقل   .  ٢٥

  
الشروط العامة للعقد، فإن مسؤولیة تنظیم نقل السلع یتم بموجب  ما لم ینص على خالف ذلك في   ١-٢٥

  .القواعد المحددة في االنكوترم
  

  :االختبار والفحص الھندسي   .  ٢٦
  
باالختبار والفحص الھندسي الالزم على السلع یتوجب على المجھز أن یقوم على نفقتھ الخاصة    ١-٢٦

  .الشروط الخاصة بالعقد والخدمات المتصلة بھا والمحددة في
  
یمكن أن یتم إجراء االختبارات والفحوص الھندسیة في مقر المجھز أو المقاول الثانوي الذي تعاقد    ٢-٢٦

مكان آخر في العراق بحسب ما  أو وصولھا إلى وجھتھا النھائیة أو أي/معھ المورد، عند التسلیم و
وفي حالة إجراء االختبار في مقر المجھز أو المقاول الثانوي . ھو مبین في شروط العقد الخاصة

من شروط العقد العامة، على المجھز ) ٢-٢٦(الذي تعاقد معھ المجھز، فبموجب الفقرة الفرعیة 
ا في ذلك المخططات وبیانات اإلنتاج توفیر جمیع التسھیالت والمساعدة الالزمة لفریق االختبار بم

  .دون أن یشكل ذلك تكلفة إضافیة على المشتري
  
من ) ٢-٢٦(یحق للمشتري أو ممثل عنھ حضور االختبار والفحوص الھندسیة بموجب الفقرة    ٣-٢٦

الشروط العامة للعقد، بشرط أن یتحمل المشتري جمیع تكالیفھ ونفقاتھ الشخصیة الناتجة عن 
  . على سبیل المثال ال الحصر تكالیف السفر واإلقامةحضوره، شامال

  



على المجھز أن یعطي إخطارا مسبقا للمشتري قبل إجراءه لالختبار والفحص الھندسي، یعلمھ فیھ    ٤-٢٦
بالتاریخ والمكان الذي سیجرى فیھما، وعلیھ أن یحصل على تصریح أو موافقة أي طرف ثالث لھ 

  .أو الفحص الھندسي/المشتري أو ممثلھ مثل ھذا االختبار وعالقة أو مصنع على حضور 
  
أو الفحص الھندسي غیر مدرج في العقد /یحق للمشتري أن یطلب من المجھز القیام بأي اختبار و   ٥-٢٦

إذا وجده ضروریا، للتأكد من أن خصائص وأداء ھذه السلع مطابق للمواصفات والقواعد 
د، بشرط أن تضاف التكالیف والنفقات المعقولة المترتبة على والمقاییس الفنیة المبینة في العق
ویؤخذ بعین االعتبار أي تأخیر . أو الفحص الھندسي إلى قیمة العقد/المورد إلجراء ھذا االختبار و

أو /في تواریخ التسلیم وتواریخ االنتھاء وااللتزامات األخرى المتأثرة والذي یسببھ ھذا االختبار و
  .أو تنفیذ الموردین اللتزاماتھم تحت العقد/سیر التصنیع و الفحص الھندسي في

  
على المجھز أن یقدم تقریرا للمشتري بنتائج جمیع عملیات االختبارات والفحوص الھندسیة التي    ٦-٢٦

  .یتم إجراؤھا
  
أو الفحص الھندسي عدم مطابقتھا /یحق للمشتري رفض السلع أو أي جزء منھا یثبت االختبار و   ٧-٢٦

مواصفات، وعلى المجھز أن یقوم بإصالح أو تبدیل ھذه السلع المرفوضة أو إجراء التعدیالت لل
أو الفحص /الالزمة علیھا لجعلھا مطابقة للمواصفات على نفقتھ الخاصة، ویعید إجراء االختبار و

من الشروط العامة ) ٤-٢٣(الھندسي على نفقتھ بعد إعطاء إشعار مسبق للمشتري بحسب الفقرة 
  .عقدلل

أو فحص الھندسي وحضور المشتري أو ممثل عنھ /إن موافقة المورد على إجراء أي اختبار و   ٨-٢٦
من الشروط العامة للعقد؛ ال یعفیھ من أیة ) ٦-٢٦(وإصدار أي تقریر مطلوب بموجب الفقرة 

  .كفاالت أو التزامات أخرى مبینة في العقد
  

  :الغرامات التأخیریة   .  ٢٧
  
من الشروط العامة للعقد، فإنھ في حالة إخفاق ) ٣٢(الفقرة  ناء البنود المنصوص علیھا فيباستث   ١-٢٧

