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  الممدمة 
 

تنافسً  بؤسلوبالعطاء المٌاسٌة لتجهٌز السلع  )وثائكلمد تم اعداد 

 لجمهورٌة العراق.  االتحادٌةللمشارٌع الممولة من الموازنة  عام(

تفترض هذه الوثائك عدم حدوث أي تؤهٌل مسبك لممدمً العطاءات 

 لبل طرح العطاء.

 

Preface   
 
(Standard bid documents to supply 
commodities in a general competitive manner) 
was prepared for projects financed by the 
federal budget of the Republic of Iraq. 
These documents assume no occurrence of 
pre-qualification to the bidders before the 
invitation to bid.  
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 وثائك العطاء
                            2022                 فً:  صادرة 

 لتجهٌز السلع
 (االولى     للمرة )     

   خارجٌة-745/2022: العطاءات التنافسٌة العامة
 

مع مىادهب  مضخبث بذون محرك كهرببئي لمشروع:

 االحتيبطيت 

P28, P29, P33 
  

 ّصاسج الٌفظ / ششكح هصافٖ الجٌْب( ششكح التعالد:جهة 

  عاهح(

 

 ّصاسج الٌفظ / ششكح هصافٖ الجٌْب( ششكح المشتري:

 عاهح(
 

Bid Documents 
Issued on:                          2022 
 
To supply the commodities  
(first time) 
General Competitive Bids:745 /2022-E 
 

PUMPS WITHOUT MOTOR            

       P28, P29, P33 

WITH SPARE PARTS 
  

Contracting Party: Ministry of Oil/south 

refineries company (SRC) 
 

Buyer: Ministry of Oil/south refineries 

company (SRC) 
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 (االولى للمرة) خارجٌةاعالن منالصة عامة 

 العدد:
 التارٌخ:

 السادة الى:                    
 خارجٌة -745/2022م / 

 مضخات بدون محرن كهربائً مع موادها االحتٌاطٌة
P28, P29, P33 

 
ٌسر شركة مصافً الجنوب/شركة عامة/لسم العمود والمشترٌات بدعوة 

 ممدمً العطاءات المؤهلٌن وذوي الخبرة لتمدٌم عطاءاتهم لتجهٌز: 
 
 

 مضخات بدون محرن كهربائً مع موادها االحتٌاطٌة

P28, P29, P33 
 
 

 ٌؤتً: مامالحظة مع  "
 تمدٌم بعد العطاء وثائك شراء المهتمٌن العطاء ممدمً بإمكان . 1

 دفع وبعد العطاء بٌانات ورلة فً المحدد العنوان الى تحرٌري طلب
 .دٌنار ألف 150,000 ةالبالؽ للرد، وؼٌر لابلة للوثائك، البٌع لٌمة

 
 
سٌتم تنفٌذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسٌة الوطنٌة . 2

 , 2014( لسنة 2التً حددتها تعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة رلم )
 والصادرة عن وزارة التخطٌط.

 
ومثبت علٌها أسم  وبظروف مغلمة ومختومةٌتم تسلٌم العطاءات . 3

ممدم العطاء وعنوانه االلكترونً ورلم الهاتؾ واسم ورلم المنالصة 
/ االستعالمات الخارجٌة فتح العطاءاتلجنة  لاعة): اآلتًالى العنوان 

محافظة  -الشعٌبة-عامةشركة مصافً الجنوب/شركة  الرئٌسٌة/
                     ( فً الموعد المحددالبصرة/ جمهورٌة العراق

الساعة الثانٌة عشر ظهرا حسب تولٌت مدٌنة البصرة  2022
وفً حالة مصادفة ٌوم الغلك عطلة رسمٌة ٌستمر االعالن  (.المحلً

الى ما بعد العطلة وٌعتبر الٌوم الذي ٌلً العطلة آخر ٌوم لغلك 
المتؤخرة سوؾ ترفض وسٌتم فتح العطاءات  العطاءات المنالصة

بحضور ممدمً العطاءات او ممثلٌهم الراؼبٌن بالحضور فً العنوان 
االستعالمات الرئٌسٌة/ /  لاعة لجنة فتح العطاءات الخارجٌة)اآلتً 

محافظة البصرة/  -الشعٌبة-شركة مصافً الجنوب/شركة عامة
الساعة الواحدة بعد  2022      /      /  ( فً جمهورٌة العراق

    الظهر حسب تولٌت مدٌنة البصرة المحلً أو الٌوم الذي ٌلٌه.
 
 
 ألفاربعمائة وعشرة  فمط (410000) . المبلػ التخمٌنً للمنالصة4

 دوالر امرٌكً 
 
 -.  تمدٌم كافة الوثائك المشار الٌها فً الوثٌمة المٌاسٌة المرفمة 5

 ابتداء مع العطاء)تعلٌمات لممدمً العطاءات وورلة بٌانات العطاء( 
والبٌانات التً تإكد  العاللة،مصادلة من لبل الجهات المختصة ذات 

استمرار أهلٌة ممدم العطاء بموجب االستمارات المدرجة فً المسم 
وفً حالة عدم توفر أي من الوثائك أو البٌانات  ،الوثٌمةالرابع من 

 بذلن.المذكورة سٌتم استبعاد العطاء وال تتحمل شركتنا أي مسإولٌة 
 

 
Advertisement Form 
General Competitive Bid (first Time) 
No.: 
Date: 
To / Gentlemen 

Sub. 745/2022 -E 
PUMPS WITHOUT MOTOR 

P28, P29, P33 
WITH SPARE PARTS 

 
SOUTH REFINERIES COMPANY / STATE COMPANY is 

pleased to invite the qualified and experienced bidders to 
submit their bids to supply: 

 
 PUMPS WITHOUT MOTOR 

P28, P29, P33 
WITH SPARE PARTS 

     
, and note the following 

1. Interested bidders can buy bid documents, after 
submitting written request to the address specified in 
the bid data sheet, and after paying the selling value of 
documents-nonrefundable whatever reason- amounts 
(150,000) Dinars. 
2. The tender will be executed through the national 
competitive bidding procedures specified by the 
Instructions for Implementing Government Contracts 
No. (2) / 2014, issued by the Ministry of Planning. 
3. Tenders shall be delivered in sealed envelopes fixed 
with the bidder’s name, email address, phone number, 
and tender number to the following address: (Hall of the 
External Tender Opening Committee / Main Information 
/ SRC / State Company - Shuaiba - Basra Governorate / 
Republic of Iraq) at the specified time  
                             2022 at 12: 00 noon (Basra local 
time). In the event that the closing day coincides with an 
official holiday, the announcement shall continue until 
after the holiday, and the day after the holiday is 
considered the last day for the closing date. Late bids 
will be rejected and bids will be opened in the presence 
of the bidders or their representatives who wish to 
attend at the following address (Hall of the Committee 
for Opening External Bids / Main Information / SRC / 
State Company - Al-Shuaiba - Basra Governorate / Iraq) 
in                          2022 01:00 PM (Basra local time), or 
the following day. 
4. The estimated amount of the tender is 410000 only four 
haunderd and ten thausand US dollar.          
5. All the documents referred to in the attached standard 
document - (Instructions for Bidders and Bidding Data Sheet) 
from the start with the bid shall be submitted authenticated 
by the relevant competent authorities, and the data confirming 
the continued eligibility of the bidder according to the forms 
listed in the fourth section of the document. In the absence of 
any of the documents or data The mentioned bid shall be 
excluded and our company shall not bear any responsibility 
for that. 
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موثمة تثبت لدرته  : على ممدم العطاء أن ٌمدم أدلةمتطلبات التأهٌل. 6
على المٌام بالمتطلبات المدرجة فً المسم الثالث )متطلبات التؤهٌل 

 ابتداء مع العطاء ., من الوثٌمة المٌاسٌة الالحك( 
. تمدٌم العطاءات الفنٌة والتجارٌة وفك النماذج والجداول الكاملة 7

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

من  ٌوما(  120    تحدٌد مدة نفاذٌة العطاء بفترة ال تمل عن ). 8
تارٌخ الؽلك على ان ٌكون مبلػ العطاء التجاري الممدم بالدوالر 
االمرٌكً أو الٌورو أو الدٌنار العرالً  والمبلػ االجمالً للعطاء رلما 

 . وكتابة 
أو خطاب ضمان أو سفتجة( )صن مصدق  ضمان عطاء . تمدٌم 9
( صادر عن  مصرؾ عرالً ابتداء مع العطاء بالنسخة األصلٌة)

ثمانٌة $ (8200)  بمبلػ لدرهمعتمد لدى البنن المركزي العرالً و
وألمر شركتنا وٌتضمن االشارة فٌها  فمطدوالر امرٌكً االف ومائتان 

من  ٌوما (28)الى رلم وأسم المنالصة على أن ال تمل مدة نفاذٌته عن 
 . نفاذ العطاء انتهاء تؤرٌخ

شمول العمال العرالٌٌن العاملٌن لدى الشركات األمنٌة المتعالدة . 10
مع الشركات المماولة بمانون التماعد والضمان االجتماعً والزام تلن 

 الشركات بذلن وتتحمل التبعات المانونٌة المترتبة عن عدم التطبٌك .
 . ٌتحمل من ترسو علٌه المنالصة أجور النشر واالعالن .11
 جهة التعالد ؼٌر ملزمة بمبول أوطؤ العطاءات. 12
 على الحصول فً والراؼبٌن المإهلٌن العطاء ممدمً على. 13

 من( )عامة شركة/ الجنوب مصافً شركة) االتصال إضافٌة معلومات
 بعد الثانٌة الساعة إلى صباحا الثامنة الساعة من/ الخمٌس إلى األحد
 بالتعلٌمات موضحة وكما المحلً البصرة مدٌنة تولٌت حسب الظهر

 .العطاءات لممدمً
ٌمكنكم زٌارة والشروط األخرى لالطالع على تفاصٌل الطلبٌة . 14

        -: الشركة مولع
  WWW.SRC.GOV.IQ 

بكافة المٌاسٌة   . على ممدمً العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثٌمة15
 .السامها

 
الحك  ابرفض أو لبول أي عطاء، كما أن له لجهة التعالد الحك -16

بإلؽاء المنالصة ورفض جمٌع العطاءات الممدمة فً أي ولت لبل 
دون تحمل أٌة مسإولٌة لانونٌة  بناء على أسباب مبررة احالة العمد،

 تجاه الممدمٌن.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حسام حسٌن ولً
شركة مصافً الجنوب ممدٌر عا  

 /    /     2022 
 

 

 

6. Qualification requirements: The bidder must 
provide documented evidence proving its ability to 
perform the requirements listed in Section Three 
(Subsequent Qualification Requirements) of the 
Standard Document  from the start with the bid. 
7. Technical and commercial bids shall be submitted 
according to the complete forms, schedules and price 
tables required in Section (4) of the standard document, 
and they must be signed, and sealed. 
8. the period of the bid validity shall be no less than 
(120  ) days from the closing date, provided that the 
amount of the commercial bid submitted in US dollars, 
euros, or the Iraqi dinar, and the total amount of the 
bid shall be  in number and writing .  
9. Bid Guarantee (certified check, letter of guarantee, or 
not of hand) (in the original copy and from the start 
with the bid) shall be submitted , issued by an Iraqi 
bank accredited to the Central Bank of Iraq at an 
amount of )8200 $ ( eight thousand two   hundred  US 
Dollars for  SRC , including the reference therein to the 
number and name of the tender, provided that its 
validity period shall not be less than (28) days from the 
Date of the bid validity Expiration . 
10. Iraqi workers working for security companies 
contracting with companies contracted under the 
retirement and social security law shall be included,  
and obliging those companies to do so and bear the 
legal consequences of not applying. 

11. The bidder, who wins the tender, shall bear the fees 
of publishing and advertising of last announcement. 
12. SRC is not obligated to accept the lowest bid. 
13. The qualified bidders who want to obtain additional 
information shall call Contracts & Purchasing Department 
- South Refineries Company  from Sunday - Thursday 
08:00 AM to 02:00 PM Basra Local Time as shown in the 
instructions to bidders. 
14. For more details of the Req. and other conditions, 
The bidder can visit website: - WWW.SRC.GOV.IQ 
15. Bidders shall comply with the requirements of the 
standard document in all its sections..    
16- SRC  has the right to accept or reject any bid. Also 
it has the right to cancel the tender and reject all bids 
submitted any time before awarding the bid based on 
justified reasons without being held liable towards the 
Bidders.  
 
 
 
 
 
 

Hussam Hussain Waly 
General Director 

/      / 2022 
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 وثائك العطاء المٌاسٌة لتجهٌز السلع
 

 المحتوٌات
 

 إجراءات التعالد –الجزء األول 
 

 وٌحتوي األلسام األتٌة:
 

 تعلٌمات لممدمً العطاءات المسم األول:
ٌمدم هذا المسم معلومات تساعد ممدمً 
العطاءات على إعداد عطاءاتهم. كما ٌمدم 
معلومات حول كٌفٌة تسلٌم العطاءات وفتحها 
وتمٌٌمها وإرساء العمود. ٌحتوي المسم األول 

 على أحكام  ٌجب استخدامها دون تعدٌل.
 

