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 Preface    الممدمة 

    

(Standardbid documents tosupplycommodities  ز ال ٌٌ ة لتجهٌ ٌٌ سلعلمد تم اعداد ( وثائك العطاء الٌم اٌس  

 in  a  general  competitive  

manner)waspreparedfor projectsfinanced  ع الممولة من ٌٌ  bythe federalباسلوب  تنافًس عام ) للمشاٌر

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

كمسب invitation to bid.   .لممدًم العطاءات لبل طرح العطاء 
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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
ٌ

ة البحٌرٌ
ٌ

 التحٌلٌ
 (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  ز ( ادخل ٌٌ م عطاءاتهم لتجهٌ ٌٌ  العطاءات المإهلٌن و ذوي الخبرة لتمٌد

(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 ٌٌ ات وساع Buyer) (Insert days and works of officialمعلومات اضاٌف

مات ل ٌٌ ت. العطاءا as shown in the instructions to (attendanceممدملممدًم الدوام 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  ٌٌ خ التمٌد ٌٌ متاخرة الspecified date (Insert date of submission). Late للمشتري) ًف الموعد المحدد ( ادخل تاٌر

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

ن بالحضور ًف العنوان األًت (أدخل  ٌٌ هم الراؼٌب ٌٌ ن العنوان ) فًف الزما by the attendance of the bidders or theirممثٌل

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 السلع
ٌ

ٌ
ٌ
 وثائك 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

ٌ
ٌ

ٌ
 وٌ حتوي 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

وتم  ٌمها وإرساء العمود. ٌحتوي المسم   Section Two : Bid DataSheetوفتحها

عىل  أحكام  ٌجب استخدامها دون . Thissectioncontainstheconditionsaboutsupplyingoاألول

ل
ٌ

  perationsanditis consideredcomplementarytowhatتعد

is mentionedinsectionone.   انات العطاء
ٌ

ٌ
ٌ

  ورلة ب

Section Three  : Evaluation  and  ات
ٌ

حتوي  هذا المسم عىل احكام تخص عمٌلٌ
ٌ

ٌQualification 

Criteria   ٌز وتعتبر مكملة لما جاء فًف المسم االول 
ٌ
  Thissectioncontains  thecriteriaالتجه

usedtodeterminethebidwiththelowest   ل
ٌ

ٌ
ٌ
م والتأه

ٌ
ر التٌمٌ

ٌ
ٌ

ٌ
  معا

price,andqualificationrequirementswhichhastobe   
ً

 ٌر المستخدمة ف
ٌ
حدد  هذا المسم المعا

ٌ
ٌ

   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   الذي ٌجب األسعار ، وضمان العطاء

  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. تصف السلع 

ٌ
ٌ

ٌ
تم تجه

ٌ
 ٌسٌ

ً
 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 ٌٌ

افك علٌه التصح ٌحات والتعٌدالت على العطاء المو  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   ًف ٌٌ حالة اشتراط تمٌد

ذ ٌٌ مها م Ifitwasrequiredtosubmititthen"goodperformancegالتنٌف ٌٌ ن ممدم 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  ٌٌ ز السلعSection One:Instructionsto Bidders المسم األول: تعٌل ٌٌ     لعمود تجهٌ

For the Contracts ofSupplying Commodities     

  

    

    

Tableof Contents   الئمة الفمرات 
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ل 2 ٌٌ          . مصدر التمٌو
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2- Financing  Resource .................... 11          ال ٌٌ 3.  الفساد و االحٌت
 

             

 Fraud and Corruption -3....................  11        ممدًم العطاءات المإهلٌن. ممدم4

             

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

........................................... 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 السلع والخدمات المتصلة بها. الوثائك  18 ٌٌ ٌ  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  
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Amending  of  Bids  خطأ! اإلشارة

ر ٌٌ ة ٌغ ٌٌ  المرجٌع
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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  
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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.  طاء ، بإصدار وثائك المنالصة هذه الع

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 ٌٌ ؾ األٌت ٌٌ عند ورودها ًف وثائكتعتمد التعاٌر  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 اإللك ٌٌ تروًن، 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   indirectly,anythingofvaluetoinfluence theactions ofa publicofficialالمخصصة الى المشروع فً  ٌٌ الموازنة  الٌف دراٌل

ة العراق. ٌتم األشارة الى أسملجمهورٌ  ٌٌ throughoutthe acquisitionprocessor contract execution.   . المشروع و رلمه فًف

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 العمد. وًف   arrangementbetweentwoorالمعاٌ ٌر ٌٌ ز وتنٌف ٌٌ ة التجهٌ ٌٌ 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    



 

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

ة. العطاءات  بعلم أو دون علم ٌٌ ر تنافٌس ٌٌ ة وٌؼ ٌٌ  المشتري بهدؾ وضع أسعار وهٌم

ذاء رابعاً:  "مما ٌٌ ٌ د بإ ٌٌ ذاء أو التهٌد ٌٌ رسات 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 أو التٌؽ ٌر ًف  )1( ٌٌ  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 تتعلك بالتحمٌ  ٌٌ م أٌ ٌٌ ك او طرؾ أو منعه من تمٌد

ك.   ٌٌ  منعه من متابعة اجراءات التحٌم

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

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

TheBuyermayrejecttheawardingrecommendationsifitisprovedthat  . الالحمة

theApplicantisinvolved,directlyorthroughanagent,in acorrupt, fraudulent,   

collusive,coercive or obstructivepracticeduring itscompetitionon the  ة باال ٌٌ حالة 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     

األفراد  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

لمشتريعمد ممول من ا accounts, registers and any documents related to the bid submissionand    

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

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   اضافة الى ماتمدم، على ممدًم العطاءات

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

1-35بالفمرة  (ثالثاً) من   