ة في العقد، /التسلیم المحدد) مواعید(المجھز في تسلیم جمیع السلع المطلوبة أو أي منھا، في موعد 
مساو یحق للمشتري دون إجحاف ببنود العقد األخرى، حسم مبلغ من قیمة العقد كغرامات تأخیریة 

للنسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد لسعر التسلیم للسلع المتأخرة أو الخدمات غیر المنفذة عن 
وفي حالة الوصول إلى الحد . كل أسبوع تأخیر أو جزء منھ حتى یتم تسلیمھا أو تنفیذھا العملي

  .من الشروط العامة للعقد) ٣٥(األعلى یحق للمشتري فسخ العقد بموجب الفقرة 
  

  :الضمانة المصنعیة   .  ٢٨
  
یكفل المجھز بكون جمیع السلع جدیدة وغیر مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات كافة    ١-٢٨

  .في التصمیم والمواد ما لم ینص على غیر ذلك في العقد
  
یوب من الشروط العامة للعقد فعلى المورد أن یكفل خلو السلع من أیة ع) ب ١-٢٢(بموجب البند    ٢-٢٨

ناتجة عن أي إغفال من المورد ناتجة عن التصمیم أو المواد أو التصنیع والتي قد تظھر تحت 
  .الظروف السائدة في دولة مكان الوصول النھائي

  
شھرا من تاریخ التسلیم ) ١٢(یجب أن یستمر سریان مفعول ضمان السلع أو أي جزء منھا مدة    ٣-٢٨

شھرا من تاریخ ) ١٨(المحدد في شروط العقد الخاصة، أو لمدة والموافقة علیھا في موقع التسلیم 
  .شحنھا من المیناء أو مكان التحمیل في بلد المنشأ، على أن تعتمد الفترة التي تنتھي في موعد أسبق

  
یبلغ المشتري المجھز حول أیة عیوب تظھر في السلع وطبیعة ھذه العیوب مرفقة بكل الدالئل    ٤-٢٨

شاف العیوب، وعلى المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمجھز لیقوم بفحص الموجودة فور اكت
  .العیوب

  



یقوم المجھز بإصالح أو تبدیل ھذه السلع أو الجزء المتضرر منھا دون حساب أیة تكلفة إضافیة    ٥-٢٨
  .على المشتري عند استالمھ مثل ھذا البالغ، وذلك خالل الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد

  
إذا أخفق المجھز خالل الفترة المذكورة في شروط العقد الخاصة؛ في إصالح أو تبدیل السلع؛ یحق    ٦-٢٨

للمشتري خالل فترة معقولة أن یأخذ أي إجراء إصالحي یراه ضروریا على نفقة ومسؤولیة 
  .المجھز ودون المساس بأي من حقوق المشتري األخرى في العقد

  
  :ت االختراعالتعویض عن براءا   .  ٢٩

  
من الشروط العامة للعقد، أن یقوم بتعویض المشتري وعدم ) ٢-٢٤(على المجھز، بموجب الفقرة    ١-٢٩

أو ضد جمیع القضایا أو /تحمیلھ أیة مسؤولیة وموظفیھ والمسؤولین الذین یعملون في خدمتھ من و
ألضرار أو التكالیف أو أیة األفعال أو إجراءات إداریة أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو ا

مصاریف بما فیھا أتعاب المحاماة ومصاریفھا، والتي قد یتعرض لھا المشتري نتیجة انتھاك أو 
اتھام بانتھاك أي من براءات االختراع أو النماذج أو التصامیم المسجلة أو العالمات  التجاریة أو 

لة أو الموجودة بأي صورة أخرى حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكیة الفكریة المسج
  :وقت توقیع العقد بسبب ما یأتي

 .تركیب السلع من المجھز أو استخدامھا في الدولة حیث یوجد الموقع  -  أ
  .بیع منتجات ھذه السلع في أي دولة كانت  - ب

ھذا التعویض ال یغطي أي استخدام آخر لھذه السلع أو أي جزء منھا في غیر الغرض المنصوص 
یمكن استنتاجھ من العقد، وال یغطي التعویض أي انتھاك ینتج عن استخدام ھذه السلع علیھ أو الذي 

أو أي جزء منھا أو أیا من منتجاتھا الناتجة عن ارتباطھا أو تركیبھا مع أیة معدات أو مواد لم 
  .یوردھا المجھز بموجب العقد

  
أحد األمور المشار إلیھا في  إذا اتخذت أیة إجراءات أو وجھت أیة دعاوي ضد المشتري بسبب   ٢-٢٩

من الشروط العامة للعقد، فعلیھ إبالغ المجھز بھا على الفور، ویحق للمجھز على ) ١-٢٩(الفقرة 
نفقتھ الخاصة وباسم المشتري أن یقوم بإجراءات أو الدعاوى أو أیة مفاوضات للتوصل إلى تسویة 