 ورلة بٌانات العطاء المسم الثانً:
ملٌات ٌحتوي هذا المسم على احكام تخص ع

 التجهٌز وتعتبر مكملة لما جاء فً المسم االول
 

 معاٌٌر التمٌٌم والتأهٌل المسم الثالث:
ٌحدد هذا المسم المعاٌٌر المستخدمة فً تعٌٌن 

، ومتطلبات التاهٌل التً ً  سعرا العطاء االلل
 ٌجب توفرها فً ممدم العطاء إلنجاز العمد.

 
 نماذج العطاءات المسم الرابع:

مسم نماذج صٌغة العطاء، جدول ٌتضمن هذا ال
األسعار، وضمان العطاء الذي ٌجب أن ٌمدم 

 معه.
 

 الدول المؤهلة المسم الخامس:
ٌتضمن هذا المسم معلومات تخص الدول 

 المإهلة.
 

 متطلبات التجهٌز –الجزء الثانً 
 

 وٌحتوي المسم األتً:
 

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

 تصف السلع والخدمات المتصلة بها والتً سٌتم تجهٌزها.
 
 

 الجزء الثالث: العمد  
  

 و ٌحتوي األلسام األتٌة:
 

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

 نصوص الفمرات المدرجة فً هذا المسم ال ٌمكن تعدٌلها.
 
 
 

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

 Section Eight : Special Conditions of the 



8 
 

 الشروط الخاصة بالعمد الثامن:المسم 

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

 
 

 نماذج العمودالمسم التاسع:
ٌحتوي هذا المسم على نموذج العمد والذي عند استكماله، ٌتضمن 

مسموح بها التصحٌحات والتعدٌالت على العطاء الموافك علٌه وال
حسب التعلٌمات لممدمً العطاءات والشروط العامة والخاصة 

 بالعمد.
 

فً حالة اشتراط تمدٌمها فإن "نماذج ضمان حسن التنفٌذ" 
لعطاء و"ضمان الدفعة الممدمة" ٌتم اكمالها و تمدٌمها من ممدم ا

 مدالفائز فمط بعد ارساء الع

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

 إجراءات التعالد 

 لعمود تجهٌز السلع

 

 

Part One 
 

Contracting Procedures 
 
For the Contracts of Supplying 
Commodities  
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 لممدمً العطاءاتالمسم األول: تعلٌمات 
 لعمود تجهٌز السلع

 
 
 

 لائمة الفمرات
 
      عامة أ.

    نطاق العطاء 1

     . مصدر التموٌل2

      

    .  الفساد و االحتٌال3

       

   العطاءات المإهلٌن. ممدمً 4

       

   المواد والمعدات والخدمات المإهلة .5

      

   محتوٌات وثائك المنالصة ب.

      

    السام وثائك المنالصة.6

                

    . توضٌح وثائك المنالصة7

      

    . تعدٌل   وثائك المنالصة8

     

    إعداد العطاءات ج.

       

   . كلفة اعداد و تمدٌم العطاءات9

       

     . لؽة العطاء10

      

    . الوثائك المكونة  للعطاء11

      

  طاء وجداول األسعار. نموذج تسلٌم الع12

       

    . العطاءات البدٌلة13

       

   . أسعار العطاءات والحسومات14

      

Section One: Instructions to Bidders 
 
For the Contracts of Supplying Commodities  
 
 
 
Table of Contents 

 

A. General ......................................... 13 

1- Scope of Bid .................................. 13 

2-  Financing  Resource .................... 13 

3- Fraud and Corruption .................... 13 

4-  Eligible  Bidders ........................... 14 

5- Eligible Commodities and Related 
Services ............................................ 15 

B- Contents of Tender Documents .... 15 

6- Parts of Tender Documents .......... 15 

7- Clarification of Tender Documents 16 

8- Amendment of Tender Documents 16 

C- Preparation of  Bids ...................... 16 

9- Cost of Bid .................................... 16 

10- Language of the Bid .................... 16 

11-Documents Comprising the Bid .... 16 

12-Bid Submission Form and Priced Bill of 
Quantities .......................................... 17 

13-Alternative Bids ............................ 17 
 
 
 
 

14-Bid Prices and Discounts ............. 17 
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    . عملة العطاءات 15

       

  . الوثائك التً تإٌد اهلٌة ممدم العطاء16

      

. الوثائك التً تإٌد اهلٌة السلع و الخدمات المتصلة به 17   

                                                        

. الوثائك التً  تإٌد مطابمة السلع والخدمات المتصلة بها 18

      

  . وثائك تإٌد مإهالت ممدم العطاء 19   

      

    .  فترة نفاذٌة العطاءات20

      

     . ضمان العطاء21

      

   . طرٌمة تمدٌم وتولٌع العطاء22

      

   تسلٌم وفتح العطاءات د.

      

  . تسلٌم و أؼالق و تؤشٌر العطاءات23

      

   . الموعد النهائً لتمدٌم العطاءات24

     

    . العطاءات المتؤخرة25

      

  . سحب واستبدال وتعدٌل العطاءات26

      

     . فتح العطاءات27

  تمٌٌم وممارنة العطاءات هـ. 

  

     . السرٌة28

      

    . توضٌح العطاءات29

      

    . استجابة العطاءات30

      

   . عدم المطابمة، األخطاء والحذؾ31

     

15- Currency of Bids .......................... 18 

16- Documents   Confirming the  Eligibility  
of  Bidder ........................................... 18 
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Section One: Instructions to Bidders 
 

A. General   
 

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

c-  “Day” means a Gregorian calendar day, 

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

 المسم األول: تعلٌمات لممدمً العطاء
 

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

بإصدار وثائك المنالصة هذه لشراء السلع والخدمات المتصلة بها 
المحددة فً المسم السادس )جدول المتطلبات(. ٌتم تحدٌد اسم ورلم 
هذا العطاء التنافسً العام للشراء فً ورلة بٌانات العطاء، كما 

 ؾ وعدد المواد المطلوبة.ٌحدد فً هذه الورلة اسم وتعرٌ
 
 تعتمد التعارٌؾ األتٌة عند ورودها فً وثائك المنالصات: 1-2
 
تعبٌر "كتابٌاً" ٌعنً أٌة وسٌلة من وسائل االتصال  .أ 

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

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

 
 مصدر التموٌل -2

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

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

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

 ٌعتمد المشتري التعارٌؾ األتٌة لهذا  الؽرض: ( أ)
 

اوالً: "الممارسات الفاسدة" تعنً تمدٌم أو إعطاء أو استالم أو 
ي شًء ذي لٌمة للتؤثٌر على التماس بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر أ

عمل مسإول فً مولع مسإولٌة عامة خالل عملٌة الشراء أو تنفٌذ 
 العمد.

تعنً أي سوء تمثٌل أو حذؾ ألي من " ثانٌاً: "ممارسات احتٌالٌة
 الحمائك بهدؾ التؤثٌر على أٌة عملٌة تجهٌز أو تنفٌذ للعمد.

بٌن اثنٌن أو ثالثاً: "ممارسات التواطإ" تعنً أي تخطٌط أو تنسٌك 
اكثر من ممدمً العطاءات  بعلم أو دون علم المشتري بهدؾ وضع 

 أسعار وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.
رابعاً: "ممارسات لهرٌة" تعنً إٌذاء أو التهدٌد بإٌذاء، سواء بشكل 
مباشر أو ؼٌر مباشر، على األشخاص أو ممتلكاتهم للتؤثٌر على 

 ى تنفٌذ العمد.مشاركتهم فً عملٌات الشراء أو التؤثٌر عل
 خامساً: ممارسات اعالة، وتعنً:  

االتالؾ المتعمد أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائك أوحجب  (1)
 االدلة الالزمة للتحمٌك او االدالء بشهادة زور للمحممٌن العالة

اجراءات التحمٌك من المشتري فً ممارسات الفساد االداري أو 
االحتٌال أو التواطإ أو الممارسات المهرٌة أو التهدٌد أوالتحرش أو 
اعالة اي طرؾ أو منعه من تمدٌم أٌة معلومات تتعلك بالتحمٌك او 

 منعه من متابعة اجراءات التحمٌك.
 

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

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

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

 
إذا وجد أن  للمشتري الحك فً رفض التوصٌة باالحالة ب(

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

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

  فً ذلن تجرٌدهم من أهلٌة استالم أٌة عمود ممولة من المشتري، 
فً حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو  او ؼٌر محددة   لمدة محددة

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

 
)د( للمشتري الحك بتضمٌن وثائك المنالصة والعمود شرط ٌلزم 

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

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

ً  1-35االلتزامات الواردة بالفمرة  ( من  الشروط العامة للعمد )ثالثا
 بهذا الصدد.

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

العطاءات ان ٌحملوا جنسٌة اٌة دولة و حسب العمود الواردة بالمسم 
الخامس )الدول المإهلة( وٌعتبر ممدم العطاء حامال لجنسٌة دولة ما 
اذا كان مواطنا فٌها او مإسسا لشركة, او مسجال وعامال طبماً احكام 

 لوانٌن تلن الدولة.
تنطبك هذه المعاٌٌر اٌضا فً تحدٌد جنسٌة المماولٌن الثانوٌٌن او   

 المجهزٌن الي جزء من العمد بما فً ذلن الخدمات المتصلة بها.
ٌجب أال ٌكون لممدم العطاء أي تضارب فً المصالح،  -4-2

حٌث سٌتم استبعاد أي متمدم ٌثبت تورطه فً تضارب وٌمكن ان 
ً ف ً تضارب المصالح مع طرؾ او اخر ٌفسر ممدم العطاء متورطا

 فً عملٌة تمدٌم العطاء فً كل من الحاالت االتٌة :
إذا كان حالٌا أو فً السابك على عاللة بشركة، أو أحد  )أ(

توابعها، المتعالد مع المشتري لتمدٌم خدمات أستشارٌة لؽرض 
تحضٌر التصمٌم أو المواصفات أو الوثائك األخرى المستخدمة 

 التً سٌجري تجهٌزها من خالل وثائك هذا العطاء.  لتحدٌد السلع
إذا تمدم بؤكثر من عطاء واحد فً هذه المنالصة، إال فً  )ب(

حالة تمدٌم عطاءات بدٌلة أو مسموح بها كتلن المنصوص علٌها فً 
من التعلٌمات لممدمً العطاء. وفً أي من هذه األحوال ال 13 الفمرة 

 شتران فً أكثر من عطاء.ٌمنع هذا الشرط المماولٌن من اال
ٌتم استبعاد ممدم العطاء الذي سبك وان تم اعتبارهُ فالداً  -4-3

(  من التعلٌمات لممدمً الى 3) لالهلٌة من المشتري بموجب المادة
العطاء، فً تارٌخ إرساء العطاء. ان الئحة بؤسماء الشركات 

ً المستثناة موجودة على العنوان اإللكترونً للمشتري المبٌن ف
تعلٌمات ممدمً العطاء. كما ٌستبعد أي متمدم للعطاءات فالداً لالهلٌة 

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

 
الموسسات المملوكة للدولة  تكون مإهلة لالشتران  4-4 

الشرطان األتٌان فٌها،فً العطاء، أذا توفر   
( مستملة لانونٌا ومالٌا1)  

( تعمل وفك المانون التجاري ولانون الشركات العامة2)    

  



15 
 

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

 
 
 
Part  One  –  Contracting  Procedures 
 

 Section One : Instructions to Bidders 
 

 Section Two: Bid Data Sheet 
 

 Section Three: Evaluation and Prequalification Criteria 
 

 Section Four: Bid Forms 
 

 Section Five: Eligible Countries 
 
Part  Two  –  Supply  Department  Requirements 
 

 Section Six: Table of Requirements 
  

Part  Three  –  The  Contract 
 Section Seven: General Conditions of the Contract 
 Section Eight: Special Conditions of the Contract 
 Section Nine: Contract Forms 

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

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

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

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

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

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

راعتها أو معالجتها أو تصنٌعها، أو التً من السلع أو إنتاجها أو ز
خالل التصنٌع أو المعالجة أو التجمٌع تنتج سلعا تجارٌة تختلؾ فً 

 مكوناتها ً . صفاتها األساسٌة اختالفا جذرٌا عن
 
 
 

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

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

 
 

 إجراءات العطاء الجزء األول
 

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

 
 متطلبات لسم التجهٌز الجزء الثانً

 
 المسم السادس: جدول المتطلبات 

 
 العمد الجزء الثالث

  المسم السابع: الشروط العامة للعمد 
 لشروط الخاصة بالعمدالمسم الثامن: ا 
 المسم التاسع: نماذج العمود 

ال ٌعتبر  االعالن او الدعوة الذي ٌصدر عن المشتري  6-2
 جزءاً من وثائك المنالصة.

فً حالة عدم تسلم وثائك المنالصة وملحماته من المشتري  6-3
 مباشرة، ال ٌعتبر هذا األخٌر مسإوالً عن اكتمالها.

