
 
 



 

 



 1 

  

      SRCQP23-D083   

    

  

    

  

    

Stand  ard Bid Documents     وثبئق  العطبء القيبسيتSupplying of 

Commodities  
 تجهيز السلع   

    

  

  

  

      



 2 

  

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.   

  

 الممدمة   

  

ز السلع بؤسلوب  ٌٌ ة لتجهٌ ٌٌ لمد تم اعداد (وثائك العطاء الٌم اٌس

ة لجمهوٌرة  ٌٌ ع الممولة من الموازنة االتحاٌد ٌٌ تنافستنافًس عام) للمشاٌر

 العراق . 

ل مسبك لممدًم العطاءات  ٌٌ تفترض هذه الوثائك عدم حدوث أي تؤهٌ

 لبل طرح العطاء. 
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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)  

 وثائك العطاء 

                            2022صادرة ًف :                   

ز السلع  ٌٌ  لتجهٌ

 االولى   ) للمرة   (     

ة العامة ٌٌ ة-745/2022: العطاءات التنافٌس ٌٌ     خارٌج

  

 مضخبث بذون محرك كهرببئي مع مىادهب  لمشروع:

 االحتيبطيت  

 P28, P29, P33 

   

صاسج الٌفظ / ششكح هصاٖف الٌج ْب) ششكح جهة التعالد:   ّ

   عاهح)

  

ْبب)  المشتري: ّْ صاسج الٌفظ / ششكح هصاٖف الجالٌج  ّ

  ششكح عاهح)
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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.  
  

 

ة (للمرة االوىل) 
ٌ

اعالن منالصة عامة خارج
  العدد: 

  التاٌرخ: 

 اىل: السادة                     

ة  -2022/ 745م / 
ٌ

ٌ
ٌ

 خارج

ة 
ٌ

ٌ
ٌ

 اط
ٌ

 مع موادها االحت
ً
 مضخات بدون محرن كهربائ

 P28, P29, P33 

  

ات بدعوة  ٌ كة عامة/لسم العمود والمشتر  الجنوب/رسر
ً

كة مصاف رس رسر
ٌ

ٌ 

ز:  
ٌ

م عطاءاتهم لتجه
ٌ

ٌ
ٌ

ة لتمد ن وذوي الختر
ٌ

 ممدًم العطاءات المؤهٌلٌ

  

  

ة مضخات 
ٌ

ٌ
ٌ

 اط
ٌ

 مع موادها االحت
ً
 بدون محرن كهربائ

 P28, P29, P33 

  

  

 ما ؤًت : " مع مالحظة 

م طلب  .1 ٌٌ بإمكان ممدًم العطاء المهتٌمن شراء وثائك العطاء بعد تمٌد

انات العطاء وبعد دفع  ٌٌ ري الى العنوان المحدد فًف ورلة ٌب ٌٌ تحٌر

ر البلة للرد، البالؽة ٌٌ مة البٌع للوثائك، وٌؼ ٌٌ ألف  000,150 ٌل

نار ٌٌ  . ٌد

  

  

ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافٌسة  .2 ٌٌ ٌستم تنٌف

ذ العمود الحكوٌمة رلم ( ٌٌ ة الًت حددتها تعلٌمات تنٌف ٌٌ ) 2الوطٌن

 , والصادرة عن وزارة التخٌطط.  2014لسنة 

  

م العطاءات  .3 ٌٌ تم تسٌل ومثبت علٌها  وبظروف مغلمة ومختومةٌٌ

لكتروًن ورلم الهاتؾ واسم ورلم أسم ممدم العطاء وعنوانه اال

العة لجنة فتح العطاءات المنالصة الى العنوان اآلًت : (

ة/ ٌٌ ة/ االستعالمات الرئ ٌس ٌٌ شركة مصاًف  الخارٌج

بة-الجنوب/شركة عامة ٌٌ ة  -الشٌع ٌٌ محافظة البصرة/ جمهوٌر

الساعة  2022                   ) فًف الموعد المحدد العراق

ة عشر ظهرا ح ٌٌ نة البصرة المحلً الثاٌن ٌٌ ت مٌد ٌٌ وًف  ). سب توٌل

ة ٌستمر االعالن الى ما بعد  ٌٌ حالة مصادفة ٌوم الغلك عطلة رسٌم

عتبر الٌوم الذي ًل العطلة آخر ٌوم لغلك المنالصة ٌٌ  العطلة ٌو

تم فتح العطاءات بحضور  ٌٌ العطاءات المتؤخرة سوؾ ترفض وٌس

ن بالحضور ًف  ٌٌ هم الراؼٌب ٌٌ العنوان ممدًم العطاءات او ممثٌل

ة اآلًت ( ٌٌ االستعالمات الرئ  /العة لجنة فتح العطاءات الخارٌج

ة /شركة مصاًف الجنوب/شركة عامة ٌٌ بة-ٌس ٌٌ محافظة  -الشٌع

ة العراق ٌٌ الساعة  2022    //          ) ًف البصرة /جمهوٌر

الواحدة بعد الظهر حسب تولٌت مٌدنة البصرة المحاللمحًل أو 

ه.     ٌٌ وم الذي ٌل ٌٌ  اٌل
  

  

فمط اربعمائة وعشرة ألف  )410000المبلػ التخٌم ًن للمنالصة ( .4

  دوالر امر ًك 
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مة الٌم اٌسة المرفمة  .5   ٌٌ ها ًف الوٌث ٌٌ م كافة الوثائك المشار اٌل ٌٌ تمٌد

-  

انات العطاء)  ٌٌ  ابتداء مع العطاء(تعلٌمات لممدًم العطاءات وورلة ٌب
انات الًت تإكد مصادلة من لبل الجهات المختصة ذات العاللة، والبٌ  ٌٌ

ة ممدم العطاء بموجب االستمارات المدرجة ًف المسم  ٌٌ استمرار أهٌل
مة ٌٌ انات  ،الرابع من الوٌث ٌٌ وًف حالة عدم توفر أي من الوثائك أو الٌب

ة بذلن.  ٌٌ تم استبعاد العطاء وال تتحمل شركتنا أي مسإوٌل ٌٌ  المذكورة ٌس
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ل. 6   ٌٌ  مدم أدلة موثمة تثبت لدرته : على ممدم العطاء أن ٌمتطلبات التأهٌ
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  

  

  

ام بالمتطلبات المدرجة ًف المسم الثالث (متطلبات التؤٌهل  ٌٌ على الٌم

ة ٌٌ مة الٌم اٌس ٌٌ   , ابتداء مع العطاء. الالحك)  من الوٌث

م العطاءات الفنٌة  .7 ٌٌ والتجاٌرة وفك النماذج والجداول الكاملة تمٌد

مة الٌم اٌسة , وان  ٌٌ وجداول األسعار المطلوبة ًف المسم الرابع من الوٌث

 تكون ومولعة ومختومة.   

د مدة نفاذٌة العطاء بفترة ال تمل عن (     .8 ٌٌ وما)  120تحٌد ٌٌ 

من تاٌرخ الؽلك على ان ٌكون مبلػ العطاء التجاري الممدم بالدوالر 

ورو أو الٌدنار العراًل  والمبلػ االجماًل للعطاء رلما  االمر ٌٌ ًك أو اٌل

 وكتابة  . 

م ضمان عطاء  (صن مصدق أو خطاب ضمان أو سفتجة)  .9 ٌٌ  تمٌد

ة( ٌٌ ) صادر عن  مصرؾ عراًل معتمد ابتداء مع العطاء بالنسخة األصٌل

ة االف $ )8200(  لدى البنن المركزي العراًل وبمبلػ لدره ٌٌ ثماٌن

ها الى  دوالر امٌر ًك فمطومائتان  ٌٌ تضمن االشارة ٌف ٌٌ وألمر شركتنا ٌو

ته عن  ٌٌ من تؤٌرخ  ) ٌوما28(رلم وأسم المنالصة على أن ال تمل مدة نفاذٌ

 .  انتهاء نفاذ العطاء

ة  .10 ٌٌ ن لدى الشركات األمٌن ٌٌ شمول العمال العراٌل ٌن العامٌل

جتماًع المتعالدة مع الشركات المماولة بمانون التماعد والضمان اال

ة المترتبة عن عدم  ٌٌ والزام تلن الشركات بذلن وتتحمل التبعات المانوٌن

 التطبٌك.  

