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 Preface    الممدمة 

    

(Standardbid documents tosupplycommodities  ز السلع ٌٌ ة لتجهٌ ٌٌ  لمد تم اعداد ( وثائك العطاء الٌم اٌس
 in  a  general  competitive  

manner)waspreparedfor projectsfinanced   ع ٌٌ الممولة منباسلوب  تنافًس عام ) للمشاٌر bythe federal 

budget ofthe Republic ofIraq.  . ة العراق ٌٌ ة لجمهوٌر ٌٌ  الموازنة األتحاٌد
    

These documents assume no occurrence of  

pre-qualification to the bidders before the   ل ٌٌ تفترض  هذه الوثائك عدم حدوث أي تؤهٌ

.   .invitation to bidمسبك لعطاءات لبل طرح العطاءلممدًم ا  
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 Bid Documents   وثائك العطاء 

    

 Iss ued on: …………..   ............... :   صادرة ف 

    
    

To supplythe commodities      ز السلع ٌٌ  لتجهٌ

Supply new complete prefabricated skid mounted   ت رٓج ٛ ض يحطخ ضخ ٛي بٛيِب يسجمخ ٛٛ انزشٛك

خٔ حذح ٚٛ خ feed R.O  water pumping systems   R.O نزغٚز ٛٛ  انزحٛه

    

ة العامة        ٌٌ  :GeneralCompetitiveBids................  : ...................... العطاءات التنافٌس

  

    
    

  

 The Project:Supply new complete prefabricated  
 
 

 skid mounted feed  R.O water pumping systems  :تالمشروع ٛٛ رجٛ ض يحطخ ضخ ٛي بٛيِب يسجمخ انزشٛك  

خ  ٛٛ خٔ حذح انزحٛه ٚٛ     R.Oنزغٚز

  

    

     

Contracting Party: Ministry of Oil/southern   refinery company (SRC)       جهة  التعالد

ة )ششكخ:  صاسح انُفظ / ششكخ يصبٙف انج ٕةانُجٕ ٔٛ  ػبيخ(    

Buyer:Ministry of Oil/southern refinery   company (SRC)      :صاسح انُفظ / المشتري ٔٛ
ٕةة )ششكخ ػبيخ  ششكخ يصبٙف انجانُجٕ

 ) 

  
  

  

    

 Advertisement Form/ 
 نموذج / اعالن منالصة  عامة   

 Invitation to Submit a Bid     
No.:       : العددDate:     :التاٌر ٌخTo / Gentlemen   Sub. / [735/2022 ]   اىل : السادة                     

Supply new complete prefabricated   [ 2222/535 ] / م                     skid mounted feed 

R.O water  ة وحدة
ٌ

ب لتغذ
ٌ
ك اه مسبمة التر

ٌ
 pumping system   R.Oتجه ٌز محطة ضخ ٌمٌ

ة 
ٌ

ةالتحٌلٌ
ٌ

البحٌرٌ  

 (Insert name of the contracting party / name of    
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buyer) is pleased to invite the qualified and 
سر  ( أدخل أسم جهة التعالد / أسم المشتري) بدعوة ممدمممدمً   ٌٌ experienced 

bidders to submit their bids to supply  م ٌٌ ز ( ادخل العطاءات المإهلٌن و ذوي الخبرة لتمٌد ٌٌ عطاءاتهم لتجهٌ  

(insert a brief description of goods), and note the following:   : ًوصؾ مختصر للسلع) مع مالحظة ما ؤتٌؤت 

 1.  The qualified bidders who want to obtain  
 
 

ن ًف الحصول على  .1 ٌٌ ن والراؼٌب ٌٌ ll call (Insert name ofadditional information sha على ممدًم العطاء المإهٌل

ام  ٌٌ ة االتصال (أدخل أسم المشتري) (أدخل أٌ ٌٌ وساعات  Buyer) (Insert days and works of officialمعلومات اضاٌف

مات لممدملممدًم  ٌٌ العطاءات.  as shown in the instructions to (attendanceالدوام الرسًم) وكما موضحة بالتعٌل
  bidders. 

2. The requisite qualification requirements:    

(Insert list of the requisite qualification  أدخل الئمة بمتطلبات التؤٌهل ) : 2. متطلبات التاٌهل المطلوبة requirements). 

 المطلوبة(  

3. Interested bidders can buy bid documents,    

after submitting written request to the  address 
ن شراء وثائك العطاء بعد تمٌدم  ٌٌ  3. بامكان ممدًم العطاء المهتٌم

specified 

in the bid data sheet, and after paying the 
انات  العطاء وبعد  ٌٌ طلب  تحٌرري الى العنوان المحدد ًف ورلة ٌب

selling value 

of documents amounts to (Insert 
ع للوثائك البالؽة ( ادخل المبلػ بالٌدنار .(   ٌٌ مة الٌب ٌٌ     .(amount inDinarدفع  ٌل

4. The bids are delivered to the following  م العطاءات الى العنوان األًت (أدخل العنوان الكامل ٌٌ تم تسٌل ٌٌ   .4 

address (Insert full address of the buyer) at the  

م)). العطاءات للمشت ٌٌ خ التمٌد ٌٌ المتاخرة specified date (Insert date of submission). Late ري) ًف الموعد المحدد ( ادخل تاٌر

العطاءات او  bids will be rejected, and the bids will be openedسوؾ ترفض وٌستم فتح العطاءات بحضور ممدمممدًم 

ن بالحضور ًف العنو ٌٌ هم الراؼٌب ٌٌ العنوان ) فًف الزمان  by the attendance of the bidders or theirان األًت (أدخل ممثٌل

خ .)   ٌٌ خ(  ادخل الولت والتاٌر ٌٌ   representatives. Attendance shall be at theوالتاٌر

following address (Insert address) at the time and  date (Insert time anddate).    

   Note: The contracting party can add additional   مالحظة  ( بامكان جهة التعالد اضافة ٌبانات اخرى تتالئم مع

ة المنظمة  data that are suitable with the value of theطٌبعة
ٌ

ٌ
ٌ

عات المانون
ٌ

ٌ ٌ ط ان ال تتعارض مع التشر  tenderالمنالصة  بشر

provided it does not conflict with the  )ة ًف العراق
ٌ

 legal legislations that regulateالجراءات  التعالدات الحكوٌمٌ

the government  contracting in Iraq.     
    

 [Signature]   [ ع
ٌ

                 [التوٌلٌ

 [Insert name of the authorized representative   [ ادخل اسم الممثل المخول لجهة التعالد]         

 للممثل المخول لجهة التعالد [     
ً

 [for the contracting party  ]ادخل العنوان االوظ ف

[Insert the position title of the authorized   representative for the contracting party]  
 
 

     

Standard  Bid  Documentsto  Supplythe    ز
ٌ

ٌ
ٌ
السلعوثائك العطاء الٌم اٌسة لتجه  

Commodities    Contents   ات
ٌ

 المحتٌوٌ

P art One– Contracting Procedures    

Itcontainsthefollowing sections:   الجزء األول – إجراءات التعالد 
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Section One  : Instructions to Bidders  
 
Thissectioncontains   :ة

ٌ
ٌ

ٌ
 ٌوحتوي األلسام األت

informationthathelpsthebidderstopreparetheir  
bids.Itprovidesinformationabout  مات لممدملممدًم العطاءات

ٌ
 تعٌلٌ

delivering,openingandevaluatingthe bids,   مدم  هذا
ٌ

المسم معلومات تساعد ٌ

العطاءات  عىل إعداد عطاءاتهم.    andcontractsawarding. Sectionone containsممدمً 

م العطاءات   .conditionsthatmust be usedwithout amendingكما ٌمدم
ٌ

ة تسٌلٌ
ٌ
معلومات  حول ك ف

م وتم  ٌمها وإرساء العمود. ٌحتوي المس  Section Two : Bid DataSheetوفتحها

عىل  أحكام  ٌجب استخدامها دون . Thissectioncontainstheconditionsaboutsupplyingoاألول

ل
ٌ

  perationsanditis consideredcomplementarytowhatتعد

is mentionedinsectionone.   انات العطاء
ٌ

ٌ
ٌ

  ورلة ب
Section Three  : Evaluation  and   ٌحتوي  هذا المسم عىل احكام تخص عمل

ٌ
اتٌ

ٌ
ٌ Qualification 

Criteria   ٌز وتعتبر مكملة لما جاء فًف المسم االول 
ٌ
  Thissectioncontains  thecriteriaالتجه

usedtodeterminethebidwiththelowest   ل
ٌ

ٌ
ٌ
م والتأه

ٌ
ر التٌمٌ

ٌ
ٌ

ٌ
  معا

price,andqualificationrequirementswhichhastobe   ٌر المستخدمة 
ٌ
حدد  هذا المسم المعا

ٌ
ٌ 

ً
ف

   العطاء االللسعًرا  .fulfilledby the bidder toimplementthe contractتٌع ٌن
ً

ل الت
ٌ
، ومتطلبات التاه  

Section Four  : Bid Forms   . جب  توفرها فًف ممدم العطاء إلنجاز
ٌ

ٌ

 Thissectioncontainsbidforms,scheduleofpricesandالعمد

bidguarantee which mustbe submittedwithit.  
 نماذج العطاءات 

 

Section Five  : Eligible Countries   تضمن  هذا المسم نماذج ٌصغة العطاء، جدول
ٌ

ٌThis 

 section  includes  information  aboutthe   األسعار ، وضمان العطاء الذي ٌجب

  eligiblecountriesأن ٌمدم
معه. 

 

Part Two– Supplying Requirements  

  
 المسم األول: 

  
 : 

ً
 المسم الثان

  
 المسم الثالث: 

  
 المسم الرابع: 

  

   المسم الخامس: الدول المؤهلة 

Itcontainsthefollowing sections:   تضمن هذا المسم معلومات تخص الدول
ٌ

ٌ 

Section Six  : Schedule ofRequirements   .المؤهلة 

Thissectioncontainslist    

ofcommoditiesandservicesrelatedthereto,schedul  ز
ٌ

 – متطلبات التجه
ً
    es  ofالجزء  الثان

supplyinganddeliveringmethods,technicalspecifica  : 
ً

 ٌوحتوي المسم األتاألت

tions,drawings  that  describethe    

relatedcommodities  and  services   المسم السادس: جدول المتطلبات 

تضمن هذا المسم الئحة بالسلع والخدمات المتصلة بها ، جداول 
ٌ

ٌ .whichwillbesupplied م ، المواصفات
ٌ

ز و التسٌلٌ
ٌ

ٌ
ٌ
مناهج التجه

 
ً

ة والمخططات التالت
ٌ

The Contract–art Three الفٌنٌ
 

P
زها. 