العطاء جمٌع التعلٌمات والنماذج ٌفترض أن ٌدلك ممدم  6-4
والمصطلحات والمواصفات الموجودة فً وثائك المنالصة. وإن فشل 
ممدم العطاء فً توفٌر جمٌع المعلومات والوثائك المطلوبة فً وثائك 

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

8- Amendment of Tender Documents 
8-1- The Buyer may amend the tender documents any 

time before the tender deadline, by issuing annexes thereto. 

8-2- Annexes are considered part of the tender 

documents and shall be circulated in writing to all those 

who received tender documents directly from the Buyer. 

8-3- The Buyer shall have the right to extend the tender 

deadline as per  24-2/Instructions  to  Bidders  to  give  the  

Bidders  ample  time  to consider the amendments stated in 

the Bid’s annex. 

 

 

 
 
C- Preparation of Bids 
9- Cost of Bid 
 
9-1- The Bidder is charged with the total cost resulting from 
setting up and submitting its Bid. The Buyer shall not be 
liable for such costs regardless of the results of Bids 
analysis. 
10- Language of the Bid 
10-1- The bid and all the correspondence and the 
documents exchanged between the bidder and the 
contracting party must be prepared in the language 
referred to in the paper of bid data. The bidder submit  and 
of the literature related thereto which constitute  part of his 
bid in another language, provided that it must be 
accompanied with an accurate translation for its texts to 
the language of the bid. Hence the translation will be 
accepted for the purpose of interpreting the bid. 
11-Documents Comprising the Bid 
 
11-1- The Bid is made up of the following documents: 
 
a- Bid’s form and the un-priced bill of quantities used 
according to 12, 14, 15/Instructions to Bidders. 
b- Bid’s security as per 21/Instructions to Bidders, if 
required. 
c- Written confirmation of the authorization to the Bid’s 
signatory according to a notarized power of attorney as per 
22/Instructions to Bidders. 
d- Information certifying the eligibility of Bidder to submit its 

 توضٌح وثائك المنالصة -7

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

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

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

( 15الستالم االستفسارات لتلن التً تزٌد فترة االعالن عنها عن ) 

ٌوما  فً ورلة بٌانات العطاء, وعلى المشتري ارسال نسخة من رده 
جمٌع من استلم وثائك المنالصة مباشرة  على تلن االستفسارات الى

منه بما فً ذلن وصف االستفسار دون بٌان مصدره. اذا ارتاى 
المشتري ضرورة تعدٌل وثائك المنالصة نتٌجة لهذه االستفسارات , 

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

(22-2 ) 
 

 
 تعدٌل وثائك المنالصة -8

شتري الحك فً تعدٌل وثائك المنالصة، عن للم 8-1

طرٌك إصدار ملحك بها، فً أي ولت ٌسبك موعد غلك 
 المنالصة.

تعتبر المالحك جزءا  من وثائك المنالصة وٌتم  8-2

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

لغلك للمشتري الحك فً تمدٌد الموعد النهائً  8-3

( من التعلٌمات لممدمً 2-24المنالصة وفما للفمرة )

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

 
 
 

 إعداد العطاءات ج.
 كلفة  العطاء  -9 

ٌتحمل ممدم العطاء جمٌع التكالٌف المتعلمة بإعداد وتسلٌم  9-1

تبر المشتري مسإوال عن هذه التكالٌف بغض العطاء، وال ٌع
 النظر عن نتائج تحلٌل العطاءات.

 
 لغة العطاء -00

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

بٌن ممدم العطاء وجهة التعالد  باللغة المشار الٌها فً ولة 
لمطبوعات بٌانات العطاء . ٌمكن ان ٌمدم ممدم العطاء أٌا من ا

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

      الترجمة لغرض تفسٌر العطاء .
 الوثائك المكونة للعطاء -00

 ٌتؤلف العطاء من الوثائك االتٌة: 11-1

سعر أ. نموذج صٌغة العطاء وجدول الكمٌات غٌر الم
( من 15,  14,  12المستخدمة بما ٌتناسب مع المواد )

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

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

ممدمً  من تعلٌمات 22مصدلة من كاتب العدل حسب المادة 

 العطاء.
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Bid according to16/Instructions to Bidders.  د. البٌانات الموثمة الهلٌة ممدم العطاء لتمدٌم عطائه وفما للمادة
( من التعلٌمات لممدمً العطاء.16)   

 

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

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

 من التعلٌمات لممدمً العطاء.
 

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

 التعلٌمات لممدمً العطاء.
 

د فً حالة إرساء ز.  البٌانات الموثمة  ألهلٌة ممدم العطاء لتنفٌذ العم
 من التعلٌمات لممدمً العطاء، 19العطاء علٌه، وفما للمادة 

 
 ح. أٌة وثٌمة أخرى محددة فً ورلة بٌانات العطاء.

 
 نموذج  العطاء، وجداول الكمٌات المسعرة -12

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

" و ٌجب أن ٌتم تعبئة العطاءاتنماذج الموجود فً المسم الرابع، "
النموذج بالكامل دون أي تؽٌٌر فً شكله ولن تمبل أٌة بدائل. كما وٌجب 

 تعبئة جمٌع الفراؼات بالمعلومات المطلوبة.
 

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

 المسم الرابع ،" نماذج العطاء".
 

 العطاءات البدٌلة -13
 

ال ٌتم اعتماد العطاءات البدٌلة مالم ٌنص على خالؾ ذلن  13-1
 فً "ورلة بٌانات العطاء".

 
 أسعار العطاءات والحسومات -14

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

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

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

"جدول الكمٌات المسعر"ؼٌر مشمولة فً  أو مواد ؼٌر مذكورة فً
من "التعلٌمات  31العطاء، وفً حالة التعدٌل ٌكون ذلن وفما للفمرة 

 لممدمً العطاءات".
السعر الذي ٌظهر فً "نموذج صٌؽة العطاء" هو السعر  14-3

 اإلجمالً للعطاء، مستثنٌا أٌة حسوم ممدمة.
وطة، وأن على ممدم العطاء أن ٌذكر أٌة حسوم ؼٌر مشر 14-4

 العطاء". ٌوضح كٌفٌة استخدامها فً "نموذج صٌؽة
 

ومصطلحات اخرى   EXW,CIP,CIF,C&Fالمصطلحات  14-5
من  النافذ مماثلة تخضع للضوابط المحددة فً االصدار

(Incoterms)   الصادرة عن ؼرفة التجارة العالمٌة وكما مشار الٌها
  فً "التعلٌمات لممدمً العطاءات".

سعار الممدمة من ممدم العطاء تكون ثابتة خالل فترة تنفٌذ اال    14-6
العمد وهً ؼٌر لابلة للتؽٌٌر تحت أي ظرؾ ما لم ٌنص على خالؾ 

 ذلن فً "ورلة بٌانات العطاء".
 
 

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

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

100% of the items specified to each part and to 100% of 
their quantities, unless the bid data sheet states otherwise. The 
applicants interested in offering price discount, in the event of 
awarding more than one part in their favor, shall state the 
discount in accordance with Para 14-4/Instructions to Bidders, 
provided the Bids for all these parts shall be delivered and 
opened simultaneously. 
15- Currency of Bids 
15-1- The Bid’s currency and payment shall be as stated 
in the bid data sheet and shall be inclusive all taxes, 
costumes duties and any additional expensed  for  the  
transportation,  as  indicated  separately  in  each  Bill  of 
Quantity in section four. 
16- Documents   Confirming the Eligibility of Bidder 
16-1- The Bidders shall fill out the Bid’s Form in chapter four to 
document their eligibility to participate in the tender according to 
Para 4/Instructions to Bidders. 
17- Documents Confirming the Eligibility of Commodities 
and Services 
17-1- To prove the eligibility of commodities and service 
supplied according to article 5/Instructions to Bidders, the 
Bidders shall fill out the information related to the country of 
origin in the prices tables stated in section four: Contract Forms. 
18- Documents  Confirming  the  Conformity  of  
Commodities  and  Related  Services 
18-1- For the purpose of confirming the conformity of 
commodities and related services to the tender documents, the 
Bidder shall submit, as part of its Bid, documented evidence that 
the commodities supplied conform the technical specifications 
stated in section four: schedule of requirements. 
18-2- Such documents may be either in print, charts or data 
forms, and shall include detailed description of each item, i.e. 
the essential technical specifications and performance 
properties for commodities  and services, so that their 
compliance with the required specifications is clarified. The 
applicant shall submit a report of variance and exemption from 
the schedule of requirements. 
18-3- The bidder shall also submit a list of all details, to 
include the available resources and current prices of spare 
parts and special equipment's required for the continuous 
operation of commodities after being used by Buyer for the 
period specified in the bid data sheet. 
18-4-  The workmanship, materials and equipment's and 
the reference to the trade names and/or reference numbers 
contemplated as stated by the Buyer in the schedule of 
requirements shall be examples and not limitations. The Bidder 
may offer other standards for quality and trademarks and/or 
contemplated reference numbers, provided that these shall 
realize the same or exceed the efficiency of items stated in 
the schedule of requirements and shall satisfy the Buyer. 
 
 
 
 

% من كمٌاتها، 100من البنود المحددة لكل جزء ومع % 100
 العطاء". و على إال إذا ذكر خالؾ ذلن فً "ورلة بٌانات

الممدمٌن الذٌن ٌرؼبون بتمدٌم حسم فً األسعار فً حالة إرساء 
أكثر من جزءعلٌهم أن ٌوضحوا الحسم بما ٌتوافك مع الفمرة 

( من "التعلٌمات لممدمً العطاء"، شرط أن تسلم 14-4)
 العطاءات لجمٌع هذه )االجزاء( وتفتح فً نفس الولت.

 
 عملة العطاء -15
ة المحددة فً ورلة بٌانات العطاء تمدم االسعار بالعمل     15-1

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

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

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

 الوثائك التً تؤكد اهلٌة السلع والخدمات -17
 

االهلٌة للمواد والخدمات المجهزة وفك ماورد فً  لتؤكٌد    17-1
دمً ( من "التعلٌمات لممدمً العطاءات". فؤن على مم5المادة ) 

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

 الوثائك التً تؤكد مطابمة السلع والخدمات ذات العاللة  -18
لؽرض تؤٌد مطابمة السلع و الخدمات المتصلة بها  18-1

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

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

الصفات  أيأو بٌانات، وٌجب أن تتضمن وصفا مفصال لكل بند، 
ة األساسٌة للسلع والخدمات، بحٌث ٌوضح توافمها الفنٌة واألدائٌ

مع المواصفات المطلوبة. وأن ٌسلم المتمدم تمرٌرا باالختالفات 
 واالستثناءات عن جدول المتطلبات.

على ممدم العطاء أن ٌمدم أٌضا لائمة بجمٌع التفاصٌل،  18-3
بما فً ذلن الموارد المتاحة، واألسعار الحالٌة، لمطع الؽٌار، 

دات الخاصة والضرورٌة الستمرار عمل السلع بعد والمع
استخدامها من المشتري للفترة المحددة فً "ورلة بٌانات 

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

والمعدات واإلشارة إلى األسماء التجارٌة و/ أو أرلام األدلة 
وصفٌة ال المصورة المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات 

حصرٌة. ولممدم العطاء أن ٌعرض معاٌٌر أخرى للجودة 
والعالمات التجارٌة و/اوأرلام األدلة المصورة، بشرط أن تحمك 
نفس كفاءة البنود المذكورة فً " جدول المتطلبات "أو أعلى منها 

 وأن تنال رضا المشتري.
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19- Documents Confirming the Qualification of the Bidder 
19-1-The documents proving the Bidder’s qualifications, in the 
event of awarding the bid in its favor, shall meet the following 
conditions: 
a- The Bidders who are not the manufacturers or producers of 
commodities to be supplied shall submit the authorization of 
the manufacturer to market the commodities according to the 
form in chapter four, and the form of authorization by the 
manufacturer or the producer to market the commodities in the 
country of the Buyer, if stipulated in the Instructions to Bidders. 

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

 فً حال إرساء العطاء علٌه, أن تفً بالشروط  األتٌة:
 ممدمً العطاءات ؼٌر المصنعٌن اوالمنتجٌن )ا( على 

للسلع التً تعرض تجهٌزها تمدٌم تخوٌل الجهة المصنعة للسلع له 
 بتسوٌمها بموجب النموذج فً الفصل الرابع, ونموذج تخوٌل

الجهة المصنعة او المنتجة بتسوٌك هذه السلع فً بلد المشتري ، 
.اذا نص على ذلن فً التعلٌمات لممدمً العطاءات  

b- If the Bidder is not doing business in Iraq, and if the 
same is required in the bid data sheet, it shall be 
represented in Iraq by a proxy that is ready and 
capable of conducting the maintenance operations and 
providing spare parts as stated in the contract conditions 
and/or the technical specifications. 
c- The Bidder shall meet all the qualifications and 
standards stipulated in section three: Evaluation and 
Qualification Criteria. 
20- Period of Validity of Bids  
20-1-  The  Bid  shall  remain  valid  beyond  the  
deadline  for  submission specified by the Buyer as 
stated in the bid data sheet. Any Bid with shorter 
validity shall be disregarded. 
20-2- In some exceptional circumstances, the Buyer 
may request extension for the validity of Bid beyond the 
validity period specified. In this case, the request for 
extension and reply thereof shall be in writing. If Bid’s 
security is required as per article 21/Instructions to 
Bidders, The Security shall be extended for the same 
period. The Bidder is entitled to reject the request for 
extension without losing the Bid’s guarantee. The Bidder 
who consented to the Employer’s request shall not be 
required or entitled to extend its Bid’s validity except for 
the case described in Para 20-3/Instructions to Bidders. 
20-3- In the contracts where it is not permitted to 
revise and amend the prices, and in the event of 
delay in issuing the awarding letter for more than 56 
days as of the date of the primary bid’s validity, prices 
shall be revised and amended as specified in the request 
for extension. Bids shall be outweighed depending on the 
bids prices regardless of the amendment of prices as 
indicated above. 
 