ه المنالصة أجور النشر واالعالن.   .11 ٌٌ تحمل من ترسو عٌل ٌٌ 

ر ملزمة بمبول أوطؤ العطاءات  .12 ٌٌ  جهة التعالد ٌؼ

ن فًف الحصول على  .13 ٌٌ ن والراؼٌب ٌٌ على ممدًم العطاء المإهٌل
(شركة مصاًف الجنوب/ شركة عامة) (من معلومات إضافٌة االتصال 

ة بعد  ٌٌ س /من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثاٌن ٌٌ األحد إلى الخٌم
مات  ٌٌ ت مٌدنة البصرة المحًل وكما موضحة بالتعٌل ٌٌ الظهر حسب توٌل

 لممدًم العطاءات. 
ة والشروط األخرى ٌمكنكم  .14 ٌٌ ل الطلٌب ٌٌ لالطالع على تفاٌص

ارة مولع الشركة : ٌٌ          -ٌز

   WWW.SRC.GOV.IQ 

مة .15 ٌٌ المٌ اٌسة  بكافة  على ممدمً العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوٌث

 السامها. 
  

لجهة التعالد الحك برفض أو لبول أي عطاء، كما أن لها الحك  -16
ع العطاءات الممدمة ًف أي ولت لبل احالة  ٌٌ بإلؽاء المنالصة ورفض جٌم

ة تجاه العمد، بناء على أسباب مبررة د ٌٌ ة النوٌن ٌٌ ة مسإوٌل ٌٌ ون تحمل أٌ
 الممدٌمن. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن ولوًل  ٌٌ  حسام حٌس

ر عام شركة مصافمصاًف الجنوب  ٌٌ  مٌد

 2022     /     / 
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Standard Bid Documents to Supply the   ز السلع
ٌ

ٌ
ٌ
    Commoditiesوثائك  العطاء الٌم اٌسة لتجه

Contents    اتالمحتٌو
ٌ

ٌ  

    

 P art One – Contracting  Procedures   الجزء األول – إجراءات التعالد 

 It contains the following sections:    

 Section One  : Instructions to Bidders   :ة
ٌ

ٌ
ٌ

 ٌوحتوي األلسام األت

This section includes information about eligible 
countries  
  

  

Part Two –  Supplying  Requirements  
  

It contains the following sections:  

Section Six:Schedule of Requirements  

   theالمسم الخامس: الدول المؤهلة 

تضمن هذا المسم 
ٌ

معلومات تخص الدول ٌ
 المإهلة. 

  

 
ً

ز  –الجزء الثان
ٌ

  متطلبات التجه

ٌوحتوي المسم  
 :

ً
 األتاألت

  

This section contains list of commodities and   المسم السادس: جدول المتطلبات 

services related thereto, schedules of supplying  تضمن  هذا المسم الئحة بالسلع والخدمات
ٌ

المتصلة بها ، جداول ٌ and 

delivering methods, technical   
ً

ة والمخططات التالت
ٌ

م ، المواصفات الفٌنٌ
ٌ

ز و التسٌلٌ
ٌ

ٌ
ٌ
 ,specificationsمناهج  التجه

drawings that describe the related  .زها
ٌ

ٌ
ٌ
تم تجه

ٌ
 ٌسٌ

ً
 commodities andتصف  السلع والخدمات المتصلة بها والت

services which will be supplied.   
    

P art Three – The Contract     الجزء الثالث: العمد 

It contains the following sections:     
Section Seven  : General Conditions of the   :ة

ٌ
    Contractو  ٌحتوي األلسام األت

This section contains the general conditions that     وط العامة للعمدالمسم السابع: الشر must be applied in 

each contract. The provisions . تنطبك عىل كل عمد 
ً

تضمن  هذا المسم الفمرات العامة الت
ٌ

ٌof Paragraphs included 

in this section shall not be  .لها
ٌ

ٌ
ٌ

    .amendedنصوص  الفمرات المدرجة فًف هذا المسم ال ٌمكن تعد

This section contains information that helps the bidders to prepare their bids. It provides  

مات لممدملممدًم العطاءات
ٌ

مدم  هذا المسم   information about delivering, opening and تعٌلٌ
ٌ

ٌ

العطاءات  عىل إعداد عطاءاتهم.    .evaluating the bids, and contracts awardingمعلومات تساعد ممدمً 

م العطاءات   Section one contains conditions that must beكما ٌمدم
ٌ

ة تسٌلٌ
ٌ
معلومات  حول ك ف

 Section Two : Bid Dataوتم  ٌمها وإرساء العمود. ٌحتوي المسم األول  .used without amendingوفتحها

Sheet  .ل
ٌ

ٌ
ٌ

  This section contains the conditions aboutعىل  أحكام  ٌجب استخدامها دون تعد

supplying operations and it is considered 
انات العطاء 

ٌ
ٌ

ٌ
 ورلة ب

complementary to what is 

mentioned in section  ات
ٌ

حتوي  هذا المسم عىل احكام تخص عمٌلٌ
ٌ

ٌone.    ٌز وتعتبر مكملة 
ٌ
التجه

  Section Three : Evaluation andلما جاء فًف المسم االول

Qualification Criteria   ل
ٌ

ٌ
ٌ
ر التٌمم والتأه

ٌ
  معا

This section contains the criteria used to  ٌر ال 
ٌ
حدد  هذا المسم المعا

ٌ
 تٌع ٌنٌ

ً
مستخدمة ف determine 

the bid with the lowest price, and  سعًرا العطاء  االلل   
ً

ل الت
ٌ

، ومتطلبات التاٌهٌ qualification 

requirements which has to be fulfilled  .جب  توفرها فًف ممدم العطاء إلنجاز العمد
ٌ

ٌby the bidder 

to implement the contract.  

Section Four  : Bid Forms   نماذج العطاءات  

This section contains bid forms, schedule of  تضمن  هذا المسم نماذج ٌصغة العطاء، جدول
ٌ

ٌprices 

and bid guarantee which must be  األسعار ، وضمان العطاء الذي ٌجب أن ٌمدمsubmitted with it. 

 معه.  

Section Five  : Eligible Countries  

  

 المسم األول: 

  

 : 
ً

 المسم الثان

  

 المسم الثالث: 

  

 المسم الرابع: 
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Section Eight : Special Conditions of the    

 Contract  المسم الثامن:الشروط الخاصة بالعمد  

This section contains Paragraphs for each  تضمن  هذا الفصل فمرات خاصة بكل عمد تعدل أو تكمل ٌٌ contract 

which a mend or complete the general  . المدرجة ًف المسم السابعالشروط  العامة للعمد  conditions of the 

contract included in section seven.  
 