  .لمثل ھذه اإلجراءات أو الدعاوى
  
یوما من تاریخ التبلیغ ) ٢٨(مجھز المشتري بنیتھ اتخاذ أیة إجراءات أو دعاوى خالل إذا لم یبلغ ال   ٣-٢٩

  .فإن للمشتري الحق أن یتخذ اإلجراءات ذاتھا بنفسھ
  

یعمل المشتري بناء على طلب من المجھز؛ بتوفیر المساعدة الممكنة في إقامة مثل ھذه اإلجراءات   ٤-٢٩
  .عن أیة تكالیف إضافیة تنتج عن ھذه المساعدةأو الدعاوى، وسیتم تعویضھ من المجھز 

  
على المشتري أن یعوض ویبرأ المجھز وموظفیھ والمسؤولین ومقاولین الثانویین الذین یعملون في   ٥-٢٩

خدمتھ من وضد جمیع القضایا أو األفعال أو إجراءات إداریة أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر 
مصاریف بما فیھا أتعاب المحاماة ومصاریفھا، والتي قد یتعرض  أو األضرار أو التكالیف أو أیة

لھا المجھز نتیجة انتھاك أو اتھام بانتھاك أي من براءات االختراع أو النماذج أو التصامیم المسجلة 
أو العالمات  التجاریة أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكیة الفكریة المسجلة أو 

رى وقت توقیع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصمیم أو بیانات أو الموجودة بأي صورة أخ
  .مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أو صممت من المشتري أو بالنیابة عنھ

  
  :حدود المسؤولیة   .  ٣٠

  
  :ما عدا حالة اإلھمال أو سوء التصرف المتعمد

غیرھا تجاه المشتري بموجب العقد أو أیة خسائر لن یترتب على المجھز أي مسؤولیة تقصیریة أو   -  أ
غیر مباشرة، والخسائر الناتجة عن الضرر الحاصل في السلع أو استخدامھا أو اإلنتاج أو أیة 
خسارة في األرباح، إال إن ھذا االستثناء لن یعفي المجھز من دفع أیة تعویضات عن األضرار 

 .المتفق علیھا مع المشتري



الكلیة للمجھز تجاه المشتري بموجب العقد عن أي تقصیر أو غیر ذلك سوف لن إن المسؤولیة   - ب
تسبب بزیادة كلفة العقد، إال أن ھذا التحدید لن یتجاوز سعر العقد بشرط أن ھذا التحدید للمسؤولیة 
سوف لن یشمل كلف اإلصالح أو تعویض المعدات المتضررة أو التزام المورد بتعویض المشتري 

 .مواصفات السلع عن أي خرق في
  
  :التغییر في القوانین واألنظمة   .  ٣١

  
ما لم ینص على خالف ذلك في العقد، إذا تغیر أي من قوانین أو أنظمة أو مراسیم أو أنظمة داخلیة    ١-٣١

یوما التي تسبق تاریخ ) ٢٨(أو تم تفعیل أو إلغاء أي من القوانین الساریة في العراق خالل فترة 
وبالتالي ) بحیث تشمل تغییرا على تطبیق أو تفسیر العقد من السلطات المسؤولة(تسلیم العطاء 

یؤثر على تاریخ التسلیم وقیمة العطاء، فإن ھذه بدوره سیعدل بالمقدار التي أثرت فیھ على أداء 
النقصان كذلك توقیتات التجھیز  أوبالزیادة  األسعاریتم تعدیل . المجھز والتزاماتھ فیما یخص العقد

على الرغم مما . شكل ال یدع لھذه القوانین والتعلیمات التأثیر على المجھز في تحقیق التزاماتھب
إذا كان سبق وأن تمت معالجة ذلك بموجب  النقصان أوالزیادة أوردنا آنفا فلن یتم منح المجھز 

  .من الشروط العامة للعقد الخاصة بمراجعة األسعار) ١٥(المادة 
  

  :القاھرةالقوة    .  ٣٢
  
ال یصادر ضمان حسن التنفیذ المقدم من المجھز وال یدفع الغرامات التأخیریة وال یتم فسخ العقد    ١-٣٢

نتیجة عیوب إذا كان تأخیر األداء أو أي إخفاق آخر في تنفیذ التزاماتھ بموجب العقد ناتج عن القوة 
  .القاھرة

  
أي حدث أو حالة خارجة عن أي من الطرفین، وال " القوة القاھرة"ألغراض ھذه الفقرة، تعني    ٢-٣٢

ھذه الحاالت قد . یمكن تجنبھا أو توقعھا وھي غیر ناتجة عن إھمال أو تقصیر أي من الطرفین
تشمل على سبیل المثال ال الحصر الحروب أو الثورات أو الحرائق أو الفیضانات أو األوبئة أو 