ٌ
ٌ

ٌ
تم تجه

ٌ
 ٌسٌ

ً
  تصف السلع والخدمات المتصلة بها والت

Itcontainsthefollowing sections: 

Section Seven : General Conditions of the  Contract     الجزء الثالث: العمد 

Thissectioncontains    

thegeneralconditionsthatmustbeappliedineach   :ة
ٌ

ٌ
ٌ

 و ٌحتوي األلسام األت

contract.  Theprovisions    
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وط العامة للعمد    المسم السابع:  fParagraphsincludedinthis  sectionshallnotbe  oالشر تضمن هذا المسم ٌ

 
ً

لها. amended.  تنطبك عىل كل عمد .   الفمرات العامة الت
ٌ

ٌ
ٌ

   نصوص الفمرات المدرجة فًف هذا المسم ال ٌمكن تعد

  

  

  

  

Section Eight     :  Special Conditions ofthe  Contract    المسم الثامن: الشروط الخاصة بالعمد 

تضمن هذا الفصل فمرات خاصة بكل عمد تعدل أو تكمل  ٌٌThissectioncontains   

Paragraphsforeachcontractwhichamendor  .الشروط  العامة للعمد المدرجة ًف المسم السابعcomplete the 

general conditions of the contract  

 includedin sectionseven.  

Section Nine      :  Contract Forms   :نماذج العمود  المسم التاسع  

Thissectioncontainsthecontractformthatwhen    حتوي  هذا المسم على نموذج العمد والذي عند ٌٌ

والتعٌدالت على العطاء الموافك علٌه  التصح ٌحات  filled,itwillinclude corrections and amendmentsofاستكماله، ٌتضمن

مات لممدمً   the  approved  and  admissible  bidوالمسموح بها ٌٌ العطاءات والشروط   حسب  التعٌل

  accordingtotheinstructionstobiddersالعامة والخاصة
بالعمد . 

andthegeneraland special conditions 

of the   contract.  "  مها فإن  "نماذج ضمان حسن حالة اش  ًف ٌٌ تراط تمٌد

ذ ٌٌ مها من ممدم  Ifitwasrequiredtosubmititthen"goodperformancegالتنٌف ٌٌ و "ضمان الدفعة الممدمة" ٌتم اكمالها و تمٌد

 guarantee"shall الفائز فمط بعد ارساء العمد uarantee  form"and  "advancepaymentالعطاء

becompletedandsubmittedbythewinnerbidder onlyafterawardingthe contract.  
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 Part One  الجزء األول 

    

Contracting Procedures     إجراءات التعالد 

For the Contracts ofSupplyingCommodities    ز السلع ٌٌ  لعمود تجهٌ
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مات لممدملممدم  العطاءات المسم  ٌٌ ز السلع Section One:Instructionsto Bidders األول: تعٌل ٌٌ    لعمود تجهٌ

For the Contracts ofSupplying Commodities     

  

    

    

Tableof Contents   الئمة الفمرات 

    

            عامة  أ.

A. General ......................................... 11         1  نطاق العطاء 

ل 2 ٌٌ          . مصدر التمٌو

1- Scope of Bid .................................. 11  
           

2- Financing  Resource .................... 11          ال ٌٌ 3.  الفساد و االحٌت
 

             

 Fraud and Corruption -3....................  11        ًم العطاءات المإهلٌن. ممدمممد4

             

4-  Eligible  Bidders ........................... 12  

     . المواد والمعدات والخدمات المإهلة 5

5- Eligible Commodities and Related       Services ............................................ 14     .ب
ات وثائك المنالصة ٌٌ  محتٌو

           

B- Contents of Tender Documents .... 14  
         .السام وثائك المنالصة6

6- Parts of Tender Documents .......... 14          
 

       . توٌضح وثائك المنالصة 7

7- Clarification of Tender Documents 16             

       . تعٌدل   وثائك المنالصة 8

8- Amendment of Tender Documents 16  
         

C- Preparation of  Bids ...................... 16          .إعداد  ج 

العطاءات
 

             

 Cost of Bid -9....................................  16        . كلفة اعداد و تمٌدم العطاءات9

             

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

 Documents-11 11. لؽة العطاء     

Comprising the Bid .... 16        
       الوثائك المكونة  للعطاء  .11
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12-Bid Submission Form and Priced Bill of             

Quantities .......................................... 17  
     نموذج تسلٌم العطاء وجداول األسعار .12

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

لة .13 ٌٌ            العطاءات البٌد

  

               

  

       أسعار العطاءات والحسومات .14

14-Bid Prices and Discounts ............. 17             

15- Currency of Bids .......................... 18          15 . عملة العطاءات
 

             

16- Documents   Confirming the  Eligibility    د اهلٌة ممدم العطاء ٌٌ ٌ  of  Bidder 16. الوثائك التالًت تإ

........................................... 18  
           

17- Documents  Confirming the  Eligibility   ة السلع و الخدمات المتصلة به ٌٌ د اهٌل ٌٌ ٌ   of   17. الوثائك الًت تإ

Commodities  and  Services ......... 18        

د مطابمة الس 18 ٌٌ ٌ  لع والخدمات المتصلة بها. الوثائك الًت  تإ

18- Documents    Confirming   

 the   

Conformity  of  Commodities  and  Related  

.......................................................... 18    

19- Documents Confirming the Qualification 

of the Bidder ...................................... 19  

20- Period of Validity of Bids ............. 19   

21-Bid Guarantee .............................. 19  
  

22- Method  of  Submitting  and  Signing  of   

Bid ..................................................... 21  
  

D- Submission and Opening of Bids .. 21  

  

23- Delivering,  Sealing  and  Marking of  

Bid ..................................................... 21  
  

24-Deadline  for  Submitting of the  Bids22  

25-Late  Bids ..................................... 22   
 

26-  Withdrawing,   

 Replacing    and    
Amending  of  Bids  خطأ! اإلشارة

ر ٌٌ ة ٌغ ٌٌ  المرجٌع

 معّرفة. 

ر     ٌٌ ة ٌغ ٌٌ خطأ! اإلشارة المرجٌع

Opening of  Bids -27 

 معّرفة. 

E- Evaluating and 

Comparing Bids .... 23    

28- Confidentiality 

............................. 24  
  

29- Clarification  of  Bids 

................... 24  
  

           

د مإهالت ممدم العطاء 19    ٌٌ ٌ    . وثائك تإ
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ة العطاءات 21 ٌٌ      .  فترة نفاذٌ

           

       ضمان العطاء  .21

           

ع العطاء .22 ٌٌ م وتوٌل ٌٌ مة تمٌد ٌٌ      طٌر

           

م وفتح العطاءات  د. ٌٌ      تسٌل

           

م و أؼالق و تؤٌشر العطاءات .23 ٌٌ    تسٌل

           

م العطاءات  .24 ٌٌ    الموعد النهاًئ لتمٌد

         

       العطاءات المتؤخرة .25

           

ل العطاءات .26 ٌٌ    سحب واستبدال وتعٌد

           

تم ٌم   هـ.       فتح العطاءات  .27

     وممارنة العطاءات

         السٌرة .28

           

ح العطاءات .29 ٌٌ        توٌض

           



 

           . استجابة العطاءات31

  

             

     . عدم المطابمة، األخطاء والحذؾ 31

30- Bids Response ............................ 24
  

         

31- Non-Conformity of Specifications,     ًك األوالألول ٌٌ للعطاءات التدٌل  .32 Errors and Omitting 

........................... 25        
ك البنود والشروط والتٌم ٌم الفنً 33 ٌٌ      . تدٌل

32-Initial Auditing  of  Bids ................. 25  
           

33- Auditing   the  Terms  and  Conditions      34 .التٌؽ ٌر الى عملة موحدة and  the  Technical  

Evaluation ......... 26       

ة لممدملممدًم العطاءات المحل ٌن 35 ٌٌ ....  26      . االفضٌل

Conversion to Unified Currency-34 

           

 35-Margin of Preference .................... 27           36 تٌم ٌم العطاءات 

36-Evaluation of Bids ........................ 27     
 Bids Comparison -37 37 ممارنة العطاءات    

......................... 28       

38- Subsequent  Qualifications  to  Bidders   ل الالحك لممدملممدًم العطاء ٌٌ  38 االتاهٌ

 .......................................................... 28       

ع 39 ٌٌ  . حك المشتري ًف لبول او رفض أي عطاء أو رفض جٌم

39-Buyer's  Right  to  Accept  or  Reject   

 any  Bid ............................................. 28        العطاءات
 

         احالة العمد  و.

 F- Awarding the Bid ........................... 28             
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ع العمد 43 ٌٌ         . توٌل

 44- Good PerformanceGuarantee ..... 30          44. ضمان حسن االداء 
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Section One: Instructions to Bidders   مات لممدملممدم  العطاء ٌٌ  المسم األول: تعٌل

A. General    

1- Scope of Bid   أ. عامة 

1-1-      The  buyer,  as  definedintheBid  DataSheet,    

shallissuethesetenderdocuments fortheacquisitionofcommodities and  1- نطاق العطاء related services as 

stated in section six:  scheduleof requirements.    

The bid data sheetshall statethis general competitivebid'sname and  انات ٌٌ ه ًف ورلة ٌب ٌٌ موم المشتري المشار إٌل ٌٌ  

1-1 numberaswell as the name,definition andnumber of items required.   العطاء ، بإصدار وثائك المنالصة هذه

والخدمات  المتصلة بها المحددة   Ifmentionedinthetenderdocuments,thefollowingdefinitionsshall   -2-1لشراء السلع

د اسم ورلم هذا العطاء التنافًس العام  :beconsideredًف المسم السادس (جدول ٌٌ   a- “inwriting”meansanyالمتطلبات ). ٌتم تحٌد

انات العطاء، كما ٌحدد ًف هذه الورلة ٌٌ  methodofwrittencommunication(mail,email,fax), withproofللشراء  ًف ورلة ٌب

ofreceipt  .ؾ وعدد المواد المطلوبة ٌٌ     .thereofاسم  وتعٌر

b- Thesingular is usedtodescribe thepluraland vice-versa.   ة عند ورودها ًف وثائكتعتمد التعا ٌٌ ؾ األٌت ٌٌ ٌر  2-1 c- 

“Day” meansa Gregoriancalendar day,  
المنالصات: 

 

لة من وسائل   أ.   ٌٌ  Financing Resource -2  تعٌب ر "كتاٌب اً" ٌعًن أٌ ة وٌس

Financingshallbeobtainedfromtheamountsallocatedfortheprojectinthe   ،د اإللكتروًن، االتصال  الكتاًب (البٌرد ٌٌ البٌر

 the project’sإثبات  استالمها.  Federal Budgetofthe Government ofIraq.Thebiddatasheetshallstateالفاكس)، مع

nameandnumber.    

 Fraud and Corruption -3  تستخدم ٌصؽة المفرد لوصؾ الجمع    ب. 