 

Section Nine: Contract Forms   
 
 

This section contains the contract form that   المسم التاسع:نماذج العمود 

when filled, it will include corrections and   حتوي  هذا المسم على نموذج العمد والذي عند ٌٌ

التصح ٌحات والتعٌدالت على العطاء الموافك علٌه   amendments of the approved and admissibleاستكماله، ٌتضمن

حسب  التعلٌمات لممدًم العطاءات والشروط العامة   bid according to the instructions to bidders andوالمسموح بها

 contract.   If it was required to submit itبالعمد .  the general and special conditions of theوالخاصة

then "good " مها فإن  "نماذج ضمان حسن التنفٌذ ٌٌ   performance guarantee form" and "advanceًف  حالة اشتراط تمٌد

مها من ممدم العطاء ٌٌ الفائز    payment guarantee" shall be completed andو "ضمان الدفعة الممدمة" ٌتم اكمالها و تمٌد

  .submitted by the winner bidder only after awarding the contractفمط بعد ارساء العمد
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Part One  
  

Contracting Procedures  
  

For  the  Contracts  

Commodities   
  of  Supplying  

 الجزء األول 

  

لعمود  إجراءات التعالد 

ز السلع  ٌٌ  تجهٌ

  

  

    



 

مات لممدملممدًم العطاءات  ٌٌ ز السلع Section One: Instructions to Bidders المسم األول: تعٌل ٌٌ    لعمود تجهٌ

For the Contracts of Supplying Commodities     
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Section One: Instructions to Bidders   مات لممدملممدًم العطاء ٌٌ  المسم األول: تعٌل

    

 A. General     أ. عامة 

    

    نطاق العطاء -1

1- Scope of Bid    

1-1-    The buyer, as defined in the Bid Data Sheet, shall issue ، انات العطاء ٌٌ موم المشتري المشار إلٌه ًف ورلة ٌب ٌٌ  

1-1 these tender documents for the acquisition of commodities  السلع والخدمات  بإصدار  وثائك المنالصة هذه لشراء

المحددة  ًف المسم السادس (جدول    and related  services  as  stated  in  section six:  schedule  ofالمتصلة بها

د اسم ورلم ٌٌ هذا  العطاء التنافًس العام   requirements.  The bid data sheet shall state this generalالمتطلبات). ٌتم تحٌد

انات العطاء، كماللشراء ًف ور ٌٌ لة ٌب competitive bid's name and number as well as the name,  . حدد  فًف هذه الورلة ٌٌ

    .definition and number of items requiredاسم وتعٌر ؾ وعدد المواد المطلوبة

1-2-    If mentioned in the tender documents, the following  : ؾ األ ٌٌ ة عند ورودها فًف وثائك المنالصاتتعتمد التعاٌر ٌٌ ٌت  

2-1 definitions shall be considered:    

a- “in writing” means any method of written communication  أ. تعٌب ر "كتاٌب اً" ٌعًن أٌ ة وٌس لة من وسائل االتصال 

(mail, email, fax), with proof of receipt thereof.  . د اإللكتروًن، الفاكس)، مع إثبات استالمهاالكتاًب  (ال ٌٌ د، البٌر ٌٌ بٌر b- The 

singular is used to describe the plural and vice-versa.    
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ؽة المفرد لوصؾ الجمع والعكس    ب.  ٌٌ  c-  “Day” means a Gregorian calendar day,  تستخدم ٌص

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.  

م   ٌٌ التمٌو

الدي.  ٌٌ  الٌم

ح.  ٌٌ  صٌح

  

وم فً   ج.  ٌٌ  "ٌوم" ٌمصد به اٌل

  

ل -2 ٌٌ   مصدر التمٌو

3- Fraud and Corruption  تم  التمٌول من خالل المبالػ المخصصة الى المشروع فًف الموازنة ٌٌ 3-1- The Buyer requires 

that the Bidders, suppliers,  ة العراق. ٌتم األشارة الى أسم المشروع و رلمه ٌٌ ة لجمهوٌر ٌٌ  contractors and advisorsالٌف  دراٌل

shall comply with the ethical   .انات العطاء ٌٌ  standards throughout the process of contracting andًف  ورلة ٌب

execution   

ال و الفساد -3 ٌٌ The   -aأن ٌحافظ ممدمو العطاءات ، شترط المشتري 3of contract. In order to achieve this policy-1ٌ,  االحٌت

Buyer considers the following definitions for this   ة ٌٌ ون على المعاٌ ٌر األخالٌل ٌٌ والمجهزون، والمتعالدون واالستشاٌر

purpose: 

First: “Corrupt Practices” means offering, giving, receiving or  : ذ العمد. وًف سبٌل تحٌمك ٌٌ ز وتنٌف ٌٌ خالل  عملٌة التجهٌ

ة لهذا  :  soliciting, directly or indirectly, anything of value to influenceهذه الٌساسة ٌٌ عتمد المشتري التعاٌرؾ األٌت ٌٌ

ا والً:    .the actions of a public official throughout the acquisition  process or contract execution الؽرض

التماس  بشكل مباشر أو   Second: “Fraudulent Practices” means any"الممارسات الفاسدة" تعًن تمٌد م أو إعطاء أو استالم أو

ر على ٌٌ ء ذي لٌمة للتؤٌث ًٌ ر مباشر أي ًش ٌٌ عمل  مسإول ًف مولع   misrepresentation or omission of any fact in view toٌؼ

 العمد.  .influence the outsourcing process or contract executionمسإولٌة عامة خالل عملٌة الشراء أو تنفٌذ

ل أو حذؾ ألي من ثاٌن اً: "ممارس ٌٌ  Third: “Collusive Practices”  means  anyات احٌت اٌل ة" تعنتعًن أي سوء تمٌث

 scheme  of  

ذ للعمد.   ٌٌ ز أو تنٌف ٌٌ ة تجهٌ ٌٌ ة عمٌل ٌٌ ر على أٌ ٌٌ  arrangement between two or more Bidders, with orالحمائك بهدؾ التؤٌث

without ًن اثنٌن أو   ثالثاً: "ممارسات التواطإ" تعن ٌٌ  knowledge of the buyer, in view to establishأي تخٌط ط أو تنٌس ك ٌب

artificial and اكثر من ممدًم العطاءات  بعلم أو دون علم المشتري بهدؾ وضع
 .noncompetitive prices

ر  ٌٌ ة وٌؼ ٌٌ أسعار وهٌم

ة.   ٌٌ رابعاً: "ممارسات لهٌر ة" تعًن إٌ ذاء أو التهٌد Fourth: “Coercive Practices” means harming or threatening toتنافٌس

ٌ ذاء، سواء بشكل   ر مباشر، على oharm, directly or indirectly, the persons or their properties tد بإ ٌٌ مباشر أو ٌؼ

ر على  ٌٌ مشاركتهم ًف عماٌلت  influence their participation in the acquisition processes orاألشخاص أو ممتلكاتهم للتؤٌث

 in fluence the contract executionالشراء أو التؤثٌر على تنفٌذ العمد.  .

Fifth: “Obstructive Practices” means:     : ًممارسات اعالة، وتعن :
 ًٌ

 خامسا

(1) To destroy intentionally, falsify, distort documents and   ٌر أو التٌؽ ٌر ًف الوثائك أوحجباالتالؾ المتعمد أو التزو  

)1( conceal investigation-required evidences or give false   ن ٌٌ ك او االدالء بشهادة زور للمحمٌم ٌٌ االدلة  الالزمة للتحٌم

سات اجراءات  التحٌمك من المشتري ًف ممار  testimony to investigators to obstruct the Buyer’s investigationالعالة

ة   procedures in the corrupt, fraudulent, collusive, coerciveالفساد االداري أو ٌٌ االحٌت ٌال أو التواطإ أو الممارسات المهٌر

د أوالتحرش أو ٌٌ م   practices or threaten, provoke or obstruct any party andأو التهٌد ٌٌ اعالة  اي طرؾ أو منعه من تمٌد

ة معلومات تتعلك ٌٌ بالتحٌمك او أٌ prevent it from giving any investigation-related information or  . منعه  من متابعة اجراءات

   .prevent it from following up the investigation proceduresالتحٌمك

(2) The practice that obstructs the Buyer from following up the   المشتري ًف التدلٌك و ممارسةاالفعال الًت تعٌك ممارسة  

)2( auditing and revision procedures, as per 3-1(d) hereinafter.  . ة ٌٌ  (د) الالحمة3-1الرالبة المنصوص علٌها بالفمرة الثانٌو

b- The 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 its 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  



 18 

  

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 

citizens of any 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.   
    