  .الحظر الصحي أو حظر الشحن
  
ز أن یعلم المشتري خطیا فور حدوث القوة القاھرة وأسبابھا وعلى المجھز بعدھا أن على المجھ   ٣-٣٢

یحاول اإلیفاء بالتزاماتھ بحدود ما یسمح بھ الظرف الجدید، أو أن یبحث بدائل أخرى الستكمال 
  .العمل، إال إذا طلب منھ المشتري خطیا خالف ذلك

  
  :تغییر األوامر وتعدیل العقد   .  ٣٣

  
من الشروط العامة للعقد؛ من ) ٨(ق للمشتري في أي وقت أن یطلب خطیا بموجب المادة یح   ١-٣٣

  :المجھز تغییر النطاق العام للعقد في واحد أو أكثر مما یأتي
المخططات والتصامیم والمواصفات إذا كانت السلع التي سیتم توفیرھا بموجب العقد   )أ (

 .مصنعة خصیصا للمشتري
 .طریقة التغلیف والشحن  )ب (
 .مكان التسلیم  )ج (
 .الخدمات المتصلة التي یجب أن یؤمنھا المجھز  )د (

  
؛ أو في الوقت النقصان أوالزیادة بإذا أدت أي من ھذه التغییرات إلى فرق في السعر سواء    ٢-٣٣

المطلوب إلنجاز العمل أو تنفیذ المجھز ألي أحكام في العقد، یجب عندھا إجراء تعدیل مساو على 
ویجب على المجھز أن یطالب بالتعدیل تحت ھذه الفقرة . لتسلیم واالنتھاءمبلغ العقد، وجداول ا

  .یوما من تاریخ تسلمھ أمر التغییر من المشتري) ٢٨(خالل 
  
على الطرفین أن یتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات المتصلة بالعقد والتي قد یحتاجھا المجھز    ٣-٣٣

اوز سعرھا معدل األسعار التي یطلبھا المجھز لقاء نفس ولكن لم یتم ذكرھا في العقد، على أال یتج
  .الخدمات من أطراف أخرى



  
استنادا إلى ما جاء في أعاله، لن تقبل أیة تعدیالت أو تغییرات على شروط العقد إال إذا كانت    ٤-٣٣

  .خطیة وموقعة من الطرفین
  

  :تمدید المدة   .  ٣٤
  
المقاولین الثانویین لدیھ خالل فترة تنفیذ العقد ظروفا تؤخر تسلیم السلع إذا واجھ المجھز أو أي من    ١-٣٤

من الشروط العامة للعقد، ) ١٣(أو استكمال الخدمات المتصلة بھا في الوقت المحدد بحسب المادة 
یوما من تاریخ نشوء الظروف، مبینا ) ١٥(فیجب على المجھز أن یعلم المشتري بھا خطیا وخالل 

وعلى المشتري أن یقوم بتقییم الحالة فور استالمھ للتبلیغ ولھ أن یمدد مدة . تمرارھاسببھا ومدة اس
  .العقد، وفي ھذه الحالة یقوم الطرفان بالمصادقة على التمدید من خالل تعدیل العقد

  
 من الشروط العامة للعقد، فإن أي تأخیر في) ٣٢(باستثناء حالة القوة القاھرة الواردة في الفقرة    ٢-٣٤

األداء والتسلیم وإتمام االلتزامات یضع المجھز تحت طائلة فرض الغرامات التأخیریة حسب الفقرة 
من ) ١-٣٤(من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم االتفاق على تمدید مدة العقد بحسب الفقرة ) ٢٦(

  .الشروط العامة للعقد
  
  :فسخ العقد   .  ٣٥ 
  
  :صیر المجھز فسخ العقد بسبب إخالل أو تق   ١-٣٥

 ، مع المجھزمنھجزءاً  أویفسخ العقد  أنلة للمجھز للمشتري من خالل مذكرة خطیة بالتقصیر مرس)       أ(
   :اآلتیةخرقاً لشروط العقد في الحاالت  أویكون في ذلك انتھاكاً  أندون 

  
فترة التمدید التي  خالل أواخفق المجھز ، في تسلیم السلع خالل الفترة المحددة في العقد ،  إذا)  ١(

  . من الشروط العامة للعقد  ٣٤یعطیھا المشتري حسب الفقرة 
  
  . بموجب العقد  إلیھالموكلة  األخرىمن المھام  أي أداءاخفق المجھز في  إذا  )٢(
  
من ممارسات االحتیال  أيتورط المجھز حسب قناعة المشتري خالل فترة تنفیذ العقد ، في  إذا  )٣(

  . في تنفیذه  أومن الشروط العامة للعقد ، في تنافسھ على العقد ،  ٣الفساد المعرفة في الفقرة  أو
  