 
 
 
21-Bid Guarantee 
21-1- The Bidder shall submit, as part of the Bid, “bid 
guarantee” if required in the bid data sheet. 
21-2- The guarantee amount shall be equal to the 
amount specified in the bid data sheet in Iraqi currency 
or any exchangeable currency. Also, 
a-  It shall be submitted in the form of bank’s letter of 
guarantee or certified check  issued  by  the  
Government  of  Iraq,  or any other form to be mentioned 
in the bid data sheet.  
b- The guarantee shall be issued from a recognized 
bank in Iraq as per the publication issued by the Central 

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

/او والعمد. وتوفٌر لطع الغٌار بحسب ما هو مذكور فً شروط 
 المواصفات الفنٌة.

 
فر فً ممدم العطاء جمٌع المإهالت والمعاٌٌر أن تتو )ج(

 المنصوص علٌها فً المسم الثالث، "معاٌٌر التمٌٌم والمإهالت".
 
 فترة تفاذٌة العطاءات -20

 

تستمر نفاذٌة العطاء بعد الموعد النهائً المحدد من  21-1

المشتري لتسلٌمه بحسب ما هو مذكور فً "ورلة 
عطاء تمتد نفاذٌته بٌانات العطاء"، وٌتم استبعاد أي 

 لفترة ألصر.
 

فً بعض الظروؾ االستثنائٌة، للمشتري ان ٌطلب  20-2
 تمدٌد فترة العطاء لبل انتهاء مدة النفاذ المحددة. و فً
هذه الحالة ٌجب أن ٌكون طلب التمدٌد واإلجابة علٌه 
. إذا تم طلب ضمان العطاء بحسب ما  ًً ً ً تحرٌرٌا موثما

( من "التعلٌمات 21هو منصوص علٌه فً المادة )
لممدمً العطاء"، ٌتم تمدٌد الضمان لنفس الفترة أٌضا. 
ولممدم العطاء الحك برفض طلب التمدٌد دون أن ٌفمد 

ٌطلب أو ٌسمح لممدم العطاء الذي  ضمان العطاء. لن
وافك على األستجابة لطلب صاحب العمل بتمدٌد نفاذٌة 

من  3-20عطائه أال فً الحالة المبٌنة فً الفمرة 
 التعلٌمات لممدمً العطاء .

20-3  
فً العمود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة و تعدٌل األسعار ,و فً 

( ٌوماً 56فترة تزٌد عن )        حالة تؤخر صدور لرار األحالة
على تارٌخ  نفاذ العطاء األبتدائً فتتم مراجعة وتعدٌل األسعار 
كما محدد فً طلب التمدٌد . تتم مفاضلة العطاءات باألعتماد على 
أسعار العطاءات دون األخذ بنظراألعتبار تعدٌل األسعار المشار 

 الٌه أعاله.
   

 ضمان العطاء  -21
ممدم العطاء أن ٌمدم، كجزء من العطاء، " ٌجب على  21-1

 ضمان عطاء" إذا كان ذلن مطلوباً فً "ورلة البٌانات العطاء".
على ممدم العطاء تضمٌن عطائه بضمان العطاء   21-2

 بالمبلػ والعملة المحددة فً ورلة بٌانات العطاء كما ٌجب :
أن ٌمدم على شكل خطاب ضمان مصرفً او صن   .أ 

لحكومة العرالٌة ، او  اٌة صٌؽة مصدق الصادرة عن ا
 اخرى ٌتم االشارة الٌها فً ورلة بٌانات العطاء.

أن ٌصدر الضمان من مصرؾ معتمد فً العراق  .ب 
بموجب نشرة ٌصدرها البنن المركزي العرالً عن 



21 
 

Bank of Iraq on the Banks’ financial adequacy, to be 
selected by the Bidder. If this banking institution exists 
outside Iraq, a corresponding financial institution 
recognized inside Iraq shall be adopted, to enable 
operating the guarantee, 
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 shall be submitted; duplicates are not 
accepted, 

الكفاءة المالٌة للمصرؾ، ٌختارها ممدم العطاء. إذا 
كانت هذه المإسسة المصرفٌة موجودة خارج العراق 

ب أن تعتمد لها مإسسة مالٌة ردٌفة معتمدة داخل فٌج
 العراق، لتتمكن من تفعٌل الضمان،

أن ٌتوافك مع أحد نماذج الضمان الموجودة فً المسم  .ج 
الرابع، "نماذج العطاءات"، أو أي نموذج آخر ٌعتمد 

 من المشتري لبل تسلٌم العطاء،
أن ٌكون لابالً للصرؾ فور اصدار طلب خطً من  .د 

حالة اإلخالل بالشروط الواردة فً الفمرة المشتري فً 
 ( من "التعلٌمات لممدمً العطاءات"،21-5)

 هـ.  أن ٌتم تسلٌم النسخة األصلٌة، ولن تمبل النسخ المصورة،
 

f-   It shall be valid for 28 days after the Bid’s 
validity o r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  b i d  extension 
expiry period, if required according to Para 20-
2/Instructions to Bidders. 
21-3- If the bid guarantee is required pursuant to 
Para 21-1/Instructions to Bidders, then any Bid that 
does not include bid guarantee shall not be 
accepted and be considered noncompliant. 
 
21-4- Bid guarantee shall be returned to the non-
winning Bidder promptly after the winning Bidder 
submits a performance guarantee as per article 
44/Instructions to Bidders and signing the Contract. 
 
21-5- The bid guarantee shall be confiscated if the 
winning Bidder’s fails in: 
 
 
(1) Sign the Contract as per Para 43 of the 
"Instructions to Bidders". 
 
(2) Submit the performance guarantee as per Para 
44 of the "Instructions to Bidders". 
 

21-6- The Bid’s guarantee for the JV shall be in the 
name of the Bidder’s JV and if the JV is still not 
incorporated legally by the time of submitting the 
Bid, the Bid’s security shall be in the name of all 
independent partners stated. 
 

21-7- the buyer has the right, (If stipulated in the bid 
data sheet),  to declare the Contractor ineligible to 
be awarded any contract for the period of time 
stipulated in the bid data sheet in any of the 
following events: 
 
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. 
 
22- Method of Submitting and Signing of   Bid 
 
22-1-  The Bidder shall submit one  original  copy  
of  its  Bid  marked  as “Original” from the Bidding 
Documents as stated in 11/Instructions to Bidders. 
Also, the Bidder shall submit a number of copies 
marked as “Copy” as stated in the bid data sheet. In 
the event of discrepancy between the copy and the 

ٌوما  بعد انتهاء فترة نفاذ  28أن ٌكون ساري المفعول لمدة  .و 

تارٌخ  تمدٌد نفاذ العطاء  إذا كان ذلن مطلوبا العطاء او بعد 
 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.2-21وفما للفمرة )

 
لن ٌتم لبول أي عطاء ال ٌشمل تعهد ضمان عطاء إذا كان  21-3

( من التعلٌمات لممدمً 1-21ذلن مطلوبا  وفما للفمرة )

 العطاء، حٌث سٌعتبر غٌر مستوٍف للشروط.
 
انات الممدمٌن غٌر الناجحٌن إلى أصحابها فً ٌتم اعادة ضم 21-4

أسرع ولت ممكن وفور أن ٌموم الممدم الفائز بتمدٌم ضمان 
وبعد ( من التعلٌمات لممدمً العطاء. 44التنفٌذ وفما للمادة )

 تولٌع العمد.
 
ٌمكن مصادرة مبلغ ضمان العطاء إذا فشل ممدم العطاء  21-5

 الفائز فً:
 من "التعلٌمات لممدمً العطاءات"   43( تولٌع العمد وفما للفمرة 1)

 
من "التعلٌمات لممدمً  44( تمدٌم  ضمان حسن االداء وفما للفمرة 2)

 العطاءات".  
 
ضمان عطاء المشروع المشترن ٌجب أن ٌكون باسم  21-6

المشروع المشترن الذي ٌسلم العطاء، إذا لم ٌكن المشروع المشترن لد 
بشكل لانونً ولت تمدٌم العطاء، فٌجب ان ٌمدم الضمان باسم  تؤسس

 جمٌع الشركاء المستملٌٌن المذكورٌن.
 
للمشتري الحك ) أذا نص على ذلن فً ورلة بٌانات العطاء(   21-7

األعالن عن عدم أهلٌة المماول ألحالة أي عمد علٌه لفترة محددة و كما 
 األتٌة:محدد فً ورلة بٌانات العطاء وفً الحاالت 

 
اذا فشل ممدم العطاء الفائز فً تولٌع العمد بموجب الفمرة    - أ

 من التعلٌمات لممدمً العطاء او 43
اذا فشل ممدم العطاء الفائز فً تمدٌم ضمان حسن االداء   - ب

 (من التعلٌمات لممدمً العطاءات .  44بموجب المادة ) 
 
 
 
 
 

 
 طرٌمة تمدٌم وتولٌع العطاء -22

 

على ممدم العطاء أن ٌمدم نسخة أصلٌة واحدة ممٌزة من   22-1
عطائه مإشراً علٌها كلمة"نسخةأصلٌة" من وثائك 

من  (11المادة )  المنالصة كما هو مذكور فً
التعلٌمات الخاصة بممدمً العطاء، كما ٌجب على 
المتمدم أن ٌسلم عدداً من النسخ ؼٌر األصلٌة الممٌزة 
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original, the Original shall be relied on. 
22-2- All originals and copies of the Bid shall be 
written in ink and signed by a Bidder’s 
representative. Conversion shall be authenticated by 
the Notary Public. 
22-3- Any traces of deletion or writing between the 
lines shall not be considered valid unless 
accompanied with the signature of the person 
authorized to sign the Bid. 
 
 
 
D- Submission and Opening of Bids 
23- Delivering, Sealing and Marking of Bid 
23-1- Bidder shall deliver its Bid in hand or send it 
through registered mail. 
a-  When Bids are delivered in hand or through 
email (if the same is indicated in the bid data sheet), 
the originals and copies of the Bid and the 
alternative Bids (if permitted as per article 
13/Instructions to Bidders) shall be delivered in 
separated envelopes, provided that such 
envelopes shall be marked whether they contain 
originals or copies. Such envelopes shall be, then, 
put in one envelope. Thereafter, procedures shall 
be followed as per 22-2 and 22-3/Instructions to 
Bidders. 
b- Bidders may submit their Bids electronically if the 
same is indicated in the bid data sheet as per the 
instructions stated in the bid data sheet. 
 
23-2-  The outer and inner envelopes shall state: 
 
a- The Bidder’s name and address. 
 
b- The Buyer’s address according to 24-1/ 
Instructions to Bidders. 
 
c- The definition of Bid as referred to in sub-Para 1-
1/Instructions to Bidders, and any other identification 
references stated in the bid data sheet. 
 
d-  Notice  of  “Not  to  open  before  the  Bids  
opening  date”  as  per sub-Para  27-1/Instructions 
to Bidders. 
 
23-3- The Buyer shall not be held responsible for 
any lost or opened Bid that is not closed, sealed and 
marked as required. 
 
24-Deadline for Submitting of the Bids 
 
24-1- The Buyer shall receive the Bid at the 
specified address on the date and time specified in 
the bid data sheet. 
 
24-2- The Buyer has the right to extend to the 
Bidding deadline by amendment of documents as 
per article 8/Instructions to Bidders; in this event 
the rights and obligations of the Buyer and the 

فً بٌانات العطاء. فً حال بكلمة "نسخة" كما هو محدد 
وجود أي اختالؾ بٌن النسخة واألصل ٌتم اعتماد 

 "النسخة االصلٌة".
 

ٌجب أن تكون جمٌع نسخ عرض أسعار العطاء  22-2
األصلٌة وؼٌر األصلٌة مكتوبة بالمداد، وأن تكون 
مولعة من شخص مخول بالتولٌع نٌابة عن ممدم العطاء 

 العدل.وان ٌكون التخوٌل مصادق من كاتب 
 

ال تعتبر أي آثار للمسح أو الكتابة بٌن السطور نافذة إال  22-3
إذا رافمها تولٌع الشخص المخول بتولٌع العطاء أو 

 تولٌعه باألحرؾ األولى.
 