  

ة باالحالة إذا وجد أن المتمدم تورط بشكل  ٌٌ ب) للمشتري الحك ًف رفض التوٌص

ال أو ٌٌ ط ًف أي من ممارسات االحٌت ٌٌ الفساد أو التواطإ أو  مباشر أو من خالل وٌس

ة التنافس على العمد المعًن .  ٌٌ  التهٌدد خالل عمٌل
  

(ج ) للمشتري الحك بمعالبة ( األفراد أو المإسسات)، بما ًف ذلن 

ة عمود ممولة من المشتري ،  لمدة  ٌٌ ٌ ة استالم أ ٌٌ دهم من أهٌل ٌٌ تجٌر

ر محددة  ًف حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو  ٌٌ محددة  او ٌؼ

ال أو الفساد أو  من خالل ٌٌ ط ًف أي من ممارسات االحٌت ٌٌ وٌس

ذ  عمد ممول  ٌٌ د خالل التنافس أو من خالل تنٌف ٌٌ التواطإ أو التهٌد

 من المشتري. 
  

ن وثائك المنالصة والعمود شرط ٌلزم  ٌٌ (د) للمشتري الحك بتضٌم

ن والمماولٌن واالستشاٌر ٌن بالسماح  ٌٌ ممدًم العطاءات والمجهٌز

ك للمشتري أو للمدلمٌ  ٌٌ ن منه ًف الكشؾ أو تدٌل ٌٌ ن المٌع ٌن ٌٌ

م العطاء وتنفٌذ العمد  ٌٌ ة وثائك متعلمة بتمٌد ٌٌ ٌ حساباتهم وسجالتهم أوأ

 . 
  

اضافة الى ماتمدم, على ممدًم العطاءات ان ٌطلعوا على      3-2

(ثالث اً) من  الشروط العامة  1-35االلتزامات الواردة بالفمرة 

 للعمد بهذا الصدد. 
  

  لعطاءات  المؤهلونممدمو ا -4

ع االطراؾ الًت ٌتؤلؾ منها  -1-4 ٌٌ لممدم العطاء و جٌم

ة دولة و حسب العمود الواردة  ٌٌ ٌ ة ا ٌٌ ممدم العطاءات ان ٌحملوا جنٌس

عتبر ممدم العطاء حامال  ٌٌ بالمسم الخامس (الدول المإهلة) ٌو

ة دولة ما اذا كان مواطنا ف ها او مإسسا لشركة, او مسجال  ٌٌ لجنٌس

 احكام لوانٌن تلن الدولة. وعامال طبماً 
ن الثانٌو ٌن    ٌٌ ة المماوٌل ٌٌ د جنٌس ٌٌ ضا ًف تحٌد ٌٌ تنطبك هذه المعاٌ ٌر اٌ

ن الي جزء من العمد بما ًف ذلن الخدمات المتصلة بها.  ٌٌ  او المجهٌز
جب أال ٌكون لممدم العطاء أي تضارب ًف  -2-4 ٌٌ

تم استبعاد أي متمدم ٌثبت تورطه ًف تضارب  ٌٌ المصالح ،ٌحث ٌس

مكن ٌٌ ً ًف تضارب المصالح مع  ٌو ان فسر ممدم العطاء متورطا

م العطاء ًف كل من الحاالت  ٌٌ ة تمٌد ٌٌ طرؾ او اخر ًف عمٌل

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

ة لؽرض تحٌضر  ٌٌ م خدمات أستشاٌر ٌٌ المتعالد مع المشتري لتمٌد

م أو المواصفات أو  ٌٌ د التصٌم ٌٌ الوثائك األخرى المستخدمة لتحٌد

زها من خالل وثائك هذا العطاء .  ٌٌ جري تجهٌ ٌٌ  السلع الًت ٌس
(ب) إذا تمدم بؤكثر من عطاء واحد ًف هذه المنالصة، إال ًف حالة 

لة أو مسموح بها كتلن المنصوص علٌها ًف  ٌٌ م عطاءات بٌد ٌٌ تمٌد

مات لممدًم العطاء. وًف أي من هذ 13الفمرة  ٌٌ ه األحوال من التعٌل

 ال ٌمنع هذا الشرط المماولٌن من االشتران ًف أكثر من عطاء. 
تم استبعاد ممدم العطاء الذي سبك وان تم اعتبارهُ  -3-4

)  من التعلٌمات لممدًم 3فالداً لالهلٌة من المشتري بموجب المادة (

خ إرساء العطاء. ان الئحة بؤسماء الشركات  ٌٌ الى العطاء، ًف تاٌر

على العنوان اإللكتروًن للمشتري المبٌن ًف تعٌل  المستثناة موجودة

مات ممدًم العطاء. كما ٌستبعد أي متمدم للعطاءات فالداً لالهل ة أو 

ً من التعامل  من الدائرة المانوٌن ة أو  او معلما نشاطه او ممنوعا

ط .     ٌٌ ة ًف وزارة التخٌط ٌٌ  دائرة العمود العامة الحكوٌم
  

تكون مإهلة لالشتران    الموسسات المملوكة للدولة  -4-4

ا 1ًف العطاء، أذا توفر الشرطان األتٌان فٌها، ( ٌٌ ) مستملة النوٌن

ا ٌٌ  وماٌل

 ) تعمل وفك المانون التجاري والنون الشركات العامة2(   
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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  
  

  

  العطاءإجراءات   الجزء األول

  

  المسم األول: التعلٌمات لممدملممدًم العطاء 

  انات العطاء ٌٌ  المسم الثاًن: ورلة ٌب

   المسم الثالث: معاٌ ٌر التٌم ٌم والمإهالت 

  المسم الرابع: نماذج العطاء 

  المسم الخامس: الدول المإهلة 

  

ز  الجزء الثانالثانً  ٌٌ    متطلبات لسم التجهٌ

  المتطلبات المسم السادس: جدول 

  

  العمد  الجزء الثالث

   المسم السابع: الشروط العامة للعمد 

  المسم الثامن: الشروط الخاصة بالعمد 

4-5-    The   Bidders   shall   prove   their   continuous    ٌتوجب على ممدمممدًم العطاءات إثبات استمرار أهل تهم بماٌٌ ٌٌ  5-4 

qualification   to   the Buyer’s satisfaction, according to   .ل معمولة ٌٌ  رًض المشتري بناء على متطلبات تؤهٌ

reas onable qualification requirement   5- السلع المؤهلة والخدمات ذات العاللة 

5 - Eligible Commodities and Related Services    جب أن تكون ع السلع والخدمات المتصلة بها حسبٌٌ ٌٌ جٌم   1-5 

5-1- All commodities and related services in accordance to  .العمد  الممول من المشتري من دول(مناشئ) مإهلةthe contract 

funded by the Buyer shall be from the eligible  ؾ  "سلع" البضائع ٌٌ   .countries (origins) 5-2 ألؼراض هذه الفمرة ٌشمل تعٌر

عٌ ٌة، الصنا  ”For the purpose of this Clause, the term “commodities -2-5المختلفة  مثل المواد الخام و اآلالت و المعدات و المنشآت

.  ,means various commodities such as raw materialsكما ٌشمل تعٌرؾ "الخدمات المتصلة بها الخدمات مثل لتدٌرب ن والترٌكب وا ٌالتؤمٌ 

م منها استخراجمصطلح  "المنشؤ"  عًن الدولة الًت ٌت   instruments, equipments, industrial facilities. Also, the   termوالٌصانة االبتدائٌة  

3-5 

“relevant   services”   means   services   such   as   

insurance, installation, training and primary maintenance.  عها، أو التالًت من ٌٌ -5السلع  أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصٌن

3- The  term  “origin”  means  the  country  from  which    ًع تنتج سلعا تجاٌرة تختلؾ ف ٌٌ ع أو المعالجة أو التجٌم ٌٌ   theخالل  التصٌن

commodities   are extracted, produced, planted,   . ة اختالفا جذٌرا عن ٌٌ مكوناتها ً  صفاتها األساٌس  

processed or manufactured, or through manufacturing,  processing or assembling produce commercial commodities   

that have drastically different basic properties than their  
components.  