من الشروط العامة للعقد ، فلھ ) ــ أ١ـ  ٣٥(جزأ منھ ، بحسب البند  أوفي حالة فسخ المشتري العقد )  ب(

طریقة التي یراھا مناسبة ، یستكمل عملیة تجھیز السلع والخدمات المتصلة بھا التي لم تسلم ، بال أن
زیادة في تكلفة تورید السلع المتفق علیھا مع مصادرة ضمان حسن التنفیذ  أيوعلى المجھز تحمل 

  . ولكن على المجھز االستمرار في تنفیذ العقد فیما یتم تفویضھ بھ 
  
  : فسخ العقد بسبب اإلفالس  ٢ـ ٣٥

مذكرة خطیة للمجھز في أي وقت إذا ما أفلس المجھز للمشتري الحق بفسخ العقد عن طریق إرسال )     أ(
وفي ھذه الحالة یتم فسخ العقد دون دفع أیة تعویضات للمجھز ، شریطة أن ال یؤثر ھذا  .أو أعسر

   .على أي حق في عمل أو إصالح حدث أو یمكن أن یحدث الحقاً للمشتري 
  
  : فسخ العقد من طرف المشتري   ٣ـ٣٥

رغبتھ  بإعالنوقت من خالل مذكرة خطیة للمجھز  أيجزء منھ في  أوفسخ العقد للمشتري الحق ب)     أ(
 ً ً في فسخ العقد كلیا  إلغاؤھاتحدد المذكرة رغبة المشتري والبنود التي تم  أنویجب . أو جزئیا

  .والتاریخ الذي یصبح فیھ فسخ العقد فاعالً 
  
ن تقبل م أنمن تاریخ التبلیغ بفسخ العقد یجب السلع الجاھزة للشحن خالل ثمانیة وعشرین یوماً  إن)    ب(

  : بین  راالختبابالنسبة لبقیة السلع فأن للمشتري  أما. المشتري حسب شروط وأسعار العقد
   أو/ العقد ، و وأسعاریتم استكمال جزء منھا وتوصیلھ حسب شروط  أن) ١(



  
  لع والخدمات المتصلة بھا التي تم تبقى منھا ودفع المبلغ المتفق علیھ للمجھز لقاء الس إلغاء ما) ٢(

  
   :التنازل   .  ٣٦

  
بموافقة  إالجزئیاً  أوالمجھز التنازل عن التزاماتھما المبرمة في ھذا العقد كلیاً  أویحق للمشتري  ال  ١ـ ٣٦

  .  اآلخرخطیة مسبقة من الطرف 
  

  :قیود التصدیر   .  ٣٧
  

دون إغفال عن مسؤولیة المجھز في انجاز وثائق التصدیر المحددة في العقد ، یعفى المجھز من           
قیود جدیدة على  أیةالتزاماتھ في تجھیز السلع والمنتجات والخدمات المتصلة بھا في حالة فرض 

السلع  أولمنتج تغییر في استخدام ا أيإجراء  أو، أو دولة المشتريإجراءات التصدیر من المشتري 
 لة المجھزة لھذه المنتجات والسلع،المطلوب توریدھا قد ینجم عن تعلیمات تجاریة تصدر عن الدو

لن یعفي المجھز من مسؤولیتھ في تعریف المشتري بإجراءاتھ كافة المتخذة  اإلجراءھذا  إن إال
 أومعززة بالوثائق مراحل التصدیر كافة بضمنھا طلباتھ المقدمة للحصول على إجازة تصدیر 

یتم إنھاء العقد عند ذاك حسب رغبة . ھة المصنعة والمحددة بموجب العقدكتاب التخویل من الج
  ) .  ٣ـ٣٥(المشتري وفقاً للفقرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
   



  لعقود تجھیز السلع الشروط الخاصة بالعقد: الفصل الثامن    
 Special Conditions of  the  Contract for  Commodities  Supply  Contracts  

١-١  
  )ح(

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

  .الحراریةبغداد 

Ministry of Electricity/ General COMPANY of 
Electricity Production (GCEP)/middle region  / 
South Baghdad Thermal power station 

1-1 
(h) 

١-١  
  )ل(

واصلة المواد / )CIP( الحراریة جنوب بغدادمحطة كھرباء 
  .للمخازن

South Baghdad Thermal Power station. (CIP)/ 
Warehouse. 