 د. تسلٌم وفتح العطاءات
 

 تسلٌم و إغالق وتأشٌر العطاءات -23
ٌسلم ممدمو العطاءات عطاءاتهم بالٌد أو ٌرسلونها  23-1

 المسجل. بالبرٌد
أ.عند تسلٌم العطاءات بالٌد أو بالبرٌد االلكترونً) فً حالة 
االشارة الى ذلن فً ورلة بٌانات العطاء(، ٌجب أن تسلم النسخ 
األصلٌة وؼٌر األصلٌة من العطاء، والعطاءات البدٌلة، أذا كان 

ً بها وفما للمادة ) ( من التعلٌمات لممدمً العطاء، فً 13مسموحا
ة، على أن تحمل هذه المؽلفات إشارة تبٌن فٌما إذا مؽلفات منفصل

كانت النسخ التً بداخلها أصلٌة أو ؼٌر أصلٌة. توضع هذه 
المؽلفات فٌما بعد فً مؽلؾ واحد، وتتم اإلجراءات بعد ذلن وفما 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء(.3-22( و     )2-22للفمرات )
 

ترونٌا) فً حالة االشارة ب. لممدمً العطاءات تمدٌم عطاءاتهم الك
الى ذلن فً ورلة بٌانات العطاء بموجب التعلٌمات المنصوص 

 علٌها فً ورلة بٌانات العطاء.
 

 ٌجب ان تكون المؽلفات الداخلٌة والخارجٌة: 23-2
 تحمل اسم وعنوان ممدم العطاء. )أ(

( من "التعلٌمات 1-24موجهة للمشتري وفما للفمرة ) )ب(
 لممدمً العطاء".

ٌظهر علٌها تعرٌؾ العطاء المشار إلٌه فً الفمرة  ()ج
( من التعلٌمات لممدمً العطاء، وأٌة إشارات 1-1الفرعٌة )

 تعرٌفٌة أخرى مذكورة فً بٌانات العطاء.
تحمل تحذٌراً بعدم فتح المؽلؾ لبل تارٌخ فتح العطاء  )د(

( من "التعلٌمات لممدمً 1-27بما ٌتوافك مع الفمرة الفرعٌة )
 ء".العطا

 
 

ال ٌتحمل المشتري مسإولٌة ضٌاع أو فتح أٌة مؽلفات  23-3
 اذا لم تكن مؽلمة و مختومة و تحمل االشارات المطلوبة.

 
 

 الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات -24
ٌجب أن ٌستلم المشتري العطاءات على العنوان المحدد  24-1

 و فً التارٌخ والولت المحددٌن فً بٌانات العطاء.
 

للمشتري الحك فً تمدٌد الموعد النهائً الستالم  24-2
العطاءات عن طرٌك تعدٌل بٌانات العطاء بما ٌتوافك مع المادة 

( من "التعلٌمات لممدمً العطاء". وفً هذه الحالة تمدد حموق 8)
 وواجبات المشتري وممدم العطاء وفما للموعد الجدٌد.
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Bidder shall be extended according to the new date. 
 
25-Late Bids 
 
25-1- The Employer shall not accept any Bid 
delivered after the Deadline as per Para 
24/Instructions to Bidders. Accordingly, any Bid 
received after the specified period shall be 
considered “Late”, rejected and returned  
 

 
26- Withdrawing, Replacing and Amending of Bids 
26-1- The Bidder may withdraw, replace or amend its Bid 
after its submission by sending a written notice as per 
article 10/Instructions to Bidders, provided that the notice 
shall be signed by the authorized person and 
accompanied with a copy of the as per Para 22-
2/Instructions to Bidders. And the notices on the 
substitution or withdrawal shall be attached to the official 
authorization. All written notices shall: 
 
a- Be submitted as per Para 22 and 23/Instructions to 
Bidders. The envelopes shall be marked as 
Withdrawing, Replacing or Amending. 
b- Be received by the Buyer before the tender deadline 
as per Para 24/Instructions to Bidders. 
26-2- Bid to be withdrawn as Para 26-1/Instructions to 
Bidders shall be returned to the Bidder unopened. 
 
26-3- The Bidder may not withdraw, substitute or amend 
the Bid with the period between the tender deadline and 
the expiry of Bid’s validity as specified in the bid data 
sheet or any extension thereto. 
 
 
 
27- Opening of Bids 
27-1- The (Bids Opening Committee) shall open the Bids 
at the presence of the bidders or their authorized 
representatives in public session at the time and place 
specified in the bid data sheet. According to Para 23-1, 
the procedures regarding opening the electronically 
submitted bids shall be referred to in the bid data sheet. 
27-2- The envelopes marked as Withdrawal shall be first 
opened and read to the public; the envelope containing 
the withdrawn Bid shall be returned to the Bidder 
unopened. The withdrawal letter shall not be considered 
valid unless there’s an official authorization therefore; 
such authorization shall also be read publicly during the 
bids opening session. Thereafter, the envelopes marked 
as Substitution shall be opened and read publicly and 
shall be substituted with the original Bid which shall be 
returned to the Bidder unopened. No Bid shall be 
amended unless there’s a letter of substitution stating 
an official authorization that is read publicly in the 
opening session. The envelopes marked as Amendment 
shall be opened and read publicly; no amendment shall 
be adopted unless there’s a written letter thereof stating 
an official authorization. Only the bids opened and read 
during the bids opening session shall enter into 
competition and evaluation. 
27-3-   The envelopes shall be opened one by one; 

 
 
 

 العطاءات المتأخرة -25
ً من العطاءات التً تسلم بعد لن ٌعتمد المشتر 25-1 ي أٌا

من التعلٌمات لممدمً العطاء.  24الموعد النهائً وفما للفمرة 
وعلٌه، فإن أي عطاء ٌصل بعد الفترة المحددة ٌعتبر متؤخراً 

 وٌجري رفضه واعادته إلى صاحبه دون فتحه.
 
 

 
 السحب واالستبدال وتعدٌل العطاءات -26
أو استبدال أو تعدٌل العطاء لممدم العطاء الحك فً سحب  26-1

ً وفما للمادة )  ( 10بعد تسلٌمه، عن طرٌك إرسال أشعاراً تحرٌرٌا
من "التعلٌمات لممدمً العطاءات"، على أن ٌكون االشعار مولع من 
شخص مخول وأن تكون مصحوب بنسخة من التخوٌل بموجب 

( من "التعلٌمات لممدمً العطاء" . وترفك االشعارات 2-22الفمرة )
الخاصة باالستبدال أو السحب بتخوٌل  رسمً .ان جمٌع االشعارات 

 الخطٌة ٌجب أن:
 

من "التعلٌمات لممدمً  23و  22تسلم وفما للفمرتٌن  )أ(
العطاءات" وٌجب أن تحمل المؽلفات إشارات تحدد محتواها 

 بوضوح, "سحب"، "استبدال"، "تعدٌل"؛ 
 

لؽلك المنالصة تصل إلى المشتري لبل الموعد النهائً  )ب(
 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 24وفما للفمرة 

 
( 1-26فً حالة العطاءات المطلوب سحبها وفما للفمرة ) 26-2

 من التعلٌمات لممدمً العطاء فؤنها تعاد ؼٌر مفتوحة ألصحابها.
 

سحب أو استبدال أو تعدٌل العطاء  العطاء ال ٌحك لممدم 26-3
 نفاذٌةهائً لؽلك المنالصة وانتهاء فً الفترة ما بٌن الموعد الن

العطاء المحددة فً ورلة بٌانات العطاء المحددة او اي تمدٌد الحك 
 علٌها.

 
 فتح العطاءات -72

ٌجب على )لجنة فتح العطاءات( أن تموم بفتح  27-1
العطاءات بحضور ممدمً العطاءات او مممثلٌهم المخولٌن فً 

فً الولت والمكان والتارٌخ المحددة فً بٌانات  علنٌةجلسة 
العطاء, وفً حالة الموافمة على اعتماد العطاء الكترونٌا  

(, ٌجب ان توضع االجراءات 1-23وبموجب الفمرة     )
الخاصة بفتح العطاءات الممدمة الكترونٌا فً "ورلة بٌانات 

 العطاءات".
مة "سحب" وتمرأ تفتح فً البداٌة المؽلفات التً تحمل كل 27-2

على المأل، فٌما ٌعاد المؽلؾ الذي ٌحمل عرض العطاء 
المسحوب إلى صاحبه دون فتحه. وال تعتبر رسالة السحب 
سارٌة المفعول إال إذا كان هنان تخوٌل رسمً بذلن، كما ٌجب 
لراءة هذا التخوٌل على المأل فً جلسة فتح العطاءات. تفتح 

استبدال" وتمرأ على المأل وٌتم بعدها المؽلفات التً تحمل كلمة "
استبدالها بعرض العطاء األول الذي ٌتم إرجاعه إلى صاحبه دون 
فتحه. وال ٌسمح بإجراء التعدٌل إال فً حالة وجود رسالة استبدال 
ً تمرأ على المأل فً جلسة االفتتاح. تفتح  تحمل تخوٌالً رسمٌا

وال ٌعتمد المؽلفات التً تحمل كلمة "تعدٌل" وتمرأ على المأل، 
التعدٌل إال إذا كانت هنان رسالة مكتوبة به تحمل تخوٌالً رسمٌاً. 
و أن المؽلفات التً فتحت ولرأت خالل جلسة فتح العطاءات 

 وحدها هً التً تدخل فً المنافسة و التمٌٌم.
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the name of Bidder shall be read, whether there’s 
amendment notice shall be stated, the prices offered and 
discounts and alternative bids shall be read. Also, shall 
be mentioned the Bid’s security, if required, and any 
other details which the Bids Opening Committee deems 
necessary to mention. Only discounts and alternative 
bids read publicly in the session shall enter the 
competition and evaluation. No Bid mentioned in the bids 
opening session, other than the Late Bid as per Para 25-
1/Instructions to Bidders, shall be rejected. 
 
27-4-   The Bids Opening Committee shall set up a 
minutes of the bids opening session which shall at 
minimum contain the name of Bidder, whether the Bid 
has been withdrawn, substituted or amended, Bid Price 
as per each part if required, to include any discounts 
and alternative proposals if applicable, whether the Bid 
security is included if applicable. The Buyer shall require 
the Bidders present to sign the minutes of bids 
opening session. All bidders who submitted bids 
before the deadline shall receive a copy of the bids 
opening session’s minutes. Also, the information in the 
minutes shall be published on the website. 

 
 

E- Evaluating and Comparing Bids 
28- Confidentiality 
 
28-1-   The information on the examining, 
evaluation, comparison and post- qualification of 
Bids and the recommendations on awarding the 
bid shall not be disclosed to the Bidders or any 
other person until the result thereof is announced 
officially in the bid's awarding announcement. 
28-2-   Any attempt by the Bidder to influence the 
contracting party (committee of evaluating and 
analyzing the bids) in  the process of Bid’s 
examining, evaluation, comparison and awarding the 
Bid may result in rejecting its Bid. 
 
28-3- Notwithstanding Para 28-2/Instructions to 
Bidders, if any Bidder is interested in approaching 
the Buyer on any subject related to the Bid during 
the period between Bid Opening and awarding, it 
may conduct the same in writing. 
 
29- Clarification of Bids 
 
29-1- To facilitate the process of examining, 
evaluation and comparison of Bids, the contracting 
party (committee of evaluating and analyzing the 
bids) may ask the Bidder to clarify its Bid. Any 
clarification from the Bidder not in response to a 
question shall not be considered. The request for 
clarification and the answer thereto shall be made in 
writing.  No demand, offer or permit of change in the 
price is allowed, unless this is intended for 
correcting computing errors discovered by the Buyer 
during the Bid’s evaluation as per Para 
31/Instructions to Bidders. 
 

 
 

تفتح المؽلفات واحداً تلو اآلخر، حٌث ٌمرأ اسم ممدم  27-3
، وٌذكر فٌما إذا كانت هنان مذكرة تعدٌل، وتمرأ األسعار العطاء

الممدمة بما فٌها الحسومات والعروض البدٌلة، وٌذكر ضمان 
العطاء إذا كان مطلوباً، وأٌة تفاصٌل أخرى ترى  لجنة فتح 
العطاءات أن من المناسب ذكرهاً. وأن الحسومات والعطاءات 

حدها التً تدخل فً البدٌلة التً تمرأ على المأل الجلسة هً و
المنافسة و التمٌٌم. و الٌجوز رفض أي من العطاءات المذكورة 
خالل جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتؤخرة، وفما لما 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.1-25هو مذكور فً الفمرة )
 
 
 
 

لجنة فتح العطاءات سجالً لجلسة فتح  تهٌئٌجب أن  27-4
من بالحد األدنى اسم ممدم العطاء وفٌما إذا كان العطاءات ٌتض

هنان سحب أو استبدال أو تعدٌل، و عرض السعر بحسب 
االجزاء إذا كان هذا ممكناً، بما فً ذلن الحسومات والعروض 
ً بها، كذلن وجود أو عدم وجود ضمان  البدٌلة إذا كان مسموحا

العطاء  العطاء إذا كان مطلوباً. ٌطلب المشتري من ممثلً ممدمً
الحاضرٌن للجلسة التولٌع على سجل فتح العطاءات. وتوزع 
نسخة من محضر جلسة فتح العطاءات على جمٌع ممدمً 

 العطاءات
الذٌن سلموا عطاءاتهم فً الولت المحدد، كما تنشر المعلومات  

 اإللكترونً.الموجودة فً السجل على المولع 
 

 تمٌٌم وممارنة العطاءاتهـ. 
 