3-1- TheBuyerrequiresthattheBidders, suppliers,contractorsand  .والعكس  صٌححadvisorsshallcomply 

withtheethical standardsthroughouttheprocess of   

contractingand executionof contract.Inordertoachievethis policy,  .الدي ٌٌ  -a ج. "ٌوم" ٌمصد به الٌوم ًف التمٌوم الٌم

TheBuyerconsiders the following definitionsfor this purpose:   

ل -2 ٌٌ  First:   مصدر التمٌو

“CorruptPractices”meansoffering,giving,receivingorsoliciting,directly or   ل من خالل المبالػ ٌٌ تم  التمٌو ٌٌ

ة الموازنة  الٌف   indirectly,anythingofvaluetoinfluence theactions ofa publicofficialالمخصصة الى المشروع فً  ٌٌ دراٌل

ة العراق. ٌتم األشارة الى أسم ٌٌ المشروع و رلمه فًف .   .throughoutthe acquisitionprocessor contract executionلجمهوٌر

انات العطاء ٌٌ  ورلة ٌب

Second:    

“FraudulentPractices”meansanymisrepresentationoromissionofany  ال و الفساد ٌٌ  fact 3- االحٌت

inviewtoinfluencetheoutsourcing processor contract execution. ، ؤن ٌحافظ ممدمو العطاءات ٌٌ شترط المشتٌر ٌٌ  1-3 

Third:“CollusivePractices”means any schemeof  والمجهزون ، والمتعالدون واالستشاٌرون على

ذ الع  arrangementbetweentwoorالمعاٌ ٌر ٌٌ ز وتنٌف ٌٌ ة التجهٌ ٌٌ مد. وًف األخالل ٌة خالل عمٌل

ل ٌٌ  تحٌمك هذه الٌساسة: moreBidders,withorwithoutknowledgeofthebuyer,inview toسٌب

establishartificial andnoncompetitiveprices.   :ة لهذا  الؽرض ٌٌ ؾ األٌت ٌٌ عتمد المشتري التعاٌر ٌٌ   

Fourth:“CoercivePractices”meansharmingorthreateningtoharm,directly    
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or indirectly,thepersonsortheir propertiestoinfluencetheirparticipationin   ا والً: "الممارسات الفاسدة" تعًن تمٌد م أو

ر مباشر   .t heacquisitionprocessesor influencethe contractexecutionإعطاء أو استالم ٌٌ أو  التماس بشكل مباشر أو ٌؼ

مة ٌٌ ء ذي ٌل ًٌ ة عامة خالل  :Fifth: “ObstructivePractices”meansأي ًش ٌٌ ر على عمل مسإول ًف مولع مسإوٌل ٌٌ  للتؤٌث

(1)Todestroy  intentionally,  falsify,distortdocuments  andconceal   . عمٌل ٌة الشراء أو تنفٌذ

ة"   investigation-requiredevidencesorgivefalsetestimony toinvestigatorstoالعمد ٌٌ : "ممارسات احٌت اٌل
 ًٌ

ث اٌن ا

ل أو حذؾ ٌٌ ألي  من   ,obstructtheBuyer’sinvestigationproceduresinthecorrupt,  fraudulentتعنتعًن أي سوء تمٌث

ز أو ٌٌ ة تجهٌ ٌٌ ة عمٌل ٌٌ ر على أٌ ٌٌ  collusive,coercivepracticesorthreaten,provokeorobstructanyالحمائك بهدؾ التؤٌث

partyand   .تنف ٌذ للعمدpreventitfromgivinganyinvestigation-relatedinformationorpreventit from   :
 ًٌ

ث الثا

اثن ٌن أو اكثر من ممدًم    .following uptheinvestigationprocedures"ممارسات التواطإ" تعًن أي تخط ط أو تنس ك ٌب ن

. العطاءات  بعلم أو دون علم ر تناف ٌٌ ة وٌؼ ٌٌ ةالمشتري بهدؾ وضع أسعار وهٌم ٌٌ ٌس  

ذاء  ٌٌ ٌ د بإ ٌٌ ذاء أو التهٌد ٌٌ رابعاً:  "ممارسات لهٌرة" تعًن إٌ

ر مباشر، على األشخاص أو  ٌٌ ،سواء بشكل مباشر أو ٌؼ

ات الشراء أو  ٌٌ ر على مشاركتهم ًف عمٌل ٌٌ ممتلكاتهم للتؤٌث

ذ العمد.  ٌٌ ر على تنٌف ٌٌ  التؤٌث

 خامساً: ممارسات اعالة، وتعًن:   

ر أ )1( ٌٌ  و التٌؽ ٌر ًف الوثائك االتالؾ المتعمد أو التزٌو

أوحجب االدلة الالزمة للتحٌمك او االدالء بشهادة زور 

للمحمٌمن العالة اجراءات التحٌمك من المشتري ًف 

ال أو التواطإ أو  ٌٌ ممارسات الفساد االداري أو االحٌت

د أوالتحرش أو اعالة اي  ٌٌ ة أو التهٌد ٌٌ الممارسات المهٌر

ة معلومات ٌٌ م أٌ ٌٌ تتعلك بالتحٌمك او  طرؾ أو منعه من تمٌد

ك.   ٌٌ  منعه من متابعة اجراءات التحٌم

(2)ThepracticethatobstructstheBuyerfromfollowinguptheauditing and revision   االفعال الًت تعٌك ممارسة المشتري ًف

(  .procedures,as per3-1(d) hereinafter )2( التدلٌك و الثانٌوة  ممارسة  الرالبة المنصوص علٌها بالفمرة  -b(د1-3

TheBuyermayrejecttheawardingrecommendationsifitisprovedthat  . الالحمة

theApplicantisinvolved,directlyorthroughanagent,in acorrupt, fraudulent,   

collusive,coercive or obstructivepracticeduring itscompetitionon the  ة باالحالة  ب ) للمشتري الحك ًف رفض ٌٌ التوٌص

ط فً   .relevantcontractإذا ٌٌ  c- The Buyermay impose penalties onوجد  أن المتمدم تورط بشكل مباشر أو من خالل وٌس

organizations or individuals, including  د ٌٌ ال أو الفساد أو التواطإ أو التهٌد ٌٌ  أي من ممارسات االحٌت

declaringineligibility,whetherfordefiniteorindefiniteterm, ifitis provedthatthey   .  ًة التنافس على العمد المعن ٌٌ  خالل عمٌل
 are  involved,directly  orthroughanagent,inacorrupt,  

fraudulent,collusive,coerciveorobstructivepracticeduringcompetition or during  (للمشتري  ج الحك     

ألفرادا  بمعالبة( أو    ( 

ة عمود  ٌٌ ٌ ة استالم أ ٌٌ دهم من أهٌل ٌٌ ممولة من المشتري،  لمدة محددة .theexecution ofa Buyer-funded contract المإسسات)، بما ًف ذلن تجٌر

ثبوت تورطهم  d-  TheBuyershall  havetherighttoaddtotheBiddingDocumentsand  theاو ٌؼر محددة  ًف حال 

ط ًف أي من  بشكل مباشر أو من ٌٌ  خالل وٌس

contractsa  conditionstipulating  that  Bidders,suppliers,contractorsand   ممارسات  االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو

التنافس  أو من خالل تنفٌذ  .   advisorsshallpermittheBuyeroritsappointedauditorstoinspector  audit  theirالتهٌدد خالل

مد ممول من المشتريع accounts, registers and any documents related to the bid submissionand    

 contractexecution.  (د) للمشتري الحك بتضٌمن وثائك المنالصة والعمود شرط 
3-2- Inaddition,theBidder shallhaveacquaintedwiththeobligationsstatedin   لزم  ممدًم ن ٌٌ ٌٌ ن والمماوٌل ٌٌ العطاءات والمجهٌز

ن منه ًف الكشؾ أو  .GeneralConditions ofContractinthisrespect(A/3) 1-35واالستشاٌر ٌن ٌٌ ن المٌع ٌن ٌٌ  -4بالسماح  للمشتري أو للمدلٌم

Eligible Bidders  م العطاء ٌٌ ة وثائك متعلمة بتمٌد ٌٌ ٌ  The Bidder and all partiesthereof may be   -1-4تدٌل ٌك حساباتهم وسجالتهم أوأ

citizensofany country  . وتنف ٌذ العمدaccordingto thecontracts stated insection five: eligible countries.TheBidder   

holdingcitizenshipof acountry shallbeeitheracitizenthereoforhave incorporated  اءات اضافة الى ماتمدم، على ممدًم العط

طلعوا على االلتزامات الواردة    acompany,registered  ordoing  businessaccordingtoprovisions 3-2     ان ٌٌ

1-35بالفمرة  (ثالثاً) من   
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oflawssuchcountry.  

Thesestandardsshallbeappliedtoidentify  thecitizenshipofany 

subcontractororsupplier  forany 

 partofthecontract,toincludetheservices relatedthereto.  

4-2-     

 Biddersshallnothaveanyconflictofinterests;shallbedisregardedan

y applicantprovedtobeinvolvedinconflictofinterestwithaParty 

 oranotherin  the process ofsubmitting 

thebidineachofthefollowingevents:  

a- Ifithas,orhad,withrelationwiththecontractor’scompanyoras

ubsidiary thereoftoofferadvisoryservices  for 

 thepurposeofsettingupthe  design, 

specificationsorotherdocumentsusedtodeterminethecommoditie

stobe supplied throughthedocuments ofthe Bid.  

b- IfmorethanBidis submittedtothe 

tender,unlessalternativebids,ifpermitted 

asper13/InstructionstoBidders,aresubmitted.Inany 

case,thiscondition does 

notpreventcontractorsfromsubmittingmorethan a bid.  

4-3- The Bidder that has been disqualified by the 

Buyer as per 3/Instructionsto 

 Bidders,shallbedisregardedonthedateofawardingt

he contract.A 

 listofthedisregardedcompaniesisavailableontheBu

yer’s 

URLmentionedinthebiddatasheet.Alsoshallbedisregarde

dany  bidder thatisdisqualified,suspendedorbanned 

 by  theLegalDepartmentor 

thePublicGovernment 

 ContractsDepartmentoftheMinistryofPlanningand 

Developmental Cooperation.  

4-4- Iraqi Government owned organizations are 

eligible toparticipate in bidding,ifthey 

meetthetwofollowingconditions:(1)

theyarelegallyand financially 

independent,and(2) according to 

the Trade Law and State 

Companies Law.  
 الشروط العامة للعمد بهذا الصدد. 

  

  ممدمو العطاءات  المؤهلون -4

ع االطراؾ  -1-4 ٌٌ لممدم العطاء و جٌم

ة الًت ٌتؤلؾ منها ممدم العطاءات ان ٌحملوا جنسٌ  ٌٌ

ة دولة و حسب العمود الواردة بالمسم الخامس  ٌٌ ٌ ا

(الدول المإهلة) ٌوعتبر ممدم العطاء حامال 

ها او مإسسا  ٌٌ ة دولة ما اذا كان مواطنا ٌف ٌٌ لجنٌس

لشركة، او مسجال وعامال طبماً احكام لواٌن ن تلن 

 الدولة. 
ن    ٌٌ ة المماوٌل ٌٌ د جنٌس ٌٌ ضا ًف تحٌد ٌٌ تنطبك هذه المعاٌ ٌر اٌ

ن الي جزء من العمد بما ًف ذلن الثانو ٌ ٌٌ ن او المجهٌز

 الخدمات المتصلة بها. 
جب أال ٌكون لممدم العطاء أي  -2-4 ٌٌ

تضارب ًف المصالح، ٌحث ٌستم استبعاد أي 

متمدم ٌثبت تورطه ًف تضارب ٌومكن ان ٌفسر 

ممدم العطاء متورطاً ًف تضارب المصالح مع 

م العطاء ًف كل  ٌٌ ة تمٌد ٌٌ طرؾ او اخر ًف عمٌل

ة:  من  ٌٌ  الحاالت االٌت
(أ) إذا كان حااٌل أو ًف السابك على عاللة بشركة، أو أحد 

توابعها، المتعالد مع المشتري لتمٌدم خدمات أستشاٌرة لؽرض 

م أو المواصفات أو الوثائك األخرى  ٌٌ ر التصٌم ٌٌ تحٌض

زها من خالل  ٌٌ جري تجهٌ ٌٌ د السلع الًت ٌس ٌٌ المستخدمة لتحٌد

 وثائك هذا العطاء . 
ا تمدم بؤكثر من عطاء واحد ًف هذه المنالصة ،إال ًف (ب) إذ

لة أو مسموح بها كتلن المنصوص  ٌٌ م عطاءات بٌد ٌٌ حالة تمٌد

ها ًف الفمرة  ٌٌ مات لممدًم العطاء. وًف أي  13عٌل ٌٌ من التعٌل

ن من االشتران  ٌٌ من هذه األحوال ال ٌمنع هذا الشرط المماوٌل

 ًف أكثر من عطاء. 