ات وثائك المنالصة  ٌٌ  ب. محتٌو
B- Contents of Tender Documents  

  

6- Parts of Tender Documents  

6-1- Tender documents are composed of three sections 
 6- اجزاء وثائك المنالصة 

containing all the sections stated 
hereinafter and the latter 

 
 

ع تتؤلؾ وثائك المنالصة من ثالثة  6-1 ٌٌ ر إلٌها األلسام المشا shall be read in conjunction with any annex to be issuedاجزاء تتضمن جٌم

رة بالتزامن  ٌٌ الثامنة من  مع أي ملحك ٌصدر وفما للفمرة.according to Para eight/Instructions to Bidders ًف أدناه، ٌوجب أن تمرأ هذه األٌخ

   ء . التعلٌمات لممدملممدًم العطا
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6-2- The announcement of the invitation issued by the   المسم التاسع: نماذج العمود  

Buyer is not considered part of the tender documents.   6-2  ال ٌعتبر  االعالن او الدعوة الذي ٌصدر عن المشتري 

6-3- If the tender documents and its annexes are not 
ج زءاً من وثائك المنالصة. 

received by the Buyer directly, the 

latter shall not be  6-3 ًف حالة عدم تسلم وثائك المنالصة وملحماته من المشتري responsible for completeness thereof.  

 مباشرة، ال عتبر هذا األٌخ ر مسإوالً عن اكتمالها.

6-4- The Bidder shall check all the instructions, forms,  فترض أن ٌدلك ممدم العطاء جٌمع التعلٌمات والنماذج ٌٌ  4-6 terms and 

specifications contained in the tender  المواصفات الموجودة ًف وثائك المنالصة. وإن فشلوالمصطلحات  و documents. 

Failure by the Bidder to provide all the  ع المعلومات والوثائك المطلوبة ًف وثائك ٌٌ ر جٌم ٌٌ  informationممدم  العطاء ًف توٌف

and documents required in the tender  .المنالصة لد ٌإدي إلى رفض العطاء 

Documents may result in rejecting the Bid.  
    

7- Clarification of Tender Documents   ح وثائك المنالصة
ٌ

 7- توٌضٌ

    

7-1- When it is required to clarify or interpret any of the information of the tender documents, the Bidder shall 

send a   ح او
ٌ

 حالة الحاجة لتوٌضٌ
ً

 ف
ً

ر اي من المعلومات ف
ٌ

تفٌسٌ  1-7 letter to the Buyer according to its address stated in the 

bid   ي كتاٌب ا   data sheet. The latter shall reply in writing to any questionsو ثائك المنالصة جب عىل ممدم العطاء االتصال بالمشبر

انات ا
ٌ

 ورلة ٌبٌ
ً

روعىل  عنوانه المذكور ف
ٌ

توجب عىل االخ
ٌ

لعطاء. ٌوٌ it receives provided that they are received ten days before   ا

 ة استفسارات ترد اٌل ه, شر طة ان تم استالمها
ٌ
ام   the bid submission deadline to which the period ofن ٌرد كتاب ا  عىل أ

ٌ
ٌ

ٌ
ة ا لبل  عشر

م 
ٌ

ة لتسٌلٌ
ٌ

ٌ
ٌ
 ًف االلل من المدة النهائ

ً
العطاءات لتلن الت announcement is determined by (15) days. The Buyer shall   ة حددت  فبر

 ة15االعالن عنها ب(
ٌ
ي المدة النهائ الستالم   ) 15(  determine the deadline to receive questions for those to) ٌوما . ٌحدد المشبر

ة االعالن عن  تٌزد فبر
ً

ها عناالستفسارات لتلن الت which the announcement period exceed the (15) days   ,وما  ًف ورلة ٌب انات العطاء 
ٌ

ٌ

ي ارسال نسخة من رده عىل  تلن االستفسارات اىل جٌمع من   stated in the bid data sheet, the Buyer shall send a copy ofوعىل المشبر

ة ان   its reply to such questions to all those who received theاستلم وثائك المنالصة مباشر
ٌ

منه  بما ًف ذلن وصف االستفسار دون ٌبٌ

جة لهذه  ,  tender documents directly therefrom, to include theمصدره. اذا ارتاى
ٌ

ٌ
ٌ

ل وثائك المنالصة نت
ٌ

ٌ
ٌ

ورة تعد ي  ضر المشبر

ه ان ٌمدم ذلن حسب االجراءات المذكورة ًف المادة(   description of question, without stating its source. If theاالستفسارات
ٌ
) 8فعل

 والفمرة

Buyer deems it necessary to amend the tender documents   )2-22( 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   ل وثائك المنالصة
ٌ

ٌ
ٌ

 8- تعد

8-1- The Buyer may amend the tender documents any  ل وثائك المنالصة، عن
ٌ

ي الحك فًف تعد  time before the 8-1 للمشبر

tender deadline, by issuing annexes thereto.  ك إصدار ملحك بها، فًف أي ول
ٌ

ت ٌسبك موعد غلكطٌرٌ  

8-2- Annexes are considered part of the tender  . المنالصةdocuments and shall be circulated in writing to all those  

تعٌم مها كتابة   .who received tender documents directly from the Buyer 8-2 تعتبر المالحك جزءا  من وثائك المنالصة ٌو تم

 ن استلموا وثائك المنالصة منعىل 
ٌ

ذ
ّ
جٌم ع ال  

8-3- The Buyer shall have the right to extend the tender  .ة ي  مباشر   deadline as per  24-2/Instructions  toالمشبر

Bidders  to  give  the   لغلك 
ً
د الموعد النهائالنهائ

ٌ
ي الحك فًف تمد  Bidders  ample  time  to consider the 8-3 للمشبر

amendments stated in   )مات لممدملممدمً 2-24المنالصة  وفما للفمرة
ٌ

العطاء، وذلن إلعطاء   .the Bid’s annex) من التعٌلٌ

ن الولت المناسب ألخذ
ٌ

 الممدٌمٌ
ن االعتبار.  

ٌ
الت الواردة فًف الملحك بٌعٌ

ٌ
ٌ

ٌ
 التعد

  

  

     

C- Preparation of Bids  
 
9- Cost of Bid   ج. إعداد العطاءات 
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    كلفة  العطاء  -9  
 

9-1- The Bidder is charged with the total cost resulting from setting up and submitting its Bid. The Buyer shall not 

be  م
ٌ
ف المتعلمة بإعداد وتسل

ٌ
ع التكاٌلٌ

ٌ
تحمل ممدم العطاء جٌمٌ

ٌ
ٌ  

ي مسإوال عن  ف بغض العطاء، وال ٌعتبر المشبر
ٌ
النظر عن نتائج liable for such costs regardless of the results of Bids هذه التكال

ل العطاءات. 
ٌ

 .analysis  تحٌلٌ

10- Language of the Bid  

10-1- The bid and all the correspondence and the   00- لغة العطاء 

documents exchanged between the bidder and the  جب ان ٌتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائك المتبادلة
ٌ

ٌ 
contracting party must be prepared in the language  ولة 

ً
ها ف

ٌ
 ٌن ممدم العطاء وجهة التعالد  باللغة المشار اٌلٌ

ٌ
 referredب

to in the paper of bid data. The bidder submit  and  ا من المطبوعات
ٌ

ٌ
ٌ
 ٌانات العطاء . ٌمكن ان ٌمدم ممدم العطاء أ

ٌ
 of theب

literature related thereto which constitute  part of his  لغة اخرى عىل ان 
ً

 تشكل جزءا من عطائه ف
ً

 bid inالمتصلة  والت
another language, provided that it must be  
accompanied with an accurate translation for its texts to  نها تعتمد