1-1 
(l) 

٤-٢  
  )أ ( 

 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)  

٤-٢  
  )ب(

 Latest version of INCOTERMS (2014). 4-2  .)2014( لالنكوترم المستخدم المحدث اإلصدار
(b)  

  Language: Arabic/English. 5-1  )االنكلیزیة أو العربیة اللغة: (المعتمدة اللغة  ١-٥
  :البالغات إلرسال  ١-٨

 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.iqmail: -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  ١-٩
 في إلیھا والمشار التحكیم إجراءات تنظم التي القواعد إن  ٢-١٠

  : 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 -

 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

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  
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 
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 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 یرغ 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

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  ١-١٣
  .استیرادیة إجازة -
 الموردة أو المصنعة الجھة قبل من المقدمة الضمان شھادة -

   )سنة واحدة( التشغیلي الضمان فترةن نفاذیة تكو أن على
 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 (one year) . 
- 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  ١-١٥
  ) 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  ١-١٦
 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  ٥-١٦
  . 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  ١-١٨
 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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   شكل على األداء حسن ضمان یكون إلزامیة، كونھا حال في  ٣-١٨
  ).معتمد مصرف من ضمان خطاب(

If compulsory, the good performance guarantee 
shall be in the form of (a guarantee letter from a 
valid Bank). 
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 الضمان فترة انتھاء بعد( األداء حسن ضمان یسترد  ٤-١٨
 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  ٢-٢٣
 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 
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to occur to them. 
 بمبلغ الشركة لصالح معھا المتعاقد الشركة باسم تأمین وثیقة  ٢-٢٤

  .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  ١-٢٥
 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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١-٢٧ 

 

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 
مل المنجز أو السلعة صدرت فیھا شھادة تسلم أولي للع

المجھزة أو الخدمة المطلوبة مطابقة ومھیأة لالستخدام 
  :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 = ��� ��� ������� 

27-1  

   ).سنة واحدة( التشغیل ضمان نفاذ فترة  ٣-٢٨
 مخازن( النھائیة الوجھة مكان سیكون الكفالة، ألغراض

  ).CIP المستفیدة الجھة

Commodities  guarantee validity period is (one 
year). 
For the insurance purposes, the final destination 
shall be the ware-house of the buyer (CIP). 
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 Period of supplying shall be (3 ) three months. 28-5  .ثالثة اشھر) ٣(فترة التجھیز ستكون  ٥-٢٨

  
شروط 
  أخرى

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

لسنة ) ٤٤(وتعلیمات الموازنة العامة االتحادیة رقم 
)٢٠١٧ .( 

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

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

 % ).٢.٧(المناقصة خاضعة للتحاسب الضریبي بنسبة  ·
) ١/١٠٠٠(استیفاء مبلغ رسم الطابع العدلي وبنسبة  ·

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

 .قیع العقدإعالن قبل تو
من الكلفة % ) ٢٠(استبعاد العطاء الذي یقل أو یزید  ·

 . التخمینیة المخصصة ألغراض اإلحالة
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  ·
وفي حال ورود اإلجابة من جھة اإلصدار عكس ذلك  

- The contract will subject to: 
· Government contracts implementation 

instructions no.(2) of (2014) and the federal 
budget instructions no.(44) of (2017). 

· 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)%. 
· (**) 
· 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. 

 
other 



یحق للطرف األول اتخاذ اإلجراءات القانونیة بحق 
لسنة ) ١١(الشركة وحسب قانون العقوبات رقم 

إلغاء  للشركةومصادرة التأمینات ویحق ) ١٩٦٩(
مع لمناقصة بعھدة المناقص الثاني اإلحالة وإحالة ا

واتخاذ اإلجراءات القانونیة بشأن  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 
وكذلك یتم إعادة ثمن شراء وثائق المناقصات إلى 

 :المناقصین في الحالتین اآلتیتین 
إلى حال إلغاء المناقصة وتغییر أسلوب التنفیذ  –أ 

الدعوة المباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط 
اللجوء إلى تطبیق ھذین األسلوبین على اعتبار إن 

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

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

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

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

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

باستثناء بعض  الشركةالكتلوكات التي تقدم من حق و
الحاالت الخاصة والتي تكون بموافقة رئیس جھة التعاقد 
وعلى أن تمتنع ھذه الجھات من نشر أي معلومات 

 . تتعلق التعاقد
 روسي،  ألماني: یكون منشأ المواد ·
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
و استقطاع كلفة الفقرات التي لم یتم تنفیذ أ للشركةیحق  ·

التي تقل كمیاتھا عند االنجاز عن ما ورد في جدول 
 . الكمیات

 
ال یعتبر الظرف الراھن في العراق من الظروف  ·

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

الفعلیة لتنفیذ أي التزام، في حالة نكول الشركة المجھزة 

· 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 
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: 
GERMAN , RUSSIAN. 