 السرٌة -28
 

ال ٌتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلمة بالتدلٌك و  28-1
التمٌٌم و الممارنة و التؤهٌل الالحك و التوصٌة بإرساء العطاء 
للممدمٌن، أو أي شخص أخر حتى تعلن نتائجها بشكل رسمً فً 

 اعالن إرساء العطاء.
 

إن أٌة محاولة من ممدم العطاء للتؤثٌر على جهة التعالد  28-2
م وتحلٌل العطاءات ( فً عملٌة التدلٌك والتمٌٌم )لجنة تمٌٌ

 والممارنة وإرساء العطاء  تتسبب فً استبعاد العطاء الممدم منه.
 

( من التعلٌمات لممدمً 2-28بؽض النظر عن الفمرة ) 28-3
العطاء، على ممدم العطاء أن ٌخاطب المشتري تحرٌرٌاً أذا أراد 

ً الفترة الممتدة ما بٌن االتصال به لشؤن ٌتعلك بالعطاء، وذلن ف
 فتح العطاءات وحتى إرساء العطاء.

 
 
 

 توضٌح العطاءات -29
 

بهدؾ  العطاءات(ٌحك لجهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل  29-1
المساعدة فً تدلٌك وتمٌٌم وممارنة العطاءات، أن ٌطلب من ممدم 
العطاء توضٌح ما جاء بعطائه، وال ٌعتمد أي توضٌح بشؤن 

و ٌجب أن ٌكون طلب التوضٌح  منها.العطاء إذا لم ٌطلب 
ً تحرٌرٌاً ، وال ٌسمح بطلب أو تمدٌم أو  واإلجابة علٌه موثما

كان ذلن لتصحٌح خطؤ حسابً السماح بتؽٌٌر األسعار إال إذا 



24 
 

30- Bids Response  
 
30-1- The Buyer’s determination is adopted whether 
the Bid is in accordance with the contents of the Bid 
itself. 
 
30-2-  The  compliant  Bid  is  the  Bid  meeting  
all  the  terms,  conditions  and specifications stated 
in the tender documents without significant deviation, 
restriction or deletion. The significant deviation, 
restriction or deletion is: 
a- Affects,  in  any  way,  the  quality  or  performance  
of  the  commodities   and  services specified in the 
Contract. 
b- Limits, in any way, in discordance with the tender 
documents, the Buyer’s rights or the Bidder’s 
obligations. 
c- Affects, in the event of Buyer’s acceptance of such 
significant reservation or deviation, the competition 
with other Bidders. 
30-3- The Buyer shall disregard the Bid if it is 
noncompliant to the Bid Conditions. The Bidder is not 
allowed to comply with the conditions through making 
deviation, deletion or restriction on the information 
submitted after the public bids opening session. 
 
 
31- Non-Conformity of Specifications, Errors and 
Omitting 
31-1-   If the Bid is compliant to the required 
essential conditions, then the contracting party 
(committee of evaluating and analyzing the bids)   may 
require the Bidder to submit any necessary information 
or documents well in advance to redress any 
deficiency not connected to the essential materials and 
related to the documentation. Such deficiency or 
deletion shall have no effect on the prices stated in the 
Bid in any way. Failure by the Bidder to submit the 
required information shall result in rejecting its Bid. 
 
31-2- If the Bid is compliant to all conditions, then 
the Buyer shall have the right to correct any 
computing errors as per the following conditions: 
a-  If  there’s  great  contradiction  between  the unit  
price  and  the  line  item amount obtained from 
multiplying the unit price by the quantity, the unit price 
shall be adopted and the line item amount shall be 
corrected accordingly, unless, in the Bids Analysis 
Committee’s opinion, there is a mistake in the 
decimal point of the units price then the amount shall 
be adopted and the unit price shall be corrected. 
b- If there’s error in the grand total of the line item 
amounts, the subtotals shall be adopted and the 
grand total shall be corrected. 
c-  If there’s discrepancy between the in-writing and in-
figure amount of any line item, the in-writing amount 
shall be adopted, unless there’s a computing  error  in  
determining  the  amount;  whereupon  the  in-figure 
amount shall be adopted according to the secondary 

من  31ٌكتشفه المشتري خالل عملٌة التمٌٌم وفما للفمرة 
 "التعلٌمات لممدمً العطاء".

 
 
 
 

 استجابة العطاءات -30
 

ٌعتمد لرار المشتري فٌما إذا كان العطاء موافماً  30-1
 للشروط على محتوٌات العطاء نفسه.

 
ستوفً لجمٌع العطاء المستوفً للشروط هو العطاء الم 30-2

البنود والشروط والمواصفات المذكورة فً وثائك المنالصة دون 
أي تؽٌٌر أو تحفظ أو حذؾ جذري. أن التؽٌٌر او التحفظ او 

 الحذؾ الجذري هو الذي:
 

ٌإثر بؤٌة طرٌمة كانت على نوعٌة أو أداء  )أ(
 ؛العطاءالسلع والخدمات المحددة فً 

 
ٌتوافك ووثائك  ٌحد بؤٌة طرٌمة كانت، وبما ال )ب(

 المنالصة، من حموق المشتري أو واجبات ممدم العطاء؛
 

ٌإثر فً حالة لبول المشتري لهذا التحفظ او التؽٌٌر  )ج(
 الجذري على المنافسة مع الممدمٌن اآلخرٌن.

ٌستبعد العطاء من المشتري إذا لم ٌستوؾ شروط  30-3
وال ٌسمح للمتمدم بؤن ٌستوفً الشروط عن طرٌك تؽٌٌر  ، العطاء

أو حذؾ أو التحفظ على المعلومات الممدمة بعد جلسة الفتح 
  العلنً للعطاءات

 
 عدم مطابمة المواصفات، األخطاء والحذف -31

 

فً حالة استٌفاء العطاء للشروط األساسٌة المطلوبة،  31-1
العطاءات ( أن تستطٌع جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل 

تطلب من ممدم العطاء أن ٌسلم المعلومات أو الوثائك 
الضرورٌة، خالل فترة زمنٌة معمولة لتعدٌل النوالص 
التً ال تتعلك بالمادة األساسٌة والمتعلمة بؤؼراض 
التوثٌك. هذه النوالص أو الحذؾ ٌجب أن ال تتعلك بؤي 
شكل من األشكال باألسعار المذكورة فً العطاء . و 
ٌإدي عدم تمكن ممدم العطاء من تسلٌم المعلومات 

 . عطائهالمطلوبة إلى استبعاد 

 
 

إذا استوفى العطاء جمٌع الشروط، ٌحك للمشتري  31-2
 تصحٌح أٌة أخطاء حسابٌة حسب الشروط األتٌة:

إذا كان هنان تعارض بٌن وحدة السعر وبٌن المجموع  )أ(
االجمالً للبنود الذي ٌنتج عن ضرب وحدة السعر بالكمٌات ، 
تعتمد وحدة السعر وٌصحح المجموع، إال إذا رأت لجنة تحلٌل 
ً فً العالمة العشرٌة لوحدة السعر  العطاءات أن هنان خطؤ

 ٌحتسب عندها المجموع االجمالً وتصحح وحدة السعر.
إذا كان هنان خطؤ فً ناتج عملٌات جمع المبالػ  )ب(

 اإلجمالٌة لكل بند تعتمد هذه المبالػ اإلجمالٌة وٌصحح المجموع.
إذا كان هنان تعارض بٌن الكلمات واألرلام فً تحدٌد  )ج(

المبالػ تعتمد المبالػ المذكورة كتابة، إال إذا كان المبلػ المذكور 
ً بخطؤ حسابً.   تعتمد المٌمة الرلمٌة وفما لالحكام عند ذلنمتعلما
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Paragraphs (a) and (b) above. 

31-4- If the winning Bidder does not consent to the 
corrections conducted by the contracting party 
(committee of evaluating and analyzing the bids) , 
the offer shall be disqualified and the Bid security 
related thereto shall be confiscated. 
 
32-Initial Auditing of Bids 
32-1- The contracting party (committee of evaluating 
and analyzing the bids) sha l l  examine the Bids to 
verify that all the documents required in Para 
11/Instructions to Bidders are included and to verify 
that the information exist in the documents 
submitted are complete. 
32-2- The contracting party (committee of evaluating 
and analyzing the bids)  shall confirm its receipt of 
the following information and documents: 
 
a- Form of contract, as per Para 12-1/Instructions to 

Bidders.  

b- Price Table as per Para 12-2/Instructions to 

Bidders.   

 

 

c- Bid ’s  security as per Para 21/Instructions to 
Bidders, if required. 
If any of these information or documents is not 
available, the Bid shall be disregarded. 
 
 
33- Auditing   the Terms and Conditions and the 
Technical Evaluation 
33-1- The contracting party (committee of 
evaluating and analyzing the bids) sha l l  check the 
Bid to verify that the terms and conditions 
specified in the General and Special Conditions of 
the Contract are fulfilled by the applicant without any 
significant restrictions or deviations. 
33-2- The contracting party (committee of 
evaluating and analyzing the bids)  shall evaluate 
the technical aspects of the submitted Bid as per 
article 18/Instructions to Bidders to verify that all the 
requirements stipulated in part six: schedule of 
requirements are available without any material 
restrictions or deviations. 
33-3- If the contracting party (committee of 
evaluating and analyzing the bids), after checking 
the terms and conditions and the technical 
evaluation, decides that the Bid does not fulfill the 
conditions required in 30/Instructions to Bidders, the 
Bid shall be disregarded. 
 
34-Conversion to Unified Currency 

 الفمرتٌن الثانوٌة )أ( و )ب( اعاله . بموجب
 

إذا لم ٌوافك ممدم العطاء الفائز على التصحٌحات التً  31-4
تجرٌها جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات(، ٌفمد العرض 

 أهلٌته، و ٌصادر ضمان العطاء الخاص به.
 
 
 
 
 
 

 للعطاءاتالتدلٌك األولً  -32
 

تموم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( بتدلٌك  32-1
العطاءات للتؤكد أن جمٌع المستندات والوثائك المطلوبة فً الفمرة 

من التعلٌمات لممدمً العطاء موجودة، وللتؤكد من اكتمال  11
 المعلومات الموجودة فً الوثائك المسلمة.

 
)لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( ٌجب على جهة التعالد  32-2

 أن تإكد استالمها للمعلومات والمستندات األتٌة:
 
( من التعلٌمات 1-12العطاء, وفما للفمرة ) صٌؽة )أ( 

 لممدمً العطاء.
 

( من التعلٌمات 2-12جدول األسعار وفما للفمرة ) )ب(
 لممدمً العطاء.

 
 
 
 

من التعلٌمات لممدمً  21وفما للفمرة  العطاءضمان  )ج(
 العطاء، إذا كان الضمان مطلوباً.

 
 العطاءإذا لم تتوفر أي من هذه المعلومات أو المستندات ٌعتبر 

 مستبعداً.
 

 تدلٌك الشروط والبنود، والتمٌٌم الفنً -33
 

تموم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتدلٌك  33-1
ان الشروط والبنود المحددة فً شروط العمد العطاء لتتؤكد من 

العامة والخاصة لد تم لبولها من المتمدم دون أٌة تحفظات أو 
 تؽٌٌرات جذرٌة.

 
تموم جهة التعالد) لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( تمٌٌم  33-2

( من التعلٌمات 18)  الجوانب الفنٌة للعطاء الممدم وفماللمادة
لممدمً العطاء، للتؤكد من أن جمٌع المتطلبات المحددة فً الجزء 
السادس )جدول المتطلبات( موجودة دون أٌة تحفظات أو 

 تؽٌٌرات مادٌة.
 

إذا لررت جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات(  33-3
وفً بعد تدلٌك الشروط والبنود والتمٌٌم الفنً أن العطاء ال ٌست

من التعلٌمات لممدمً العطاءات,  30الشروط المطلوبة بالفمرة 
 ٌعتبر العطاء مستبعداً.

 
 



26 
 

34-1- For the comparison and analysis purposes, 
the contracting party (committee of evaluating and 
analyzing the bids) sha l l  convert the currencies of 
the prices of various Bids to the currency stated in 
the bid data sheet adopting the exchange rate 
issued by the Central Bank of Iraq on the date 
specified in the bid data sheet for that currency. 
35-Margin of Preference 
 
35-1- the Margin of Preference shall not adopted 
for the local bidders, unless stipulated in the bid 
data sheet, then, the specified vakle of the margin 
shall be indicated in the bid data sheet.    
36-Evaluation of Bids 
36-1- The contracting party (committee of 
evaluating and analyzing the bids) sha l l  evaluate 
all the Bids that went through to this phase to verify 
that their contents fulfill the required conditions. 
36-2- The contracting party (committee of 
evaluating and analyzing the bids)  shall, in 
evaluation of Bids, employ all factors, methods and 
standards specified in Para 36/Instructions to 
Bidders. No other methods or standards may be 
employed.  
 