ٌ
مة لنصوصها اىل لغة العطاء ، وح

ٌ
جمة دٌلٌ  theترفك  بتر

language of the bid. Hence the translation will be        .ر العطاء
ٌ

جمة  لغرض تفٌسٌ  accepted for the purpose ofالتر

interpreting the bid.  00- الوثائك المكونة للعطاء 

11-Documents Comprising the Bid   :ة
ٌ

ٌ
ٌ

تؤلف العطاء من الوثائك االت
ٌ

ٌ  1-11 

  

11-1- The Bid is made up of the following documents:  ر المسعر
ٌ

ٌ
ٌ
ات غ

ٌ
غة العطاء وجدول الكٌمٌ

ٌ
   أ . نموذج ٌصٌ

12المستخدمة  بما ٌتناسب مع المواد(    , 14   , التعٌل ٌمات .  a- Bid’s form and the un-priced bill of quantities used) من15

  .according to 12, 14, 15/Instructions to Biddersلممدملممدًم العطاء

مات  21ب. ضمان العطاء بما ٌتوافك مع المادة 
ٌ

لممدملممدًم العطاء، b- Bid’s security as per 21/Instructions to Bidders, if من التعٌلٌ

 quiredre.  إذا طلب. 

c- Written confirmation of the authorization to the Bid’s  د كتابة عىل تفٌو ض المّولع عىل العطاء بموجب وكالة 
ٌ

 signatoryج . التؤك

according to a notarized power of attorney as per   22مصدلة من كاتب العدل حسب المادة مات ممدمممدمً  
ٌ

من تعٌلٌ  

22/Instructions to Bidders.   .العطاء 
d- Information certifying the eligibility of Bidder to submit its    

م عطائه وفما للمادة  
ٌ

ٌ
ٌ

ة ممدم العطاء لتمد
ٌ

انات الموثمة الهٌلٌ
ٌ

 .Bid according to16/Instructions to Bidders  د. الٌبٌ

مات لممدملممدًم العطاء. 16(  
ٌ

 ) من التعٌلٌ

  

e- Authenticated documents certifying that all the   ًانات الموثمة الت ٌٌ تإٌد بؤن السلع والخدمات المتعلمة   هـ . الٌب
 fromوالمجهزة  من ممدًم العطاء هً من مناشىء مإهلة وفما للمادة ) commodities and related services offered by Bidders are  )17بها
eligible origins as per 17/Instructions to Bidders.   .مات لممدًم العطاء ٌٌ  من التعٌل
f- Authenticated documents certifying conformance of  the commodities and related services to what is 

required  د تطابك السلع والخدمات المتصلة بها مع ٌٌ ٌ انات الموثمة الًت تإ ٌٌ  in the tender documents, according to articles 18و . الٌب

and   ) 18تلن المطلوبة ًف وثائك المنالصة، وفما للمادة و    ) من39
39/Instructions to Bidders.   .التعٌل ٌمات لممدًم العطاءg- Information certifying the Bidder’s prequalification to  execute 

the contract if the contract is awarded in its  ز .  البٌانات الموثمة  ألهلٌة ممدم العطاء لتنفٌذ العمد ًف حالة إرساءfavor, according to 

article 19/Instructions to Bidders.  ، ه، وفما للمادة ٌٌ 19العطاء  عٌل مات لممدًم العطاء  ٌٌ من التعٌل h- Any other document stated in 

the bid data sheet.  

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

12-Bid Submission Form and Priced Bill of Quantities   ات المسعرة ٌٌ  12- نموذج  العطاء، وجداول الكٌم

12-1- The Bidder shall employ the Bid’s Submission    
م 12-1 ٌٌ الموجود ًف Form mentioned in section four: Bid Forms. The formالعطاء   على ممدم العطاء ان ٌستخدم نموذج استمارة تمٌد

النموذج بالكامل دون أي out without any change to its format, no-shall be filled" و ٌجب أن ٌتم تعبئة  نماذج العطاءاتالمسم الرابع" ،

ة بدائل. كما ٌوجب   ٌٌ ٌ ع الفراؼات substitutes are accepted. All blank spaces shall be filledتٌؽ ٌر ًف شكله ولن تمبل أ ٌٌ تعبئة جٌم

 ut with the required informationoبالمعلومات المطلوبة.  .
12-2-  The Bidder shall deliver the priced bills of    

والخدمات  quantities for the commodities  and related  services  asعلى ممدم العطاء أن ٌسلم جداول الكٌمات المسعرة للسلع   12-2

المسم الرابع ،"  :per  their  origin,  employing  the  forms  in  section fiveالمتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً النماذج الموجودة ًف  

 .bid forms  نماذج العطاء." 
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13-Alternative Bids    

13-1- Alternative bids shall not be considered, unless  لة ٌٌ     .the bid data sheet states otherwise 13- العطاءات البٌد

لة مالم ٌنص على خالؾ ذلن  13-1 ٌٌ انات العطاء."  ال ٌتم اعتماد العطاءات البٌد ٌٌ  Bid Prices and Discounts-14      ًف  "ورلة ٌب
14-1- Prices and discounts offered in the Bid Form and  14- أسعار العطاءات والحسومات 
the Priced Bill of Quantity shall comply with the specified  requirements. "  ؽة ٌٌ األسعار والحسومات الممدمة ًف  "نموذج ٌص

 14-1 العطاء
14-2- All items and commodities shall be listed and   .ات المسعر ٌجب أن تتطابك مع المتطلبات المحددة ٌٌ  priceو "جدول الكٌم

separately in the Priced Bill of Quantity. If the table   
ع البنود والمواد بشكل مستمل ًف   14-2ٌ ٌٌ "جدول contains un-priced items, shall be assumed that thereجب أن تدرج وتسعر جٌم

ر  ٌٌ ات المسعر". وإذا احتوى الجدول على بنود ٌؼ ٌٌ فترض أن أسعارها prices are covered by other items. An items orمسعرة  الكٌم ٌٌ ٌس

ة بنود   ٌٌ ٌ ر مذكورة ًف commodities not stated in the Priced Bill of Quantitiesمشمولة من خالل بنود أخرى. وتعتبر أ ٌٌ أو مواد ٌؼ

ل ٌكون ذلن وفما للفمرة shall be considered as uncovered by the Bid"جدول الكٌمات المسعر"ٌؼر مشمولة ًف  . ٌٌ  31العطاء، وًف حالة التعٌد

مات   ٌٌ  Amendment can be made according to Paraمن "التعٌل
31/Instructions to Bidders.   ".لممدًم العطاءات 

14-3- The price shown in the Bid Form is the Bid’s  ؽة ٌٌ العطاء" هو السعر السعر الذي ٌظهر ًف  "نموذج ٌص  3-14 Total Price, 

excluding any discount offered.  .ا أٌة حسوم ممدمة ٌٌ   The Bidder shall state any unconditional -4-14اإلجماًل  للعطاء، مستثٌن

ر مشروطة، وأن ٌٌ ة حسوم ٌؼ ٌٌ ٌ وضح  ."  discounts and shall demonstrate in the Bid Form how 14-4 على ممدم العطاء أن ٌذكر أ ٌٌ

ة استخدامها ًف  "نموذج ٌصؽة العطاء ٌٌ   .these can be usedٌك ٌف
14-5- EXW,  CIP,  CIF,  C&F  and  other  similar  terms   ومصطلحات اخرى  EXW,CIP,CIF,C&F 14-5 المصطلحات are  

subject  to  the regulation stated in the applicable  المحددة ًف االصدار النافذ من مماثلة تخضع للضوابط  
Incoterms version issued by the International Chamber of  ة وكما مشار الٌها ٌٌ  (Incoterms)  الصادرة عن ؼرفة التجارة العالٌم