)  من التعلٌمات لممدًم الى العطاء، 3م استبعاد ممدم العطاء الذي سبك وان تم اعتبارهُ فالداً لالهل ة من المشتري بموجب المادة(ت -3-4

مات ممدًم  ٌٌ ن ًف تعٌل ٌٌ خ إرساء العطاء. ان الئحة بؤسماء الشركات المستثناة موجودة على العنوان اإللكتروًن للمشتري المٌب ٌٌ ًف تاٌر

ستبعد أي متمدم للعطاءات فالداً لالهل ة أو او معلما نشاطه او ممنوعاً من التعامل  من الدائرة المانونٌة أو دائرة العمود العامة العطاء. كما ٌ

 الحكوٌمة ًف وزارة التخطٌط .    
  

الموسسات المملوكة للدولة  تكون مإهلة   لالشتران ًف 4-4

ها، ( ٌٌ ان ٌف ٌٌ ) 1العطاء، أذا توفر الشرطان األٌت

ا وماالٌ  ٌٌ  مستملة النوٌن

 ) تعمل وفك المانون التجاري والنون الشركات العامة2(   
    



 

4-5-   The  Bidders  shall   prove  their  continuous  qualification  to   the 

Buyer’s satisfaction,according to reasonablequalification requirement  
  

5- Eligible Commodities and Related Services  
  

5-1- Allcommodities 

 andrelatedservicesinaccordancetothecontract fundedby 

theBuyer shallbe fromthe eligiblecountries (origins).  
5-2- Forthepurposeofthis Clause,theterm“commodities” 

meansvariouscommodities suchasraw  

materials,instruments,equipments,industrial facilities.Also, the   term  
“relevant   services”   means  services  such  as  insurance, installation, 

training andprimarymaintenance.  
5-3- The term “origin” means the country from which the 

commodities are extracted,produced,planted,processed 

ormanufactured,orthrough manufacturing,processing 

 orassembling  producecommercial commodities that 

havedrasticallydifferentbasic propertiesthan their components.  
B- Contents of Tender Documents  
6- Parts of Tender Documents  
6-1- Tenderdocuments arecomposedofthreesectionscontainingall the 

sectionsstatedhereinafter andthelattershallbereadinconjunctionwith 

anyannexto beissued according toPara eight/Instructions toBidders.  
  

  

  

Part One – Contracting Procedures  
  

Section One: Instructions toBidders  

  

SectionTwo:BidData Sheet  

  

SectionThree:EvaluationandPrequalificationCriteria  

  

Section Four:BidForms  

  

Section Five: EligibleCountries  

  

Part Two – Supply Department Requirements  
  

Section Six:Table ofRequirements  

Part Three – The Contract  

Section Seven:General Conditionsof theContract  

Section Eight: SpecialConditionsof theContract  

Section Nine: Contract Forms  

6-2- Theannouncementoftheinvitationissued bytheBuyeris not 

consideredpart of the tenderdocuments.  

6-3- If the tender documents and its 

annexes are not received by the 

Buyerdirectly,thelattershallnotberespo

nsible forcompleteness thereof.  

6-4- TheBidder 

shallcheckalltheinstructions,forms,term

s and 

specificationscontainedinthetenderdoc

uments.FailurebytheBidder 

toprovidealltheinformationanddocumen

tsrequiredinthe  tender 

Documentsmayresultin rejecting the 

Bid.  

توجب على ممدًم العطاءات إثبات استمرار  4-5 ٌٌ

تهم بما رٌضرًض المشتري بناء على متطلبات  ٌٌ أهٌل

ل معمولة.   ٌٌ  تؤهٌ

  السلع المؤهلة والخدمات ذات العاللة -5

ع السلع  1-5 ٌٌ جب أن تكون جٌم ٌٌ

والخدمات المتصلة بها حسب العمد الممول 

 من المشتري من دول(مناشئ) مإهلة. 

ؾ  2-5 ٌٌ ألؼراض هذه الفمرة ٌشمل تعٌر

"سلع "البضائع المختلفة مثل المواد الخام و 

ة،  ٌٌ اآلالت و المعدات و المنشآت الصناعٌ

ؾ "الخدمات المتصلة بها  ٌٌ كما ٌشمل تعٌر

 ٌٌ ن والتركٌب والتدٌر ٌٌ ب الخدمات مثل التؤٌم

 والٌصانة االبتدائٌة. 

مصطلح "المنشؤ"  عًن الدولة  3-5

الًت ٌتم منها استخراج السلع أو إنتاجها أو 

زراعتها أو معالجتها أو تصنٌعها، أو الًت من 

ع  ٌٌ ع أو المعالجة أو التجٌم ٌٌ خالل التصٌن

تنتج سلعا تجاٌرة تختلؾ ًف صفاتها 

ا عن ٌٌ ة اختالفا جذٌر ٌٌ  مكوناتها ً . األساٌس

  

  

ات وثائك المنالصةب.  ٌٌ   محتٌو

  

  اجزاء وثائك المنالصة -6

  

تتؤلؾ وثائك المنالصة من ثالثة اجزاء تتضمن جٌمع  6-1

األلسام المشار إلٌها ًف أدناه، ٌوجب أن تمرأ هذه األٌخرة 

بالتزامن مع أي ملحك ٌصدر وفما للفمرة الثامنة من 

 التعلٌمات لممدملممدًم العطاء . 

  

 إجراءات العطاء   الجزء األول

  

  المسم األول: التعلٌمات لممدملممدًم العطاء 

  انات العطاء ٌٌ  المسم الثاًن: ورلة ٌب
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   المسم الثالث: معاٌ ٌر التٌم ٌم والمإهالت 

  المسم الرابع: نماذج العطاء 

  المسم الخامس: الدول المإهلة 

  

ز   الجزء الثانالثان   ٌٌ  متطلبات لسم التجهٌ

  

  المسم السادس: جدول المتطلبات 

  

 العمد   الجزء الثالث

   المسم السابع: الشروط العامة للعمد 

  المسم الثامن: الشروط الخاصة بالعمد 

  المسم التاسع: نماذج العمود 

ال ٌعتبر  االعالن او الدعوة  2-6

الذي ٌصدر عن المشتري جزءاً من وثائك 

 المنالصة. 

لصة ًف حالة عدم تسلم وثائك المنا 3-6

وملحماته من المشتري مباشرة، ال عتبر هذا 

 األٌخ ر مسإوالً عن اكتمالها. 

فترض أن ٌدلك ممدم العطاء  4-6 ٌٌ

ع التعلٌمات والنماذج والمصطلحات  ٌٌ جٌم

والمواصفات الموجودة ًف وثائك المنالصة. 

ع  ٌٌ ر جٌم ٌٌ  وإن فشل ممدم العطاء ًف توٌف

والوثائك المطلوبة ًف وثائك المنالصة لد ٌإدي  المعلومات

  . إلى رفض العطاء

    



 

7- Clarification of Tender Documents  

  

7-1- Whenitisrequiredtoclarifyorinterpretanyoftheinform

ationofthe tender  documents,theBidder 

 shallsendaletter  to  theBuyer 

accordingtoitsaddressstatedin 

 thebiddatasheet.  Thelattershall 

replyinwritingtoanyquestionsitreceivesprovidedthat

theyarereceive d tendaysbeforethebid 

submissiondeadlinetowhichthe period of 

announcement is determined by (15) days. The 

Buyer shall 

determinethedeadlinetoreceivequestions 

 forthosetowhichthe announcement period 

exceedthe (15) days statedinthebid datasheet, 

 theBuyershallsendacopy  ofitsreply 

tosuchquestionstoall  those 

whoreceivedthetenderdocumentsdirectly 

 therefrom,toincludethe 

descriptionofquestion,withoutstatingitssource.Ifthe

Buyerdeems itnecessary 

 toamendthetenderdocumentsduetosuchque

stions,it shall conductthesame according tothe 

procedures statedin articles (8)and (22-2).  

8- Amendment of Tender Documents  
8-1- TheBuyer  

mayamendthetenderdocumentsanytimebeforethe tender deadline, 

byissuingannexesthereto.  
8-2- Annexesareconsideredpartofthetenderdocuments

andshallbe 

circulatedinwritingtoallthosewhoreceivedtenderdoc
umentsdirectly fromthe Buyer.  

8-3- TheBuyershallhavetherighttoextendthetenderdead
lineas per 24-2/Instructions to Bidders  to give the 

Bidders  ample time to consider the amendments 
stated in theBid’sannex.  

  

C- Preparation of Bids 9- Cost of Bid  
  

9-1- TheBidder ischargedwiththetotalcostresultingfromsettingup 

and submittingitsBid. TheBuyershallnotbeliableforsuchcosts 
regardless oftheresults ofBidsanalysis.  
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- TheBid is madeupof the following 

documents:  
  

a- Bid’sformandtheun-

pricedbillofquantitiesusedaccordingto12,14
, 15/Instructionsto Bidders. b- Bid’s 

securityas per 21/InstructionstoBidders, 
ifrequired.  
c- Writtenconfirmationoftheauthorizati

ontotheBid’ssignatory accordingto 

anotarizedpower ofattorney asper 

22/Instructions toBidders.  
d- InformationcertifyingtheeligibilityofBi

dder 

tosubmititsBidaccordingto16/Instructionsto 

Bidders.  
ح وثائك المنالصة -5

ٌ
  توٌضٌ

  

ح او تفٌش اي من المعلومات ًف  7-1
ٌ

ًف حالة الحاجة لتوض
ي  وثائك المنالصة ٌجب عىل ممدم العطاء االتصال بالمشبر
كتاب ا  وعىل عنوانه المذكور ًف ورلة ٌب انات العطاء. ٌو 
 ة استفسارات ترد 

ٌ
 ر ان ٌرد كتاٌب ا  عىل أ

ٌ
توجب عىل االخ

ام ًف االلل من 
ٌ

ٌ
ٌ
ة ا طة ان ٌتم استالمها لبل عشر

ٌ
ٌ ٌ ه، شر

ٌ
اٌلٌ

ة   حددت فبر
ً

م العطاءات لتلن الت
ٌ

ة لتسٌلٌ
ٌ

ٌ
ٌ
المدة النهائ

ة 15االعالن عنها ب(
ٌ

ٌ
ٌ
ي المدة النهائ ) ٌوما . ٌحدد المشبر

 تٌزد 
ً

ة االعالن عنها عن ( الستالم االستفسارات لتلن الت فبر
ي ارسال 15 ) ٌوما  ًف ورلة ب انات العطاء، وعىل المشبر

نسخة من رده عىل تلن االستفسارات اىل جٌمع من استلم 
ة منه بما ًف ذلن وصف االستفسار  وثائك المنالصة مباشر
ل وثائك 

ٌ
ٌ

ٌ
ورة تعد ي ضر دون ٌبان مصدره. اذا ارتاى المشبر

جة لهذه االستف
ٌ

ٌ
ٌ

ه ان ٌمدم ذلن المنالصة نت
ٌ

سارات ، فعٌلٌ
 )  2-22) والفمرة( 8حسب االجراءات المذكورة ًف المادة( 

  

ل وثائك المنالصة -8
ٌ

ٌ
ٌ

  تعد

ل وثائك  1-8
ٌ

ٌ
ٌ

ي الحك فًف تعد للمشبر
ك إصدار ملحك بها، فًف أي 

ٌ
المنالصة ،عن طٌرٌ

 ولت ٌسبك موعد غلك المنالصة. 