· 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 



ي طریقة وتنفیذ باقي التزامات العقد من جھة التعاقد بأ
 .بالنسبة لعقود المقاوالت

 أو التأھیل یجوز لجھة التعاقد تجزئة إحالة التجھیز ·
 .لسلع والمواد أو الخدمات المطلوبة تجھیزھال

ال یجوز بیع وصل شراء المناقصة من قبل المجھز  ·
 .الذي اشتراھا إلى آخر

عدم تزوید الشركات المتعاقد بالمستحقات المالیة ما لم  ·
تأیید من وزارة العمل والشؤون یقدموا كتاب 

  .االجتماعیة

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. 

 
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  األسعارمعادلة تغییر                                      
  

  . من الشروط العامة للعقد  ٢- ١٥الفقرة  إلىیتم تعدیل أسعار العقد وفق المعادلة المدرجة الحقاً باالستناد 
  المعتمدة لدفع مستحقات المجھز بموجب العقد للتعدیل خالل تنفیذ العقد وذلك وفقاً للمتغیرات  األسعارتخضع 

  : وجب المعادلة اآلتیة الحاصلة في مكونات كلفة أجور األیدي العاملة والمواد بم
  
  ١م –)  ١ل/٢ج ل + ١ع/٢ب ع + أ (١م=  ٢م
  

   ١=ج  + ب +  أ : إن  مالحظةمع 
  
  .الزیادة في السعر المتحققة للمجھز :  ٢م
  
  : السعر بموجب العقد:  ١م
  
  . بموجب العقد  اإلداریةمعامل ثابت یمثل ھامش الربح والتحمیالت : أ 
  
  . العاملة في قیمة السعر  األیدي أجورن معامل ثابت یمثل نسبة مكو: ب
  

  . معامل یمثل نسبة مكون المواد في قیمة السعر : ج 
  
  كل من  يھذه السلع في دولة المنشأ ف بإنتاجدلیل ألجور األیدي العاملة في قطاع الصناعة المعني :  ٢، ع ١ع
  

  .  األسعاروالتاریخ الذي تم بموجبھ تعدیل   األساسالتاریخ 
  
  والتاریخ الذي تم بموجبھ تعدیل األسعار في دولة  األساسفي كل من التاریخ   األولیةدلیل ألجور المواد :  ٢، ل١ل
  

  المنشأ  
  

  : أدناهي تم تحدیدھا من المشتري كما مبین فالثوابت أ ، ب ، ج ،ی
  ) ادخل قیمة الثابت أ : ( أ 

  ) ادخل قیمة الثابت ب : ( ب 
  ) ابت ج ادخل قیمة الث:  ( ج 
  

المواد عند توقیع العقد في  وأسعارالعاملة  األیدي أجوریقوم المجھز بتحدید المصادر التي ستعتمد في تحدید 
  . عطائھ

ً :  األساسالتاریخ    .ھو الموعد الذي یسبق الموعد النھائي لتقدیم العطاء بثالثین یوما
  . )یمثل منتصف فترة التصنیع ( سبق تاریخ الشحن التي ت األسابیع)  األسابیعادخل عدد ( األسعارتاریخ تعدیل 

  : یلي  یتم اتفاق الطرفین على اعتماد ھذه المعادلة بموجب ما
  
   إالالسلع التي تجھز بعد انقضاء التوقیتات المحددة للتجھیز بموجب العقد  أسعارمراجعة وتعدیل  إجراءیتم  ال -١
  للمشتري الحق . المجھز إلىتعود  ألسبابفي اتفاقیة تمدید فترة التجھیز للسلع المتأخر تجھیزھا  اإلشارةتمت  إذا

  .لمتصلة بھا نتیجة تطبیق المعادلةالسلع والخدمات ا بأي تخفیض في أسعار
  
، یتم اعتماد ألجور العمال والموادكانت العملة لألسعار الواردة في العقد مختلفة عن العملة في دولة المنشأ  إذا -٢

معامل تصحیح لضمان تعدیل األسعار بصورة دقیقة ، وان معامل التصحیح یتضمن النسبة الناتجة من قسمة نسبة 
  . ي التاریخ األساس وتاریخ التعدیلالتحویل بین العملتین ف

  
  . ت المماثلة بقیمة الدفعة المقدمةیشمل تعدیل األسعار الكمیا ال -٣
  
  
  
  
  



  
  نماذج العقود : القسم التاسع                                   

  
  لعقود تجھیز السلع                                       

   
  جدول نماذج                                                    

  
  
  نموذج صیغة العقد  -١
  
   األداءضمان حسن  -٢
  
  دمة ضمان البنك للدفعة المق -٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نموذج استرشادي
  

  صیغة العقد - ١
  
  
  ) ھذا النموذج بحسب التعلیمات المدرجة في أدناه یمأل  أنعلى مقدم العطاء الفائز ( 

  ) ادخل السنة ( ، ) الشھر : ادخل ( الیوم من ) ادخل رقم ( ھذا العقد في ھذا  إبرام
  بین 