 
 
36-3- In evaluating the Bid, the contracting party 
(committee of evaluating and analyzing the bids)  
shall consider the following: 
a- Price of Bid submitted as per Article 14, 
b- Amendment of the prices for the purpose of 
correcting the computing errors as per 31-
3/Instructions to Bidders. 
c- Amendment  of prices resulting from the 
discounts offered as per Para 14-4/Instructions to 
Bidders. 
d- Amendments resulting from the application of 
evaluation criteria specified in part three: Evaluation 
and Prequalification Criteria in the bid data sheet. 
36-4-  The  evaluation  by the contracting party 
(committee of evaluating and analyzing the bids)  
shall  include,  in addition to  the prices, other 
factors as  per article 14/Instructions to  Bidders. 
These factors may be related to the specifications, 
performance and conditions of acquisition of 
commodities and services. The effect of such 
factors, if any, shall be described in the financial 
conditions to facilitate comparison between the Bids, 
unless stated otherwise in S3: Evaluation and 
Prequalification Criteria and then the method, 
criteria and bases of outweighing shall be those 
referred to in 36-3-d. 
36-5-  If the bid data sheet permit parting and allow 
the Bidder to submit its prices for a table (part) or 
more from the tables (parts) constituting the general 

 
 
 

 التغٌٌر الى عملة موحدة -34
 

المفاضلة والتمٌٌم ، على جهة التعالد )لجنة  الؼراض  34-1
تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( تحوٌل العمالت لمبالػ العطاءات 
المختلفة الى العملة المحددة فً ورلة بٌانات لبعطاء باعتماد نسبة 
التحوٌل الصادرة من البنن المركزي بالتارٌخ الذي تحدده "ورلة 

 بٌان العطاء" لتلن العملة.
 

  الفضلٌة لممدمً العطاءات المحلٌٌنهامش ا -35
ال ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة للعطاءات الممدمة من لبل  35-1

ممدمً العطاءات المحلٌٌن ، ما لم ٌنص على ذلن فً ورلة 
بٌانات العطاء, و عند ذان ٌتم األشارة الى المٌمة المحددة للهامش 

 فً ورلة بٌانات العطاء.
 

 تمٌٌم العطاءات -36
 

جب أن تموم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ٌ 36-1
( بتمٌٌم جمٌع العطاءات التً وصلت إلى هذه المرحلة لتتؤكد من 

 أن مضمونها ٌستوفً الشروط المطلوبة.
 

تستخدم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( فً  36-2
دة فً تمٌٌم العطاءات جمٌع العوامل واألسالٌب والمعاٌٌر المحد

من التعلٌمات لممدمً العطاء، وال ٌسمح باستخدام أٌة  36الفمرة 
 أسالٌب أو معاٌٌر أخرى.

 
 

عند تمٌٌم العطاء، على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل  36-3
 العطاءات( أن تؤخذ بعٌن االعتبار ما ٌؤتً:

 
 (؛14سعر العطاء الممدم وفما للمادة )  )أ(
 

ألؼراض تصحٌح األخطاء الحسابٌة تعدٌل األسعار  )ب(
 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.3-31وفما للفمرة )

 
تعدٌل األسعار الناجم عن الحسومات الممدمة وفما للفمرة  )ج(

 (  من التعلٌمات لممدمً العطاء؛14-4)
 

التعدٌالت الناجمة عن تطبٌك معاٌٌر التمٌٌم المحددة فً  )د(
 العطاء )التمٌٌم ومعاٌٌر التؤهٌل(.  الجزء الثالث من ورلة بٌانات

 
ٌجب أن ٌشمل تمٌٌم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل  36-4

للعطاء ، عوامل أخرى ؼٌر األسعار وفما للمادة )  العطاءات (
( من التعلٌمات لممدمً العطاء. هذه العوامل لد تكون متعلمة 14

بصفات وأداء وشروط شراء السلع والخدمات. إن تؤثٌر هذه 
العوامل, إن وجدت, ٌجب أن ٌوضح فً الشروط المالٌة لتسهٌل 

ر ذلن فً الجزء عملٌة الممارنة بٌن العطاءات، إال إذا ذكر ؼٌ
الثالث )معاٌٌر التمٌٌم والتؤهٌل( ان االلٌة والمعاٌٌر واالسس 

 د( .-3-36الخاصة بالمفاضلة هً تلن  المشار الٌها بالبند )
 

اذا وردت فً وثائك المنالصة االحمٌة فً التجزئة    36-5
اكثر من  والسماح لممدم العطاء بتمدٌم اسعاره لمائمة )الجزء( او

األجزاء( المكونة للمنالصة  العامة الوطنٌة فٌحك الموائم ) 



27 
 

national tender, then the Buyer may contract with 
more than one supplier and the bids evaluation and 
comparison criteria stated in chapter three shall be 
adopted. 
 
 
 
37- Bids Comparison 
The contracting party (committee of evaluating and 
analyzing the bids) shall compare the contents of all 
the compliant Bids in order to determine the 
lowest price Bid (that is financially and technically 
compliant) as per Para 36/Instructions to Bidders 
38- Subsequent Qualifications to Bidders 
38-1- the contracting party (committee of evaluating 
and analyzing the bids), after selecting the lowest-
cost Bid (that is financially, technically and 
administratively compliant), shall decide whether the 
Bidder is qualified to execute the contract 
satisfactorily. 
38-2- Such decision shall be passed after checking 
and reviewing all the documents proving the 
Bidder’s qualifications as per Para 17/Instructions to 
Bidders. 
38-3- In light of 38-1 and 38-2, post qualification of the 
winning Bidders is considered a basic condition for 
awarding the bid; if it is not compliant to the qualification 
conditions referred to above, it shall be disregarded and 
the next lowest-cost Bid shall be considered. 
 

39-Buyer's Right to Accept or Reject any Bid 
39-1- The Buyer has the right to accept or reject any 
bid. Also it has the right to cancel the tender and 
reject all bids submitted any time before awarding 
the bid without being held liable towards the 
Bidders. 
 
F- Awarding the Bid 
40- Awarding Criteria  
40-1- The bid shall be awarded to the lowest-cost 
Bid that is compliant to all the conditions stated in 
the Bid, after verifying its qualification and abilities to 
execute the contract in the best possible way. 
 
41-Buyer’s   Right to Change   the       Quantities   
upon   Awarding the Tender 
41-1- The Buyer, upon awarding the bid, shall 
reserve the right to change (increase of decrease) 
the quantities specified in chapter six: schedule of 
requirements, provided that the change shall not 
exceed the rates specified in the bid data sheet and 
without any change to the unit prices or any other 
conditions stipulated in the tender documents. 
42- Notification of Awarding the Bid 
 
42-1- The Buyer shall, before the expiry of Bid’s 

للمشتري التعالد مع اكثر من مجهز وتعتمد عند ذلن معاٌٌر تمٌٌم 
 وممارنه العطاءات المشار الٌها فً الفصل الثالث.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ممارنة العطاءات -73
 
على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تمارن بٌن  

مضمون جمٌع العطاءات المستوفٌة للشروط لتتمكن من تحدٌد 
العطاء االلل سعراً ) المستجٌب مالٌا و فنٌا وادارٌا ( وفما للفمرة 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 36
 

 
 تأهٌل الالحك لممدمً العطاءال -83
 

التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( أن  على جهة 38-1
تمرر بعد اختٌار العطاء االلل كلفة )والمستجٌب مالٌا و فنٌا 
وادارٌا( فٌما إذا كان ممدم العطاء مإهالً لتنفٌذ العمد بصورة 

 مرضٌة.
 

ٌصدر هذا المرار بعد تدلٌك ومراجعة جمٌع الدالئل   38-2
من "التعلٌمات  17فمرة  الموثمة لمإهالت ممدم العطاء وفما لل

 لممدمً العطاء".
 

(، ٌعتبر التؤهٌل 2-38( , )1-38فً ضوء الفمرتٌن) 38-3
العطاء وفً حالة  الحالةالالحك لممدم العطاء الفائز شرطا اساسٌا 

عدم استٌفائه لشروط التاهٌل المشار الٌها اعاله ٌتم استبعاده 
 ودراسة العطاء االلل كلفة الذي ٌلٌه.

 المشتري فً رفض أو لبول أي عطاءحك  -39
 

للمشتري الحك برفض أو لبول أي عطاء، كما أن له الحك بإلؽاء  39-1
المنالصة ورفض جمٌع العطاءات الممدمة فً أي ولت لبل احالة 

 العمد، دون تحمل أٌة مسإولٌة لانونٌة تجاه الممدمٌن.
 
 احالة العطاء و.
 

 معاٌٌر االحالة -40
 

على ممدم العطاء االلل كلفة والمستوفً العطاء  ٌحال 40-1
للشروط الواردة فً العطاء كافة وبعد التاكد من أهلٌته ولدراته 

 على تنفٌذ العمد بافضل صورة ممكنه.
 

 حك المشتري فً تغٌٌر الكمٌات ولت إحالة العطاء -41
 

العطاء بحك تؽٌٌر الكمٌات  احالةٌحتفظ المشتري عند  41-1
)جدول المتطلبات(، سواء بالزٌادة أو  المحددة الفصل السادس

النمصان، على أن ال ٌتجاوز التؽٌٌر النسب المحددة فً ورلة 
بٌانات العطاء، ودون أي تؽٌٌر فً وحدة السعر أو أٌة شروط 

 أخرى مذكورة فً وثائك المنالصة.
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validity, shall notify the winning Bidder with 
accepting its Bid in writing. 
 
42-2- Soon after issuing the acceptance letter to the 
winning Bidder, the Buyer shall notify the non-
winning Bidders therewith stating the reasons of 
their failure and releasing their Bid guarantee 
submitted, except for what is stipulated in 42-5 
hereafter. 
 
42-3-  Also,  soon  after  issuing  the  acceptance 
letter,  the  Buyer  shall publish the results of Bids 
analysis on its website, to include the following: 
 
a- Names of Bidders who participated in bidding.  

b- Prices of Bids as read upon opening the Bids. 

c- Names of Bidders and their Bids prices after 
analysis. 
 d- Name of disregarded bidders and reasons for 
disregarding. 
 
e- The name of winning Bidder, its Bid price and the 
period of execution, plus a summary description of 
works covered by the contract. 
 
42-4- Bid’s acceptance letter shall be considered a 
binding contract until a formal contract is signed. 
 
42-5- Until the winning Bidder submits a performance 
guarantee as per Article 44 and signs the contract, the 
Buyer holds the Bids guarantees of the second and 
third nominated Bidders. 
 
43- Signing the Contract  
 
43-1- Soon after the Bid acceptance letter is sent, 
the Buyer shall send to  the  winning  Bidder  with  
the  Form  of  Contract  and  the  Special Conditions 
of the Contract. 
 
43-2- the winning bidder, in a period not exceeding 
(14) days or twenty nine (29) days including the 
warning period from the date of receiving the letter of 
acceptance after the end of appeal period, has to sign 
the contract text and fix its date and return it to the 
buyer, unless it is stipulated otherwise in bid data 
sheet; otherwise the supplier shall bear the legal 
consequences stipulated in the prevailing instructions 
of executing the government contracts.  
43-3-  In addition to the stipulations of 43-
2/Instructions to Bidders above, if the contract is not 
signed due to obstacles by the Buyer or the Buyer’s 
country, the Bidder shall not be bound by its Bid. Also 
if such obstacles are stated in instructions from the 
country of provision of commodities, systems or 
services, the Bidder shall not be bound by its bid. The 
Bidder, upon applying for exemption from its 
obligations, shall prove to and convince the Buyer that 
its failure to sign the contract is not attributable to 
omission or violation from its part in performing any 
formal matters required under the General Conditions 

 التبلٌغ بإحالة العطاء -42
 

ٌبلػ على المشتري لبل انتهاء فترة نفاذٌة العطاء ان  42-1
 ممدم العطاء الفائز تحرٌرٌاً بانه لد تم لبول عطائه.

 
بمجرد صدور كتاب المبول لممدم العطاء الفائز, على  42-2

المشتري اشعار ممدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن بذلن واعالمهم 
بسبب عدم فوزهم واطالق ضمان العطاء الممدمة منهم عدا 

 ( الحما. .5-42مانصت علٌه الفمرة )
 

كذلن حال صدور كتاب المبول, على المشتري نشر  42-3
 نتائج التحلٌل للعطاءات فً مولعه االلكترونً متضمنة ما ٌؤتً:

 
 ا. اسماء ممدمً العطاءات الذٌن ساهموا بتمدٌم عطاءاتهم.

 
 ب. مبالػ العطاءات كما لرئت عند فتح العطاءات.

 
 ل.ج. اسماء ممدمً العطاءات ومبالػ عطاءاتهم بعد التحلٌ 
 

 د. اسماء ممدمً العطاءات المستبعدة و اسباب االستبعاد.
 

هـ. اسم ممدم العطاء الفائز ومبلػ عطائه ومدة التنفٌذ اضافة الى 
 خالصة لوصؾ العمل المشمول بالعمد .

 
ٌعتبر خطاب لبول العطاء عمدا ملزما لحٌن تولٌع العمد     42-4

 الرسمً.
 