تعتبر المالحك جزءا  من وثائك المنالصة ٌو  2-8
 ن استلموا وثائك تم تعٌم 

ٌ
ذ

ّ
مها كتابة عىل جٌم ع ال
ة.  ي مباشر  المنالصة من المشبر

د الموعد  3-8
ٌ

ي الحك فًف تمد للمشبر
 لغلك المنالصة وفما للفمرة( 

ً
) من 2-24النهائالنهائ

مات لممدملممدًم العطاء، وذلن إلعطاء 
ٌ

التعٌلٌ
الت 

ٌ
ٌ

ٌ
ن الولت المناسب ألخذ التعد

ٌ
الممدٌمٌ

 ن االعتبار. الواردة فًف الملحك بعٌ 
  

  

  إعداد العطاءات  ج. 

   كلفة  العطاء  -9
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م العطاء، وال ٌعتبر  ٌ
ٌ

ف المتعلمة بإعداد وتسٌلٌ
ٌ

تحمل ممدم العطاء جٌمع التكاٌلٌ
ل العطاءات. 

ٌ
ف بغض النظر عن نتائج تحٌلٌ

ٌ
ي مسؤوال عن هذه التكاٌلٌ  المشبر

  لغة العطاء -02

ن ممدم العطاء  جب ان ٌتم اعداد العطاء وكافة المراسالت ٌ
ٌ

ٌ
ٌ

والوثائك المتبادلة ب
انات العطاء . ٌمكن ان ٌمدم ممدم 

ٌ
ٌ

ٌ
 ولة ب

ً
ها ف

ٌ
وجهة التعالد  باللغة المشار اٌلٌ

 لغة اخرى عىل 
ً

 تشكل جزءا من عطائه ف
ً

ا من المطبوعات المتصلة والت
ٌ

ٌ
ٌ
العطاء أ

جمة  نها تعتمد التر
ٌ

مة لنصوصها اىل لغة العطاء ، وح
ٌ

جمة دٌلٌ لغرض ان ترفك بتر
  تفٌش العطاء. 

  الوثائك المكونة للعطاء -00

ة:  11-1ٌ
ٌ
 تألف العطاء من الوثائك االت

ر المسعر  .أ
ٌ

ٌ
ٌ
ات غ

ٌ
نموذج ٌصغة العطاء وجدول الكٌمٌ

) 15،  14،  12المستخدمة بما ٌتناسب مع المواد( 
مات لممدملممدًم العطاء. 

ٌ
 من التعل

من  21ضمان العطاء بما ٌتوافك مع المادة  .ب
مات لممدملممدًم العطاء، إذا طلب. التعلٌ 

ٌ
ٌ 

 د كتابة عىل تفٌو ض المّولع عىل العطاء  .ج
ٌ

 التأك

  

بموجب وكالة مصدلة من كاتب العدل حسب المادة 
مات ممدمممدًم العطاء.  22

ٌ
 من تعل

م  .د
ٌ

ٌ
ٌ

ة ممدم العطاء لتمد
ٌ
انات الموثمة الهل

ٌ
الٌبٌ

مات 16للمادة ( وفما  عطائه 
ٌ

) من التعٌلٌ
 لممدملممدًم العطاء. 

e-  Authenticated  
documentscertifyingthatallthecommodities  
andrelatedservices  offeredby 

Biddersarefromeligibleoriginsasper  17/Instructionsto 

Bidders.  
f-  
Authenticateddocumentscertifyingconformanceoftheco 
mmodities  andrelated  services  towhat 

isrequiredinthetenderdocuments,according to articles 

18and 39/Instructionsto Bidders.  
g-  
InformationcertifyingtheBidder’sprequalificationtoexecu

t ethecontract  ifthecontractisawardedinits 

favor,accordingto article 19/Instructionsto Bidders. h- 

Anyotherdocumentstatedinthebid datasheet.  
12-Bid Submission Form and Priced Bill of  
Quantities  
12-1- TheBidder shallemploytheBid’sSubmission 

Formmentionedinsection four:BidForms. The  
formshallbefilled-outwithoutanychangetoits  
format,nosubstitutes  areaccepted.All  
blankspacesshallbefilledoutwiththerequired 

information.  
12-2-  TheBidder  shall 

deliverthepricedbillsofquantitiesforthecommodities and 

related services as per their origin, employing the 

forms in  section five: bid forms.  
13-Alternative Bids  
13-1-  
Alternativebidsshallnotbeconsidered,unlessthebiddata

s heet statesotherwise. 14-Bid Prices and 

Discounts  
14-1-  
PricesanddiscountsofferedintheBidFormandthePricedB

i llof Quantityshall comply 

withthespecifiedrequirements.  

14-2-  Allitemsandcommodities 

shallbelistedandpriceseparatelyinthePriced  
BillofQuantity.Ifthe 

 tablecontainsunpriceditems,shallbeassumedtha

t 

therepricesarecoveredbyotheritems.Anitemsorcommo

d ities  notstatedin 

thePricedBillofQuantitiesshallbeconsideredas  
uncoveredby  theBid.  Amendmentcan 

 bemade according to Para31/Instructions 

toBidders.  
14-3-  
ThepriceshownintheBidFormistheBid’sTotalPrice,exclu 

ding anydiscount offered.  
14-4-  TheBidder 

shallstateanyunconditionaldiscountsandshall 

demonstrateinthe Bid Formhowthesecan beused. 14-

5- EXW, CIP, CIF, C&F and other similar  terms are 

subject  to    the  regulationstatedin  

د بؤن السلع والخدمات المتعلمة ب ٌٌ ٌ انات الموثمة الًت تإ ٌٌ ها والمجهزةهـ . الٌب  

مات17من  ممدًم العطاء هً من مناشىء مإهلة وفما للمادة (  ٌٌ  ) من التعٌل

 لممدًم العطاء.

  

د تطابك السلع والخدمات المتصلة بها مع تلن  .و ٌٌ ٌ انات الموثمة الًت تإ ٌٌ الٌب

مات 39و  18المطلوبة ًف وثائك المنالصة، وفما للمادة (  ٌٌ ) من التعٌل

 لممدًم العطاء. 
  

ت الموثمة  ألهلٌة ممدم العطاء لتنفٌذ العمد ًف حالة إرساء العطاء البٌانا .ز

ه، وفما للمادة  ٌٌ  من التعٌل مات لممدًم العطاء،  19عٌل

انات العطاء.  .ح ٌٌ مة أخرى محددة ًف ورلة ٌب ٌٌ ة وٌث ٌٌ ٌ  أ
  

ات المسعرة -12 ٌٌ   نموذج  العطاء، وجداول الكٌم

  

م  1-12 ٌٌ العطاء على ممدم العطاء ان ٌستخدم نموذج استمارة تمٌد

" و ٌجب أن ٌتم نماذج العطاءاتالموجود ًف المسم الرابع" ،
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تعبئة النموذج بالكامل دون أي تٌؽ ٌر ًف شكله ولن تمبل 

ع الفراؼات بالمعلومات  ٌٌ ة بدائل. كما ٌوجب تعبئة جٌم ٌٌ ٌ أ

 المطلوبة. 
  

على ممدم العطاء أن ٌسلم جداول الكٌمات المسعرة للسلع  2-12

ً النماذج والخدمات المتصلة بها بح سب منشئها مستخدما

 الموجودة ًف المسم الرابع ،" نماذج العطاء." 
  

لة -13 ٌٌ   العطاءات البٌد

  

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

  

  أسعار العطاءات والحسومات -14

  

اء" األسعار والحسومات الممدمة ًف  "نموذج ٌصؽة العط 1-14

ات المسعر ٌجب أن تتطابك مع المتطلبات "و ٌٌ جدول الكٌم

 المحددة.  
  

جب أن تدرج وتسعر جٌم ع البنود والمواد بشكل مستمل  2-14 ٌٌ

 ًف 
ر مسعرة  ٌٌ ات المسعر". وإذا احتوى الجدول على بنود ٌؼ ٌٌ "جدول الكٌم

ة بنود أو  ٌٌ ٌ فترض أن أسعارها مشمولة من خالل بنود أخرى. وتعتبر أ ٌٌ ٌس

حالة  مذكورة ًف  "جدول الكٌمات المسعر"ٌؼر مشمولة ًف العطاء ،وفً  مواد ٌؼر

مات لممدًم العطاءات."  31التعٌدل ٌكون ذلن وفما للفمرة  ٌٌ  من  "التعٌل
ؽة العطاء" هو السعر  3-14 ٌٌ السعر الذي ٌظهر ًف  "نموذج ٌص

ة حسوم ممدمة.  ٌٌ ا أٌ ٌٌ  اإلجماًل للعطاء، مستثٌن

ة حس 4-14 ٌٌ ر مشروطة، على ممدم العطاء أن ٌذكر أٌ ٌٌ وم ٌؼ

ة استخدامها ًف  "نموذج ٌصؽةالعطاء."  ٌٌ  وأن ٌوضح ٌك ٌف

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

اخرى مماثلة تخضع للضوابط المحددة ًف االصدار النافذ 

الصادرة عن ؼرفة التجارة العالٌمة   (Incoterms)من 

ها فً  ٌٌ  "التعلٌمات لممدًم العطاءات."   وكما مشار اٌل
السعار الممدمة من ممدم العطاء تكون ثابتة خالل فترة ا 6-14

ر البلة للتٌؽ ٌر تحت أي ظرؾ ما  ٌٌ ذ العمد وهً ٌؼ ٌٌ تنٌف

انات العطاء."  ٌٌ لم ٌنص على خالؾ ذلن ًف "ورلة ٌب

theapplicableIncotermsversionissuedbyt

he InternationalChamber  

fCommerce,asindicatedintheInstructions

to Bidders.o 
14-6-PricesofferedbytheBidder shall be 

fixedthroughoutthetermof contract  
executionandnotliabletochangeunderany  
circumstance,  unless  thebid  data 

sheetstatesotherwise.  
14- 7-Bidsmay beoffered individually(Single 

Contract)orseparatedinto several parts (number of 

contracts) if the same is stipulated in 

Para11/InstructionstoBidders. 