Commerce, as indicated in the Instructions to Bidders.    ".مات لممدًم العطاءات ٌٌ  ًف  "التعٌل
14-6- Prices offered by the Bidder shall be fixed  14-6    االسعار الممدمة من ممدم العطاء تكون ثابتة خالل فترة تنفٌذ throughout the 

term of contract execution and not liable  ر البلة للتٌؽ ٌر تحت أي ظرؾ ما لم ٌنص على خالؾ ٌٌ  to change underالعمد  وهً ٌؼ

any circumstance, unless the bid data  ".ذلن  ًف  "ورلة بٌانات العطاءsheet states otherwise.    
14-7- Bids may be offered individually (Single Contract)    
or separated into several  parts  (number  of  contracts)   14-7 لد تطرح العطاءات بشكل منفرد ( عمد واحد ) او مجزءة if  the  

same  is  stipulated  in Para 1-1/Instructions to  ) 1-1 (الى  عدة اجزاء (عدد من العمود) اذا نص على ذلن ًف الفمرةBidders. The 

said prices shall be according to  مات لممدًم العطاء" و ٌجب أن تتوافك األسعار المذكورة ٌٌ  من "التعٌل
مع  

100% of the items specified to each part and to 100% of ،  اتها100من البنود المحددة لكل جزء ومع ٌٌ  100% % من كٌم

their quantities, unless the bid data sheet states otherwise. The   ."انات العطاء ٌٌ إال  إذا ذكر خالؾ ذلن ًف  "ورلة ٌب

م حسم ًف األسعار   applicants interested in offering price discount, in the event ofو على ٌٌ ن ٌرؼبون بتمٌد ٌٌ الممدٌم ٌن الذٌ

هم أن ٌوضحوا الحسم   awarding more than one part in their favor, shall state theًف حالة إرساء ٌٌ أكثر  من جزءعٌل

مات لممدًم العطاء"، م  ,discount in accordance with Para 14-4/Instructions to Biddersبما ٌتوافك مع الفمرة ٌٌ ن  "التعٌل

ع هذه (االجزاء) .  provided the Bids for all these parts shall be delivered and )14-4( شرط أن تسلم ٌٌ العطاءات  لجٌم

    .opened simultaneouslyوتفتح فًف نفس الولت

15- Currency of Bids   15- عملة العطاء 

15-1- The Bid’s currency and payment shall be as stated  انات العطاء ٌٌ -1     تمدم االسعار بالعملة المحددة ًف ورلة ٌب

15 in the bid data sheet and shall be inclusive all taxes,   ة ٌٌ وتكون  شاملة للضرائب والرسوم الكمرٌكة واٌ

ف ٌة عن النمل وكما مشارالٌه لكل " جداول االسعار اضا   costumes duties and any additional expensed  for  theمصاٌرؾ

 Quantity in sectionحدة  ضمن المسم الرابع.   transportation,  as  indicated  separately  in  each  Bill  of" على

four.  ة ممدم العطاء ٌٌ  16- الوثائك التالًت تؤكد أهٌل

16- Documents   Confirming the Eligibility of Bidder " ؽة العطاء ٌٌ -16 16-1 على ممدًم العطاء تعبئة  "نموذج ٌص

1- The Bidders shall fill out the Bid’s Form in chapter four to   تهم ٌٌ وثموا أهٌل ٌٌ الموجود  ًف الفصل الرابع، ٌل

ه وفما ٌٌ للفمرة الرابعة من ."  document their eligibility to participate in the tender according toللمشاركة ٌف

مات لممدملممدًم العطاءات ٌٌ  "التعٌل

ة السلع والخدمات -17 ٌٌ   Instructions to Bidders/4Para.   الوثائك التالًت تؤكد اهٌل

17- Documents Confirming the Eligibility of Commodities  

د    17-1  ٌٌ ة للمواد والخدمات المجهزة وفك ماورد ًف  لتؤٌك ٌٌ  and Services  االهٌل

17-1- To prove the eligibility of commodities and service   )  من "التعلٌمات لممدًم العطاءات". فؤن على 5المادة (

انات الخاصة ببلد المنشؤ ًف   supplied according to article 5/Instructions to Bidders, theممدمدمً  ٌٌ العطاءات  ان ٌمأل الٌب

) استمارات 4االسعار  الواردة ًف المسم(  .   Bidders shall fill out the information related to the country ofجداول
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الوثائك التالًت تؤكد مطابمة السلع والخدمات   .origin in the prices tables stated in section four: Contract Formsالتعالد

د مطابمة السلع و الخدمات المتصلة    Documents  Confirming  the  Conformity  of -18 18-  ذات العاللة ٌٌ لؽرض تٌؤ

تعٌنٌن على ممدم العطاء ان ٌمدم كجزء من  Commodities  and  Related  Services 18-1 بها ٌٌ  -1-18لوثائك  المنالصة . تٌع

For the purpose of confirming the conformity of   ًإكد بؤن السلع المجهزة مطابمة الىع طائه دٌل الً موثما commodities 

and related services to the tender documents, the   . )ة الواردة فًف المسم ٌٌ  Bidder) جدول المتطلبات4المواصفات  الفٌن

shall submit, as part of its Bid, documented evidence that  مكن أن تكون هذه الوثائك على شكل مواد مطبوعة أو  ٌٌ

انات، ٌوجب أن تتضمن وصفا   the commodities supplied conform the technical specifications   رسومات ٌٌ أو  ٌب

ة للسلع والخدمات،   .stated in section four: schedule of requirementsمفصال لكل بند ،أي الصفات ٌٌ الفٌن ٌة واألداٌئ ة األساٌس

ث ٌوضح توافمها ٌٌ مع  المواصفات المطلوبة. وأن ٌسلم   Such documents may be either in print, charts or data -2-18بٌح

واالستثناءات  عن جدول .  .forms, and shall include detailed description of each item, i.eالمتمدم تمٌررا باالختالفات

ع التفاٌصل ، the essential technical specifications and performanceالمتطلبات ٌٌ ضا الئمة بجٌم ٌٌ  على ممدم العطاء أن ٌمدم أٌ

3-18 properties for commodities  and services, so that their ،  ة، لمطع ٌٌ بما  ًف ذلن الموارد المتاحة، واألسعار الحاٌل

ار ٌٌ ة الستمرار عمل و  compliance with the required specifications is clarified. Theالٌؽ ٌٌ المع دات الخاصة والضروٌر

استخدامها  من المشتري للفترة المحددة ًف    applicant shall submit a report of variance and exemption fromالسلع بعد

انات ٌٌ  العطاء."   .the schedule of requirements"ورلة ٌب

18-3- The bidder shall also submit a list of all details, to  جب أن تكون معا ٌر المصنعٌة والعمل والمواد ٌٌ  4-18 

include the available resources and current prices of spare   ة و/ أو أرالم ٌٌ والمعدات  واإلشارة إلى األسماء التجاٌر

ة من المشتري ًف جدول المتطلبات المصورة  المحدد  parts and special equipment's required for the continuousاألدلة

حصٌر ٌة. ولممدم العطاء أن ٌعرض معاٌ ٌر أخرى   operation of commodities after being used by Buyer for theوصفٌة ال

ة و/اوأرالم األدلة المصورة، بشرط أن تحمك  .period specified in the bid data sheetللجودة ٌٌ  The  -4-18والعالمات  التجاٌر

workmanship, materials and equipment's and  نفس  كفاءة البنود المذكورة ًف " جدول المتطلبات "أو أعلى منهاthe 

reference to the trade names and/or reference numbers  .وأن تنال رضا المشتري 

contemplated as stated by the Buyer in the schedule 

of  requirements shall be examples and not 

limitations. The Bidder  may offer other standards for 

quality and trademarks and/or  contemplated 

reference numbers, provided that these shall  realize 

the same or exceed the efficiency of items stated in  

the schedule of requirements and shall satisfy the 

Buyer.    