لحٌن تمدٌم ممدم العطاء الفائز لضمان حسن االداء      42-5
( وتولٌعه للعمد , ٌموم المشتري باالحتفاظ 44بموجب المادة ) 

بضمان العطاء لممدمً العطاءات المرشحٌن بالمرتبتٌن الثانٌة و 
 الثالثة.

 
 تولٌع العمد -43

 
ري بعد إرسال "خطاب لبول العطاء" مباشرةً  ٌجب على المشت 43-1

أن ٌرسل لممدم العطاء صٌؽة العمد الرسمٌة وشروط العمد 
 الخاصة. 

 
( 14على ممدم العطاء الفائز و خالل مدة ال تزٌد عن ) 43-2

 ً من  ( ٌوماً متضمنة مدة اإلنذار29أو تسعة وعشرون )ٌوما
المبول  او بعد انتهاء فترة الطعن  أن ٌولع  تارٌخ  استالم كتاب

تارٌخه وٌعٌده  إلى المشتري ما لم ٌنص صٌؽة العمد  وٌثبت 
وبخالفه ٌتحمل المجهز  على خالؾ ذلن فً ورلة بٌانات العطاء

اآلثار المانونٌة المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العمود 
 الحكومٌة النافذة.

   
( من تعلٌمات 2-43اضافة الى ما نصت علٌه الفمرة )  43-3

اله ، اذا لم ٌتم تولٌع العمد الى ممدمً العطاءات المشار الٌها اع
بسبب ٌعود الى معولات خاصة بالمشتري او بلد المشتري فال 
ً بعطائه كذلن فً حالة ظهور مثل هذه  ٌكون ممدم العطاء ملزما
المعولات بتعلٌمات صادرة من بلد تجهٌز المواد او السلع او 

 . االنظمة او الخدمات فال ٌكون ممدم العطاء ملزماً بعطائه اٌضاً 
على ممدم العطاء عند التمدم بطلب اعفائه من التزاماته          

ان ٌثبت وٌمنع المشتري بان عدم تولٌع العمد لم ٌكن بسبب اهماله 
او اخالله فً انجاز اٌة مسائل شكلٌة مطلوبة بموجب شروط 
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of the Contract and the it has applied for the permits 
and authorizations required for exporting the 
commodities, systems or services. 

44- Good Performance       Guarantee 
 
44-1- The Bidder, if required under the General 
Conditions of the Contract, shall, within 29 days as 
of the date of awarding the bid, including the 
warning period, provide a good performance 
guarantee, unless the bid data sheet states 
otherwise. It shall use the form of good performance 
guarantee in chapter nine: contract forms or any 
other form accepted by the Buyer. The Buyer 
shall notify all Bidders with the name of winning 
Bidder and release their guarantees as per 21-
4/Instructions to Bidders. 
 
44-2- Failure by the winning Bidder to submit the 
good performance guarantee or to sign the 
Contract shall be good reason for revoking the 
award and confiscating the Bid’s guarantee. In such 
case, the Buyer shall have the right to award the 
Contract to the runner-up Bidder whose Bid is 
compliant to all the required conditions and is 
capable of executing the terms of Contract in the 
best possible way. The Buyer may take the 
necessary actions to charge the party in default with 
the price difference. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

العمد العامة وانه لد تمدم بطلب الحصول على االجازات 
المواد او السلع او االنظمة او والتخوٌالت الضرورٌة لتصدٌر 

 الخدمات .  
 
 
 
 
 

 ضمان حسن االداء -44
 

ً بموجب الشروط  44-1 على ممدم العطاء اذا كان مطلوبا
ً من إرساء  29أن ٌإمن خالل  العامة والخاصة للعمد ، ٌوما

العطاء بضمنها مدة االنذار  ضمان حسن االداء ، ما لم ٌنص 
على خالؾ ذلن فً ورلة بٌانات العطاء. وعلٌه أن ٌستخدم 
نموذج ضمان حسن االداء الموجود فً الفصل التاسع )نماذج 
العمد(، أو أي نموذج آخر ممبول من المشتري. ٌتعٌن على 

باسم الممدم الفائز بالعطاء  العطاءاتغ جمٌع ممدمً المشتري إبال
( من التعلٌمات لممدمً 4-21و اطالق ضماناتهم بحسب الفمرة )

 العطاء.
 

 
ٌعتبر اخفاق ممدم العطاء الفائز فً تمدٌم ضمان حسن  44-2

ً كافٌاً إللؽاء اإلرساء ومصادرة ضمان  االداء أو تولٌع العمد سببا
حك للمشتري أن ٌرسً العطاء على العطاء. وفً هذه الحالة ٌ

الشروط المطلوبة  ممدم العطاء الذي ٌلٌه والمستوفً لجمٌع
وٌستطٌع تنفٌذ بنود العمد بؤفضل صورة ممكنة. وللمشتري اتخاذ 

 .االجرارات الالزمة لتحمٌل النؤكل الفرق بٌن سعري العطاءٌن

 

Section Two: Bids Data Sheet 

The following information on the goods to be 

 المسم الثانً: ورلة بٌانات العطاء
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provided shall be completed and annexed to 
and shall amend the conditions stipulated in 
the Instructions to Bidders. In the event of any 
contradiction, the texts in these information 
shall be amended. 

مل البٌانات األتٌة الخاصة بالسلع المراد تجهٌزها وتلحك تك
وفً  العطاء.وتعدل الشروط الواردة فً التعلٌمات لممدمً 

وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة فً هذه  حالة
 البٌانات.

 

Clause in 

Instructions 

 to Bidders 

A- General  عام –أ رلم الفمرة فً  
التعلٌمات 
 العطاءلممدمً 

1-1 Purchaser’s Name:  Ministry of Oil/south 

refineries company (SRC) 
 الجٌْب) ششكحالٌفظ / ششكح هصافٖ  ّصاسج :اسم المشتري

 عاهح(
1-1 

1-1 
Tender’s Name and Number:745/2022-E 

PUMPS WITHOUT MOTOR 

P28, P29, P33 

WITH SPARE PARTS 
 

 خبرجيت-547/2022:  اسم ورلم المنالصة

 مع مىادهب االحتيبطيت  مضخبث بذون محرك كهرببئي

P28 ,P29 , P33 

  

1-1 

2 Financing  Resource :  

 Operational Budget   

 2 التشؽٌلٌة الموازنة التموٌل: مصدر

2-1 Project’s name and number in the Federal 
Budget( Operational )   :      

PUMPS  WITHOUT MOTOR 

P28 ,P29 , P33 

WITH SPARE PARTS 

745/2022-E 

  : ( الرشغ٘ل٘ح) أسن ّسقن االوششّع فٖ الوْاصًح الفذسال٘ح

 مع مىادهب االحتيبطيت  مضخبث بذون محرك كهرببئي

P28 ,P29 , P33 

 

   
 خارجٌة -745/2022

2-1  

4-3 There’s a list of the companies that are 
unqualified or banned from working with the 
Ministry of Planning and Developmental 
Cooperation /Government Public Contracts 
Department   http://www.mop.gov.iq  

ذْجذ الئحح تأسواء الششكاخ غ٘ش الوؤُلح أّ الووٌْعح هي 

عول لذٓ ّصاسج الرخط٘ظ  / دائشج العقْد العاهح الحكْه٘ح ال

http://www.mop.gov.iq 

4-3  

5-1 Eligible countries :)country of origin ) 

SUNDYNE 
SAMMLER                                                                  
( West Europe) 

 : بلذ المنشبء  هلتمؤلاالذول 

SUNDYNE 
SAMMLER                                                              
( West Europe) 

5-1  

5-3 origin :  

Country of origin: The term "origin" means the 
country from which the manufactured equipment 
from the countries mentioned in the above. )5-1( 

  الوٌشاء:تلذ 

كوا هزكْس فٖ الفقشج اعالٍ رن فَ٘ ذصٌ٘ع الوْاد  ُْٗ الثلذ الزٕ 

(1-5) 

 

5-3  

 
B- Contents of Bidding Documents 

  ب. محتوٌات وثائك العطاء

7-1 For the purpose of clarification of Bid’s 
objectives only ,the 
Buyer’s addresses: 

 
To: CONTRACTS&PURCHASE 
DEPARTMENT -SOUTH 
REFINERIESCOMPANY- BASRA- 
REPUBLIC OF IRAQ 

Email: CONTRACTS@SRC.GOV.IQ 

 لغرض توضٌح اهداف العطاء فمط , عنوان المشتري هو:
قسم العقىد  -بنبيت الهيئبث -شركت مصبفي الجنىة: الٔ

 والمشتريبث
 الشعيبت:عٌْاى

 البصرةمحبفظت  : الوذٌٗح

 contracts@src.gov.iq:البرٌدااللكترونً

7-1  

7-1 Questions on the Bidding Documents shall be 

submitted to the Purchaser’s contracting 

departments no later than 7 days before closing 

date 

ٌجب ان تمدم االستفسارات حول وثائك العطاء الى دوائر 

 عمود المشتري فً موعد الصاه 

   سثعح اٗام قثل ذاسٗخ الغلق

 

 
 

7-1  

 C- Bid’s Preparation ج. إعداد العطاء  

10-1 Bid’s Language: Arabic, English  :1-11 العشت٘ح، االًكل٘ضٗحلغح العطاء  

11-1(h) 
The Bidder shall submit the following 

additional documents: 

1- Certificate of incorporation and 

 

 جب على ممدم العطاء أن ٌمدم الوثائك اإلضافٌة األتٌة:ٌ

شهادة تأسٌس وعمد تأسٌس الشركة مع محضر  -1

)ح( 11-1  
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company incorporation contract with 

the first founding meeting minutes. 

 2- An acquittance from the General Tax 

Authority addressed to the Southern 

Refineries Company for local suppliers. 

3- Certificate of incorporation of the 

foreign company, authenticated by the 

Iraqi embassy. 

4- Certificate of incorporation of the 

main company for companies with a 

branch or regional office in Iraq. 

5- A Chamber of Commerce ID for only 

local suppliers, effective at the time of 

bidding. 

6- The receipt of the tender purchase in 

its original copy. 

The Foreign Winning Bidder shall submit 

Undertaking that there is no unsettled 

financial claims against the Iraqi 

government entities within a period not 

exceeding 30 days from the date of 

notification of the Award decision, 

otherwise the Bid is excluded.  

 

In the case of claims, foreign companies 

undertake to make agreement to settle 

the parties satisfactorily for any prior 

disputes or claims within a period not 

exceeding (30) days from the date of the 

notification of the award decision. 

Otherwise, the Bid is excluded , and as 

per the instructions and decisions in 

force. 

 

 . االجتماع األول التأسٌسً

 

معنون الى شركة  براءة ذمة من الهٌئة العامة للضرائب 2-

 للمجهزٌن المحلٌٌن.مصافً الجنوب 

 

 

شهادة تأسٌس الشركة األجنبٌة مصادلة من السفارة   -3

 العرالٌة. 

 

شهادة تأسٌس للشركة الرئٌسة بالنسبة للشركات التً  -4

 ا فرع أو مكتب أللٌمً فً العراقلدٌه

  

تكون نافذة هوٌة غرفة تجارة للمجهزٌن المحلٌٌن فمط   -5

 . ولت تمدٌم العطاء

 

 . بنسخته األصلٌة المنالصة وصل شراء  -6

ان ٌمدم ممدم العطاء الفائز األجنبً تعهدا بعدم وجود مطالبة 

مالٌة غٌر محسومة تجاه المؤسسات العرالٌة خالل مدة ال 

 اإلحالة وبخالف( ٌوما من تأرٌخ التبلغ بمرار 30تزٌد عن )

 .ذلن ٌتم استبعاد العطاء

 

 

 

 

 

 

وفً حالة وجود مطالبات تتعهد الشركات األجنبٌة باالتفاق 

بالمٌام بتسوٌة مرضٌة للطرفٌن ألٌة منازعات أو مطالبات 

( ٌوما من تارٌخ التبلغ 30سابمة خالل مدة ال تزٌد عن )

وحسب . بمرار اإلحالة  وبخالف ذلن ٌتم استبعاد العطاء

. التعلٌمات والمرارات النافذة  

 

 

 

 
 
 

13-1 Alternative Bids Shall Not be considered 1-11 العطاءات البدٌلة    ال ٌسمح بها  

14-5 the latest applicable versions of INCOTERMS  
Shall be adopted 
2010 

3-12  2010ٌعتمد االصدار االخٌر المعمول به لالنكوترم     

14-6 The Bid prices offered by the Bidder are  
nonnegotiable 

تكون اسعار العطاء الممدمة من ممدم العطاء عند تنفٌذ  العمد  
   ؼٌر لابلة للتعدٌل

 
 

12-4  

14-7 The priced items in each special list (part) in 
the local competitive tender shall not be less 
than (100) % of the total items constituting 

ٌجب ان ال تمل البنود المسعرة فً كل لائمة )جزء( 
(  100متخصصة من لوائم العطاء التنافسً الوطنً عن )  

 % من مجموع البنود المكونه لتلن المائمة.

12-5  