Thesaidpricesshallbeaccording to  
لد تطرح العطاءات بشكل منفرد ( عمد واحد ) او مجزءة الى عدة اجزاء  14-7

) من "التعلٌمات لممدًم  1-1(عدد من العمود) اذا نص على ذلن ًف الفمرة( 

 عطاء"و ٌجب أن تتوافك األسعار المذكورة مع ال

100%oftheitemsspecifiedtoeachpartandto100%oftheirq

uantities, unlessthebiddata sheetstates 

otherwise.Theapplicantsinterestedin 

offeringpricediscount,intheeventofawarding 

morethanonepartintheir favor,shall statethe discountin 

accordancewith Para 144/InstructionstoBidders, 

providedtheBids for allthesepartsshallbedelivered and 

opened simultaneously.  
15- Currency of Bids  

15-1- TheBid’scurrencyandpaymentshallbeas

statedinthebiddata 

sheetandshallbeinclusivealltaxes,costumes 

dutiesandany additional expensed for  the 

transportation, as indicated separately  in each 

Bill of Quantity insection four.  
16- Documents   Confirming the Eligibility of 

Bidder  
16-1- TheBiddersshallfillouttheBid’sForminch
apter fourtodocumenttheireligibility to 
participate inthetender accordingto Para 
4/Instructions toBidders.  

17- Documents Confirmingthe Eligibility of 

Commodities and Services  
17-1- To prove the eligibility of commodities 

and service supplied according to article  

5/InstructionstoBidders,theBiddersshallfillouttheinform
ationrelatedto the countryoforiginin theprices tables 
statedin section four: Contract Forms.  
18- Documents  Confirming  the  Conformity  of  

Commodities  and  RelatedServices  
18-1- Forthepurposeofconfirmingtheconformit

yofcommodities andrelatedservices tothetender 

documents,theBidder shall submit,aspart 

ofitsBid, documentedevidencethat 

thecommodities suppliedconformthetechnical 

specifications statedinsection four:schedule of 

requirements.  
18-2- Suchdocumentsmay 

beeitherinprint,chartsordata forms,andshall 

includedetailed description ofeachitem,  
i.e.theessentialtechnical 
specificationsandperformancepropertiesforcommoditie
s andservices,sothat  
theircompliancewiththerequiredspecificationsisclarified.
Theapplican t shallsubmita 
reportofvarianceandexemption fromthe scheduleof 
requirements.  
18-3-  Thebidder 

shallalsosubmitalistofalldetails,toincludetheavailable  
resourcesandcurrentpricesofsparepartsandspecialequi

pments  
required  for 
 thecontinuousoperationofcommodities 
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afterbeingusedby Buyer for the period specified inthe 
bid datasheet.  
18-4-  
Theworkmanship,materialsandequipmentsandtherefer

encetothe  

% من كٌماتها، إال إذا 111% من البنود المحددة لكل جزء ومع 111

ن  ٌٌ اناتالعطاء". و على الممدٌم ٌٌ ذكر خالؾ ذلن ًف  "ورلة ٌب

م حسم ًف األسعار ًف حالة إرساء أكثر من  ٌٌ ن ٌرؼبون بتمٌد ٌٌ الذٌ

هم أن ٌوضحوا الحسم بما ٌتوافك مع الفمرة(  ٌٌ ) من 4-14جزءعٌل

زاء) ج"التعلٌمات لممدًم العطاء"، شرط أن تسلم العطاءات لجٌمع هذه (اال

 وتفتح فًف نفس الولت. 

  

  عملة العطاء -15

انات  1-15 ٌٌ تمدم االسعار بالعملة المحددة ًف ورلة ٌب

ة  ٌٌ ة واٌ ٌٌ العطاء وتكون شاملة للضرائب والرسوم الكمرٌك

ة عن النمل وكما مشارالٌه لكل " جداول  ٌٌ ؾ اضاٌف ٌٌ مصاٌر

 االسعار " على حدة ضمن المسم الرابع.  

ة م -16 ٌٌ   مدم العطاءالوثائك التالت  تؤكد أهٌل

ؽة العطاء"  1-16 ٌٌ على ممدًم العطاء تعبئة "نموذج ٌص

فما والموجود فًف الفصل الرابع، لٌوثموا أهلٌتهم للمشاركة فٌه 

 للفمرة الرابعة من "التعلٌمات لممدملممدًم العطاءات." 

ة السلع والخدمات -11 ٌٌ   الوثائك التالت  تؤكد اهٌل

ة للمواد والخدمات المجهزة وفك ماورد ًف     17-1 ٌٌ لمادة التؤٌك داالهٌل

ان ٌمأل  ) من  "التعلٌمات لممدمً العطاءات". فؤن على ممدممً العطاءات5( 

انات الخاصة ببلد المنشؤ ًف جداول االسعار الواردة ًف المس ٌٌ ) 4م( الٌب

 استمارات التعالد .  

  لعاللةالسلع والخدمات ذات الوثائك التالت  تؤكد مطابمة ا  -11

د مطابمة السلع و الخدمات المتصلة بها لوثائك  18-1 ٌٌ لؽرض تٌؤ

موثماً  المنالصة . تٌع ن على ممدم العطاء ان مدم كجزء من عطائه دٌل الً 

 المسم( إكد بؤن السلع المجهزة مطابمة الى المواصفات الفٌن ة الواردة ففً 

 ) جدول المتطلبات .  4

تكون هذه الوثائك على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو مكن أن   ٌ

انات، ٌوجب أن تتضمن وصفا مفصال لكل بند ،أي الصفات الفنٌة  ٌٌ ٌب

ة للسلع والخدمات، بٌحث ٌوضح توافمها مع  ٌٌ ة األساٌس ٌٌ واألداٌئ

را باالختالفات  ٌٌ المواصفات المطلوبة. وأن ٌسلم المتمدم تمٌر

  واالستثناءات عن جدول المتطلبات.

على ممدم العطاء أن ٌمدم أٌضا الئمة بجٌمع التفاٌصل، بما ًف ذلن  18-3

الموارد المتاحة، واألسعار الحالٌة، لمطع الؽٌار، والمعدات الخاصة 

ة الستمرار عمل السلع بعد استخدامها من المشتري للفترة  ٌٌ والضروٌر

انات العطاء."  ٌٌ  المحددة ًف  "ورلة ٌب

المصنعٌة والعمل والمواد والمعدات واإلشارة جب أن تكون معاٌ ٌر  18-4ٌ

إلى األسماء التجاٌرة و/ أو أرالم األدلة المصورة المحددة من المشتري 

ًف جدول المتطلبات وصفٌة ال حصٌرة. ولممدم العطاء أن ٌعرض معاٌ ٌر 

أخرى للجودة والعالمات التجاٌرة و/اوأرالم األدلة المصورة، بشرط أن 

 نود المذكورة ًف " جدول تحمك نفس كفاءة الب

tradenamesand/or 

referencenumberscontemplatedasstatedby the Buyer 

in the schedule ofrequirementsshallbe examples and 

notlimitations. TheBidder may offer otherstandards 

forqualityandtrademarks  and/or  
contemplatedreferencenumbers,providedthattheseshal

lrealizethesa me 

orexceedtheefficiencyofitemsstatedintheschedule 

ofrequirementsand shallsatisfytheBuyer.  
19- Documents Confirming the Qualification of the 
Bidder 19-1-The documentsprovingthe 
Bidder’squalifications,in the eventof awardingthebid in 
itsfavor, shallmeetthefollowingconditions:  
a-TheBidderswhoarenotthe  
manufacturersorproducersofcommodities  tobe  
suppliedshallsubmittheauthorizationofthemanufacturert

omarketthe  
commoditiesaccordingtotheformin chapter 

four,andtheformofauthorizationbythe manufactureror 

theproducertomarketthecommodities inthecountryofthe  

Buyer,ifstipulated in theInstructions toBidders.  

 المتطلبات "أو أعلى منها وأن تنال رضا المشتري. 

   الوثائك التالت  تؤكد مؤهالت ممدم العطاء -11

جب على المستندات الًت تثبت مإهالت ممدم العطاء فًف حال  19-1ٌ

 إرساء العطاء علٌه، أن تًف بالشروط  األتٌة: 
   (ا) على ممدًم العطاءات ٌؼر المصنعٌن او المنتٌجن للسلع الًت 

مها  ٌٌ بموجب النموذج ًف تعرض تجٌهزها تمٌدم تخوتخٌول الجهة المصنعة للسلع له بتسٌو

بلد  الفصل الرابع، ونموذج تخٌول الجهة المصنعة او المنتجة بتسٌوك هذه السلع فًف 

مات لممدًم العطاءات ٌٌ  .المشتري ، اذا نص على ذلن ًف التعٌل

b- IftheBidder  
isnotdoingbusinessinIraq,andifthesameisrequiredin 

thebiddatasheet,itshallberepresentedinIraqbyaproxytha 

tis ready and capable of conducting the maintenance 

operationsand  providingspareparts 

asstatedinthecontractconditions  and/orthe 

 technical specifications.  
c- TheBidder 

 sha

ll  
meetallthequalificationsandstandardsstipulatedinsectio 

n three: Evaluation and Qualification Criteria.  
20- Period of Validity of Bids  
20-1- The Bid shall remain valid beyond the deadline 

for  submission  

specifiedbytheBuyerasstatedinthebiddatasheet.AnyBid 

withshorter validityshall be disregarded.  
20-2-  
Insomeexceptionalcircumstances,theBuyermayrequest 

extensionforthevalidityofBidbeyondthevalidityperiodspe 

cified.  Inthis  case,therequest  
forextensionandreplythereofshallbeinwriting.IfBid’s  

securityis requiredasper article 21/Instructions 

toBidders,TheSecurityshall be extended 
forthesameperiod.TheBidder is  
entitledtorejecttherequest  
forextensionwithoutlosingtheBid’s guarantee.TheBidder 

whoconsented  
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totheEmployer’srequestshallnotberequiredorentitledtoe 

xtendits Bid’s validityexceptforthecase describedin 
Para 20-3/Instructions to Bidders.  
20-3-  
Inthecontractswhereitisnotpermittedtoreviseandamendt 

he  
prices,andintheeventofdelayinissuingtheawardingletterf 
ormore than56daysasofthedateoftheprimary 

bid’svalidity,pricesshall be revisedandamended 

asspecifiedintherequest forextension. Bidsshall 
beoutweigheddepending onthebidsprices 

regardlessoftheamendment ofpricesasindicatedabove.  
21-Bid Guarantee  
21-1- TheBidder shallsubmit,aspart 

oftheBid,“bidguarantee”ifrequiredin thebid datasheet.  
 (ب) إذا لم كن ممدم الع

ً
 العراق، وإذا كان ذلن مطلوبا  ف

ً
 طاء عامال  ف

 العراق مجهزا  
ً

 ل عنه ف
ٌ

"ورلة ب انات العطاء"،  جب أن كون ممثال  بوك
 ار بحسب ما هو مذكور 

ٌ
 ر لطع الغ

ٌ
والدرا  عىل الم ام بعمٌل ات الٌص انة وتوف

ة. 
ٌ

وط العمد.و/او المواصفات الفٌنٌ  شر
ً

 ف
  

ها (ج) أن تتوفر ًف ممدم العطا 
ٌ

 ٌر المنصوص عٌلٌ
ٌ
ع المؤهالت والمعا

ٌ
ء جٌمٌ

 ٌر التم ٌم والمؤهالت." 
ٌ
 ًف المسم الثالث، "معا

  