ً  ادخل االسم الكامل للمشتري ، )  ١(  وكالة كذا وزارة كذا : بنوع الھیئة القانونیة مثالً  ادخل وصفا
) ادخل اسم الدولة المشتري ( شركة منشأة بحسب قوانین  أو )ادخل اسم دولة المشتري ( ، لحكومة كذا 

  مقرھا الرئیسي 
  ) فیما یلي المشتري إلیھوالمشار ) ( ادخل عنوان المشتري ( 
  و 
ومقرھا ) ادخل اسم الدولة المورد( منشأة حسب قوانین  أو، شركة ) ادخل اسم المجھز )   (   ٢( 

  الرئیس 
  ) فیما یلي  ً  المجھز ً  إلیھوالمشار ) ( ادخل عنوان المورد ( 

ادخل وصفاً مختصراً للسلع ( المشتري قام بطرح عطاء لتجھیز سلع وخدمات مساعدة معنیة  إنبما 
، وقبل العطاء الذي قدمھ المجھز لتوفیر ھذه ، وقبل العطاء الذي قدمھ المجھز لتوفیر ھذه ) مات والخد

  السلع والخدمات مقابل 
   ٠) فیما یليً   قیمة العقد ً    إلیھوالمشار ) ( ادخل قیمة العقد باألحرف واألرقام ( 
  

   -: تشھد ھذه االتفاقیة على ما یأتي 
  
والعبارات الواردة في ھذه االتفاقیة لھا ذات المعاني التي فسرت بھا في شروط معاني الكلمات  -١

  ٠العقد المشار ألیھا فیما یأتي 
  
الوثائق اآلتیة سوف تشكل العقد بین المشتري والمجھز ، وھي تقرأ وتفسر على أنھا جزء ال  - ٢

  :یتجزأ من العقد 
  
  اتفاقیة العقد ھذه ) أ ( 
  لعقد الشروط الخاصة با) ب ( 
  الشروط العامة للعقد ) ت ( 
  ) بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنیة ( المتطلبات الفنیة ) ث ( 
  عطاء المجھز وجدول األسعار االصلي ) ج ( 
  خطاب قبول المشتري ) ح ( 
  ) أضف ھنا أیة وثائق أخرى ) ( خ ( 
  
في حالة وجود تضارب او عدم تطابق بین  ٠یسود ھذا العقد على جمیع وثائق العقد األخرى  -٣

   ٠وثائق العقد ، تسود الوثائق بحسب الترتیب أعاله 
  
بالنسبة للدفعات التي ستصرف من المشتري لصالح المجھز المذكور فیما یأتي ، فأن على  - ٤

ع والخدمات وبإصالح األعطال فیما یتوافق مع إحكام المجھز أوال أن یتعھد بتزوید المشتري بالسل
   ٠ھذا العقد 

  
  
  
  
  

  



  

  

 تاریخ الغلق عدد مرات اإلعالن المدیریات اسم المادة رقم الطلب ت

١  E3S-006  انابیب المراجل (تجھیز
  ) ٣,٤للوحدات 

جنوب ء ابكھر محطة
  ٢٠١٩/ ١١ /٣  لثةالثاللمرة   الحراریة بغداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Closing Date Adv. No. Station Name Item Tender No. n. 

3/ 11/ 2019 For The 
threeTime 

South Baghdad 
thermal Power 
station. 

Supplying (Boiler 
pipes for units 3 & 
4 ) 

E3S-006  
 

 

1- 

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  
  

  
  



 
 استمارة المناقصات المعلنة في مقر الشركة

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
 
 
 

  محطة كھرباء جنوب بغداد الحراریة  عنوان المناقصة 

 ) ٤و٣(تجھیز أنابیب المرجل للوحدات  وصف المناقصة 

 E3s-006 رقم المناقصة 

 ٩/١٠/٢٠١٩ تاریخ إعالن المناقصة 

 ٣/١١/٢٠١٩ تاریخ غلق المناقصة 

 الیوجد  تاریخ تمدید المناقصة 

  المالحظات 

 أدوات احتیاطیة)٣٢٣(وعلى حساب  ٢٠١٩ضمن موازنة التشغیلیة المخطط لھا لعام التبویب أو نوع التمویل 

 إلف وخمسمائة دوالر  ١٥٠٠ مبلغ التأمینات 

 یوم  ١٢٠ مدة نفاذ العطاء 

 المرة الثالثة  عدد مرات اإلعالن 

  درجة تصنیف المقاول 

 المنطقة الوسطى / الشركة العامة إلنتاج الطاقة الكھربائیة  مكان تسلیم العطاء 