ة العطاءات -22
ٌ

ٌ
ٌ
ة تفاذ   فتر

  
مه  21-1

ٌ
ي لتسل  المحدد من المشبر

ً
ة العطاء بعد الموعد النهائ

ٌ
ٌ

ٌ
تستمر نفاذ

بحسب ما هو مذكور ًف  "ورلة ٌبانات العطاء"، ٌوتم استبعاد أي 
ة ألرص. عطاء  ته لفبر

ٌ
 تمتد نفاذ

  

ة  21-2 د فبر
ٌ

ٌ
ٌ

ي ان ٌطلب تمد ة، للمشبر
ٌ

ٌ
ٌ
ًف بعض الظروف االستثنائ

كون طلب العطاء لبل انتهاء مدة النفاذ المحددة. و ًف هذه الحالة ٌجب أن  ٌٌ

ًٌ ً. إذا تم طلب ضمان العطاء  ً تحٌر ٌر اً التمٌد د واإلجابة عٌل ه موثما

ه ًف ال ٌٌ ) من "التعلٌمات 21مادة( بحسب ما هو منصوص عٌل

د الضمان لنفس الفترة أٌضا. ولممدم  ٌٌ لممدملممدًم العطاء"، ٌتم تمٌد

د دون أن ٌفمد ضمان العطاء. لن ٌطلب  ٌٌ العطاء الحك برفض طلب التمٌد

أو ٌسمح لممدم العطاء الذي وافك على األستجابة لطلب صاحب العمل 

 ٌٌ ة عطائه أال ًف الحالة المٌب ٌٌ د نفاذٌ ٌٌ من  3-21نة ًف الفمرة بتمٌد

 التعلٌمات لممدملممدًم العطاء.  

   

ل األسعار ،و ًف حالة  ٌٌ ًف العمود الًت ال ٌسمح فٌها بمراجعة و تعٌد

د عن(  ٌٌ )  وماً على تاٌر 56تؤخر صدور لرار األحالة        فترة تٌز

ل األسعار كما محدد فًف  ٌٌ خ  نفاذ العطاء األبتداًئ فتتم مراجعة وتعٌد

د . تتم مفاضلة العطاءات باألعتماد على أسعار العطاءات طلب ال ٌٌ تمٌد

ه أعاله.  ٌٌ ل األسعار المشار اٌل ٌٌ  دون األخذ بنظراألعتبار تعٌد

  

  

   ضمان العطاء -21

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

ً ًف" ورلة الٌب انات  " ،ضمان عطاء" إذا كان ذلن مطلوبا

 العطاء". 

العطاء تضٌمن عطائه بضمان العطاء على ممدم  2-21

انات العطاء كما ٌجب:   ٌٌ  بالمبلػ والعملة المحددة فًف ورلة ٌب

أن ٌمدم على شكل خطاب ضمان مصرًف او صن مصدق الصادرة  .أ

ها  ٌٌ ؽة اخرى ٌتم االشارة اٌل ٌٌ ة ٌص ٌٌ ة ، او  اٌ ٌٌ عن الحكومة العراٌل

انات العطاء.  ٌٌ  ًف ورلة ٌب



 

 Theguarantee   -2-21مان من مصرؾ معتمد ًف العراق بموجب نشرة أن ٌصدر الض .ب

ة للمصرؾ ، ٌٌ صدرها البنن المركزي العراًل عن الكفاءة الماٌل ٌٌamountshallbeequaltotheamountspecifiedinthebid  ختارها ممدم ٌٌ

جب datasheetinIraqi currencyor anyexchangeablecurrency. العطاء. إذا كانت هذه المإسسة المصرفٌة موجودة  ٌٌ خارج العراق ٌف

فة معتمدة داخل  ٌٌ أن تعتمد لها مإسسة مالٌة رٌد
 ,oAls

  -a ،العراق، لتتمكن من تفعٌل الضمان 

Itshallbesubmittedintheformofbank’sletterofguaranteeor 

certified check issued by the  Government of Iraq, or ، أحد نماذج الضمان الموجودة ًف المسم الرابع ج. أن ٌتوافك مع   

any other form to be mentioned in the bid data sheet.   م ٌٌ  -b "نماذج العطاءات"، أو أي نموذج آخر ٌعتمد من المشتري لبل تسٌل

العطاء،    

TheguaranteeshallbeissuedfromarecognizedbankinIraq ار طلب خًط من المشتري فً د. أن كون البالً للصرؾ فور اصد  

asperthe publicationissuedbytheCentral Bankof   )مات5-21حالة اإلخالل بالشروط الواردة ًف الفمرة ٌٌ  ) من "التعٌل

IraqontheBanks’  financial   " لممدم لممدًم ،

ة، ولن تمبل النسخ هـ .  أن ٌتم ت،  adequacy,tobeselectedbytheBidder.Ifthisbankinginstitutالعطاءات ٌٌ م النسخة األصٌل ٌٌ سٌل

   ionexists  outsideIraq,  acorrespondingالمصورة
financialinstitution  recognizedinsideIraq  shall  be  
adopted, to enableoperating theguarantee, c- Itshall 
beidentical toanyofthe forms insection four: Bid Formsor 

anyother form tobe adopted bythe 

Buyerbeforesubmitting theBid, d- It shall be 
negotiablepromptlyon issuing a written request by 

theBuyer in theevent of breaching the conditions stated 
in Para21-5/InstructionstoBidders, e- Theoriginal 

shallbesubmitted; duplicatesarenot accepted,  

f-  Itshallbevalidfor28daysaftertheBid’svalidity or   .أن ٌكون ساري المفعول لمدة   و 28 ة نفاذ ٌ وما  بعد انتهاء فبر   

د نفاذ العطاء  إذا كان ذلن مطلوبا وفما للفمرة 
ٌ

خ  تمد
ٌ

مات ) من after the date of bid extensionexpiry )21-2العطاء او بعد تاٌرٌ
ٌ

التعٌلٌ
 0period, ifrequired according to Para2-لممدًم العطاء. 

2/InstructionstoBidders.    

مطلوبا  Ifthebidguarantee isrequiredpursuantto Para  -3-21لن ٌتم لبول أي عطاء ال ٌشمل تعهد ضمان عطاء إذا كان ذلن   21-3

مات لممدًم العطاء، ٌحث 1-21وفما للفمرة (
ٌ

 InstructionstoBidders/1-21,  ) من التعٌلٌ

thenanyBidthatdoesnotincludebidguarantee   .  ر مستوٍف 
ٌ
ٌس عتبر غ

وط   للشر

ن إىل أصحابها ًف  21-4ٌ
ٌ

ٌ
ٌ

ر الناجح
ٌ

ٌ
ٌ
ن غ

ٌ
تم اعادة ضمانات الممدٌمٌ

 shallnotbeacceptedand
م 

ٌ
أشع ولت ممكن وفور أن ٌموم الممدم الفائز بتمد

ذ 
ٌ

ضمان التنٌفٌ
 

.beconsid erednoncompliant 

مات لممدًم العطاء . 44وفما للمادة(  
ٌ

ع العمد. وبعد ) من التعٌلٌ
ٌ

-Bidguarantee  shallbereturnedtothenon  -4-توٌلٌ
21 

winningBidder promptly after the winning Bidder    

submits a performance guarantee as per article  مكن مصادرة مبلغ ضمان العطاء إذا فشل ممدم العطاء الفائز
ٌ

ٌ  5-21 

44/Instructionsto Bidders and signingtheContract.   :  ًف 

ع العمد وفما للفمرة 1(
ٌ

مات لممدًم  43) توٌلٌ
ٌ

   العطاءات  " من "التعٌلٌ

 21-5-  Thebidguarantee  shall  beconfiscated    

م  ضمان حسن االداء وفما للفمرة 2(
ٌ

مات لممدًم  44) تمد
ٌ
 ifthewinning Bidder’s fails in:  من "التعل

    العطاءات  ." 

 (1)Sign  theContractasper  Para  43  of  the    

وع   21-6 وع ضمان عطاء المشر ن ٌجب أن ٌكون باسم المشر  "."InstructionstoBidders  المشبر

ن لد تأسس بشكل  وع المشبر ن الذي ٌسلم العطاء، إذا لم ٌكن المشر    المشبر

(2)Submit the performanceguaranteeasper Para44   جب ان ٌمدم
ٌ

ٌ م العطاء، فٌ
ٌ

ٌ
ٌ

  ولت تمد
ً

النون

كاء ن.   ."of the "InstructionstoBiddersالضمان باسم جٌمع الشر
ٌ

 المستمٌل ٌن المذكوٌرٌ
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1-6-   
 

ةٌب ٌانات محددة و 21-7 عٌل ٌه ورلة لفبر
ً
ةالحك الم ( أذاماول  نص ألحالة علىأي  ذلنعمد  ف

ٌ
ي  أهٌلٌ األعالن   عن عدمللمشبر

انات العطاء TheBid’sguaranteefortheJVshallbeinthenameoftheالعطاءكما)  
ٌ

 ورلة ٌبٌ
ً

 محدد ف
ً

وف

ة: 
ٌ

ٌ
ٌ

 الحاالت األت
 rporatedlegally

sJV andiftheJVisstillnotinco’Bidder 

 bythetimeofsubmittingthe  Bid,theBid’s    

ع العمد بموجب الفمرة     -أ 
ٌ

 توٌلٌ
ً

 securityshall  beinthe 43اذا فشل ممدم العطاء الفائز ف
 nameofallindependent  

مات لممدًم العطاء 
ٌ

 .p artners stated  او من التعٌلٌ

م ضمان حسن االداء بموجب   -ب 
ٌ

ٌ
ٌ

 تمد
ً

 the buyer has the right  -7-1 ,اذا فشل ممدم العطاء الفائز ف

 (Ifstipulatedinthebiddatasheet), todeclarethe    .  )  44المادة مات لممدًم العطاءات 
ٌ

)من التعٌلٌ  

 Contractorineligibletobeawardedan
y  

ع العطاء 
ٌ

م وتوٌلٌ
ٌ

ٌ
ٌ

مة تمد
ٌ

 22- طٌر ٌ

21 

contractfortheperiodoftime stipulatedin the bid  

ة واحدة مٌمزة من  عطائه 
ٌ

ا  عل ها :datasheet in anyof the following events عىل ممدم العطاء أن ٌمدم نسخة أصٌلٌ مؤشر

كلمة"نسخةأصل ة" من وثائك المنالصة كما هو 
  

مات الخاصة بممدًم العطاء11مذكور ًف  المادة( 
ٌ

IfthewinningBidder -a، ) من التعٌلٌ

 r
failstosigntheContractaspe ر األصٌل ة 

ٌ
 Para 43/Instructions to كما ٌجب عىل المتمدم أن ٌسلم عددا  من النسخ غ

Bidders انات العطاء. ًف حال
ٌ

زة بكلمة "نسخة" كما هو محدد ًف ٌبٌ
ٌ

 b- Ortosubmit theperformancebondasperالمٌمٌ

ن النسخة واألصل ٌتم اعتماد  "النسخة 
ٌ

ة." article44/Instructionsto Bidders. وجود أي اختالف ٌبٌ
ٌ

االصٌلٌ
  

 

22-Method of Submitting and Signing of   Bid  
  

ر  ٌ
ٌ
ة وغ

ٌ
ة The Bidder shall submit  one original copy of  -1-22جب أن تكون جٌمع نسخ عرض أسعار العطاء األصٌلٌ

ٌ
األصٌلٌ

ابة عن ممدم العطاء  its  Bid marked as “Original”fromtheمكتوبة بالمداد، وأن تكون مولعة من شخص مخول 
ٌ

ٌ
ٌ
ع ن

ٌ
بالتوٌلٌ

 oBiddingDocuments asstatedin 11/Instructions t وانٌ كون التحٌول مصادق من 

ال تعتبر أي آثار  Bidders  Also,theBidder  shallsubmitanumberofcopiesmarkedas .كاتب العدل. 

ن السطور نافذة إال إذا رافمها 
ٌ

ع الشخص المخول “atedinthebiddatasheetasst”Copy.  للمسح أو الكتابة ٌبٌ
ٌ

توٌلٌ

عه باألحرف 
ٌ

ع العطاء أو توٌلٌ
ٌ

 بتوٌلٌ

Intheeventofdiscrepancy  betweenthecopyandthe   .األ وىلoriginal, the Original shall berelied on.  

22-2-  All  originals  andcopiesoftheBidshall bewrittenininkandsignedbya  
Bidder’srepresentative.Conversionshallbeauthenti 
catedbythe Notary Public.  
22-3-Any  
tracesofdeletionorwritingbetweenthelinesshallnotb م وفتح العطاءات ٌٌ     eد . تسٌل

consideredvalidunlessaccompaniedwiththesignatu ر العطاءات ٌٌ م و إغالق وتأٌش ٌٌ  23- تسٌل

re ofthe person authorizedtosigntheBid.  د أو ٌرسلونها بالبٌرد ٌٌ سلم ممدمو العطاءات عطاءاتهم باٌل ٌٌ  

1-23 

  المسجل.

د االلكترونااللكتروًن( ًف حالة االشارة  ٌٌ د أو بالبٌر ٌٌ م العطاءات باٌل ٌٌ  D- Submission and أ.عند تسٌل

Opening of Bids ر ٌٌ انات العطاء)، ٌجب أن تسلم النسخ األصلٌة وٌؼ ٌٌ  ,Delivering الى ذلن ًف ورلة ٌب

Sealing and Marking of Bid-23 ٌبها وفما  األصٌل ة من العطاء، والعطاءات البد ً لة، أذا كان مسموحا

Bidder shall deliver itsBidin hand or  -1-23 )مات لممدًم العطاء، ًف مؽلفات 13للمادة ٌٌ ) من التعٌل

ما إذا كانت النسخ .senditthroughregistered mailمنفصلة، على   ٌٌ ن ٌف ٌٌ أن تحمل هذه المؽلفات إشارة تٌب
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ر أصلٌة. توضع هذه المؽلفات  a- When Bidsaredeliveredinhandorthroughالًت بداخلها  ٌٌ ة أو ٌؼ ٌٌ أصٌل

) 2-22وتتم اإلجراءات بعد ذلن وفما للفمراتemail(ifthesameisindicated inthe  )فٌما بعد ًف مؽلؾ واحد ،

التعلٌمات لممدملممدًم theoriginalsandcopiesoftheBidandth,(biddatasheet) من 3-22و(     

  ealternativeBids(ifpermittedasper articleالعطاء.) 

 13/InstructionstoBidders)shall  be    

 deliveredinseparatedenvelopes,providedthatsuche   

nvelopesshallbe markedwhether they   م عطاءاتهم الكترونٌا( ًف حالة ٌٌ ب . لممدًم العطاءات تمٌد

انات العطاء   ,containoriginalsorcopies.Suchenvelopes shallbeاالشارة الى ٌٌ ذلن  ًف ورلة ٌب

ورلة . then,putinoneenvelope.Thereafter,proceduresshallبموجب التعلٌمات المنصوص علٌها ففً 

انات العطاء ٌٌ  ٌب

 befollowedasper  22-2and  22-3/Instructions    

ة والخارٌجة:  23-2ٌ ٌٌ  .toBidders  جب ان تكون المؽلفات الداخٌل

b- Biddersmaysubmittheir  .أ) تحمل اسم وعنوان ممدم العطاء( 

Bidselectronicallyifthesameisindicatedinthebid   )من 1-24ب) موجهة للمشتري وفما للفمرة (

مات لممدملممدمً  ٌٌ  )"التعٌل

 datasheet asper theinstructions statedinthebid   ".العطاء 

ٌٌ  ٌ (ج) ة ظهر عٌل ٌٌ ه ًف الفمرة الفرٌع ٌٌ  data sheet.  ها تعٌرؾ العطاء المشار إٌل

ة أخرى 1-1( ٌٌ ة إشارات تعٌر ٌف ٌٌ مات لممدًم العطاء، وأٌ ٌٌ ) من التعٌل
  

 

 2 3-2- Theouterandinnerenvelopes shallstate:   .انات العطاء ٌٌ  مذكورة ًف ٌب

 .a- TheBidder’s name andaddress  ء بما تحمل تحذٌ راً بعدم فتح المؽلؾ لبل تار خ فتح العطا  (د)

توافك مع الفمرة الفرٌعة(  ) من "التعلٌمات لممدملممدًم العطاء." 27-1ٌٌ
  

 

 b-  TheBuyer’s  addressaccording  to24- 

 1/InstructionstoBidders.  
 
 

    

ة مؽلفات اذا لم  23-3 ٌٌ اع أو فتح أٌ ٌٌ ة ٌض ٌٌ  -c 1-ال ٌتحمل المشتري مسإوٌل

ThedefinitionofBidasreferredtoin sub-Para 

1/Instructions toBidders,andany other identification   . تكن  مؽلمة و مختومة و تحمل االشارات

    .references statedin thebiddatasheetالمطلوبة

 d- Notice of “Not to open before the Bids opening  م العطاءات ٌٌ  24- الموعد النهائ  لتسٌل

date” as per sub-Para 27-1/InstructionstoBidders.   جب أن ٌستلم المشتري العطاءات على ٌٌ

 24-1 العنوان المحدد و

انات العطاء.  ٌٌ ن ًف ٌب ٌٌ خ والولت المحدٌد ٌٌ    فًف التاٌر

 23-3-  TheBuyershallnotbeheldresponsible    

د الموعد  24-2 ٌٌ  foranylostoropenedBidالنهاًئ الستالم العطاءات للمشتري الحك ًف تمٌد

thatisnotclosed,sealedand  )انات العطاء بما ٌتوافك مع المادة ٌٌ  m) من  8عن طٌرك تعٌدل ٌب

arkedasrequired. 

-Deadline for Submitting of the Bids  "التعلٌمات لممدًم العطاء". وًف هذه الحالة تمدد حموق وواجبات 

24 

د. المشت ٌٌ    ري وممدم العطاء وفما للموعد الجٌد

24-1-   TheBuyershallreceivetheBidatthespecifiedaddress  onthe d  ate 

and timespecifiedin thebid datasheet.    

 TheBuyerhas -2-24  العطاءات المتأخرة -25
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ٌ اً من العطاءات الًت تسلم بعد الموعد  1-25 لن عتمد المشتري أ

therighttoextendtotheBiddingdeadlineby  من التعلٌمات لممدًم العطاء.  24النهاًئ وفما للفمرة

ه، فإن أي  ٌٌ عطاء ٌصل بعد الفترة المحددة عتبر متؤخراً ٌو  amendmentofdocumentsasperوعٌل

إلى صاحبه دون فتحه.  article8/InstructionstoBidders;inthiseventجري رفضه واعادته 

therightsandobligationsoftheBuyerandtheBidder  

 shall be extended accordingto the newdate.    

  

ل العطاءات -26 ٌٌ  السحب واالستبدال وتعٌد
  Late Bids-

  
25

 

تسٌل TheEmployershall  -1-25لممدم العطاء الحك ًف سحب أو استبدال أو تعٌدل العطاء بعد  1-26

) من 11اً وفما للمادة (  مه، عن طٌر ك إرسال أشعاراً تحٌر رٌ 

notacceptanyBiddeliveredaftertheDeadlineas per  مات لممدًم العطاءات"، على ٌٌ "التعٌل

 .Para 24/Instructions toBidders أن ٌكون االشعار مولع من شخص 

ل بموجب الفمرة(  ٌٌ ) 2-22مخول وأن تكون مصحوب بنسخة من التخٌو

Accordingly,anyBidreceivedafterthe specified  مات لممدًم العطاء" . وترفك االشعارات ٌٌ من "التعٌل

  period shall be considered “Late”, rejected andالخاصة باالستبدال 

ة ٌجب أن:  ٌٌ ع االشعارات الخٌط ٌٌ   returned  أو السحب بتخٌول  رسًم  .ان جٌم

    

مات لممد 23و  22تسلم وفما للفمرتٌن   (أ) ٌٌ  ًم من  "التعٌل

 Withdrawing, Replacing and  العطاءات" ٌوجب أن تحمل المؽلفات إشارات تحدد محتواها بوضوح ،

Amending of Bids -26 

 26-1-  The  Bidder  maywithdraw,replaceoramend    ل"؛ ٌٌ  "سحب"، "استبدال"، "تعٌد

 itsBidafteritssubmissionby sendingawrittennoticeasper  
 
 

 article10/Instructionsto Bidders,providedthat thenotice  (تصل إلى   ب

 )المشتري لبل الموعد النهاًئ لؽلك المنالصة وفما

 shallbesignedbytheauthorizedpersonandaccompanied  . 24للفمرة مات لممدًم العطاء  ٌٌ من التعٌل  

 withacopyofthe  asper  Para  22-2/Instructions    

 toBidders.And  the  notices  onthe  substitution   )ًف حالة العطاءات المطلوب سحبها وفما للفمرة

 26-2 ) من26-1

ر مفتوحة ألصحابها.  ٌٌ مات لممدًم العطاء فؤنها تعاد ٌؼ ٌٌ  orwithdrawal  shallالتعٌل

 be   

 attachedtotheofficialauthorization.All  written    

 :noticesshall  سحب أو استبدال أو تعٌدل العطاء ًف  العطاء حك لممدمال ٌ  26-3

  

انات ParaBesubmittedasper  -a العطاء  نفاذٌةالفترة ما بٌن الموعد النهاًئ لؽلك المنالصة وانتهاء  ٌٌ المحددة ًف ورلة ٌب

ها.  ٌٌ   22and23/InstructionstoBidders.Theenvelopesshallbeالعطاء المحددة او اي تمٌدد الحك عٌل

 markedasWithdrawing,ReplacingorAmending.  

 