    

    

    

    

19- Documents Confirming the Qualification of 

the Bidder 19-1-The documents proving the Bidder’s 

qualifications, in the event of awarding the bid in its 

favor, shall meet the following conditions:  

a- The Bidders who are not the manufacturers or 

producers of commodities to be supplied shall 

submit the authorization of the manufacturer to 

market the commodities according to the form in 

chapter four, and the form of authorization by the 

manufacturer or the producer to market the 

commodities in the country of the Buyer, if 

stipulated in the Instructions to Bidders.   

 19- الوثائك التالًت تؤكد مؤهالت ممدم العطاء

جب على المستندات الًت تثبت مإهالت ممدم العطاء ًف  19-1ٌ

 بالشروط  األتٌة:  حال إرساء العطاء علٌه, أن تفً 

ر المصنعٌن اوالمنتٌجن  ٌٌ للسلع   (ا) على ممدمممدًم العطاءات ٌؼ

م تخٌول الجهة المصنعة للسلع له  ٌٌ زها تمٌد ٌٌ التالًت تعرض تجهٌ

ل  ٌٌ مها بموجب النموذج فًف الفصل الرابع, ونموذج تخٌو ٌٌ  بتسٌو

الجهة المصنعة او المنتجة بتسٌوك هذه السلع فًف بلد المشتري ،  

مات لممدملممدًم العطاءات ٌٌ  .اذا نص على ذلن ًف التعٌل

b- If the Bidder is not doing business in Iraq, and if the  العراق، وإذا كان ذلن 
ً

 same )ب) إذا لم كن ممدم العطاء عامال  ف

is required in the bid data sheet, it shall be   ور "
ً

لة ٌب انات العطاء"،  جب أن كون ممثال  بوك لم طلوبا  ف represented 

in Iraq by a proxy that is ready and  العراق مجهزا  والدرا  عىل الٌم ام بعمٌل ات الٌص انة 
ً

 capable of conductingع نه ف

the maintenance operations and  وط العم  شر
ً

ار بحسب ما هو مذكور ف
ٌ

ٌ
ٌ
 ٌر لطع الغ

ٌ
د .و/اووتوف providing spare parts 

as stated in the contract conditions  .ة
ٌ
  .and/or the technical specificationsالمواصفات  الفن
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c- The Bidder shall meet all the qualifications and  
 
 

 ٌر 
ٌ
ع المإهالت والمعا

ٌ
 ممدم العطاء جٌمٌ

ً
المنصوص standards stipulated in section three: Evaluation and (ج) أن تتوفر ف

ها فًف المسم الثالث، "معا ٌر التم ٌم والمإهالت." 
ٌ
 .Qualification Criteria عل

20- Period of Validity of Bids     

20-1-  The  Bid  shall  remain  valid  beyond  the    ة العطاءات
ٌ

ٌ
ٌ
ة تفاذ  20- فتر

for extension. Bids shall be outweighed depending on the  

حالة تؤخر bids prices regardless of the amendment of prices as ًف العمود الًت ال ٌسمح فٌها بمراجعة و تعٌدل األسعار ,و ًف 

د عن(  ٌٌ ل.indicated above ) ٌوماً 56صدور لرار األحالة        فترة تٌز ٌٌ خ  نفاذ العطاء األبتداًئ فتتم مراجعة وتعٌد ٌٌ األسعار  على تاٌر

د . تتم مفاضلة العطاءات باألعتماد على    ٌٌ ل األسعار المشار   كما محدد ًف طلب التمٌد ٌٌ أسعار العطاءات دون األخذ بنظراألعتبار تعٌد
   

ه أعاله.  ٌٌ    اٌل
21-Bid Guarantee      

21-1- The Bidder shall submit, as part of the Bid, “bid    21- ضمان العطاء 

guarantee” if required in the bid data sheet.  ، " جب على ممدم العطاء أن ٌمدم، كجزء من العطاء ٌٌ  1-21 

21-2- The guarantee amount shall be equal to the  ."ض مان عطاء" إذا كان ذلن مطلوباً ًف" ورلة الٌب انات العطاءamount 

specified in the bid data sheet in Iraqi currency   ن عطائه بضمان العطاءعلى ٌٌ ممدم العطاء تضٌم   2-21 

or any exchangeable currency. Also,  

انات العطاء كما ٌجب:   ٌٌ  a-  It shall be submitted in the form of bank’s letter of  بالمبلػ والعملة المحددة ًف ورلة ٌب

guarantee or certified check  issued  by  the   م على شكل خطاب ضمان مصرًف او صنأ.  أن ٌمد   

Government  of  Iraq,  or any other form to be mentioned  ؽة ٌٌ  مصدق الصادرة عن الحكومة العرالٌة ، او  اٌة ٌص

انات العطاء.   ٌٌ ها فًف ورلة ٌب ٌٌ  in the bid data sheet .  اخرى ٌتم االشارة اٌل

b- The guarantee shall be issued from a recognized   ًب. أن ٌصدر الضمان من مصرؾ معتمد ف العراق    

bank in Iraq as per the publication issued by the Central  بموجب نشرة ٌصدرها البنن المركزي العراًل عن 

deadline  for  submission specified by the Buyer as stated in the bid data sheet. Any Bid with shorter  
ة العطاء بعد الموعد النهاًئ المحدد منتستمر نفا ٌٌ ذٌ  validity shall be disregarded.    المشتري  لتسلٌمه بحسب ما هو مذكور ًف

 mayٌب ٌانات العطاء"، ٌوتم استبعاد أي عطاء تمتد نفاذٌته  In some exceptional circumstances, the Buyer -2-20"ورلة

request extension for the validity of Bid beyond the  .لفترة  ألصرvalidity period specified. In this case, the 
request for  
extension and reply thereof shall be in writing. If Bid’s    

ة، للمشتري   ٌٌ ًف  بعض الظروؾ االستثناٌئ
  security is required as per article 21/Instructions toان ٌطلب

Bidders, The Security shall be extended for the same   ًتمٌد ٌد فترة العطاء لبل انتهاء مدة النفاذ المحددة. و فperiod. 

The Bidder is entitled to reject the request for  د واإلجابة علٌه ٌٌ  extension withoutهذه  الحالة ٌجب أن ٌكون طلب التمٌد

losing the Bid’s guarantee. The Bidder  إذا تم طلب ضمان العطاء بحسب ما .ً ًٌ  who consented toم وثماً تحٌر ٌر اً

the Employer’s request shall not be   )من  "التعلٌمات21هو  منصوص علٌه ًف المادة (required or entitled to extend 

its Bid’s validity except for . د الضمان لنفس الفترة أٌضالممدًم  العطاء"، ٌتم تم ٌٌ ٌد the case described in Para 20-

3/Instructions to Bidders.  د دون أن ٌفمد ٌٌ  In the contracts where it is -3-20ولممدم  العطاء الحك برفض طلب التمٌد

not permitted to  ضمان  العطاء. لن ٌطلب أو ٌسمح لممدم العطاء الذيrevise and amend the prices, and in the event 

of  ة ٌٌ د نفاذٌ ٌٌ   delay in issuing the awarding letter for more than 56وافك  على األستجابة لطلب صاحب العمل بتمٌد

نة ًف الفمرة  ٌٌ 3-20عطائه  أال ًف الحالة المٌب من  days as of the date of the primary bid’s validity, prices   . مات ٌٌ التعٌل

مدملممدًم العطاءلم  

shall be revised and amended as specified in the request    
  

  

1-21 

  

2-20 

3-20 



 

Bank of Iraq on the Banks’ financial adequacy, to be  ٌ ،ة للمصرؾ ٌٌ ختارها ممدم العطاء. إذاالكفاءة  الماٌل selected by 

the Bidder. If this banking institution exists  كانت  هذه المإسسة المصرفٌة موجودة خارج العراقoutside Iraq, a 

corresponding financial institution  ف ٌجب أن تعتمد لها مإسسة مالٌة رٌدفة معتمدة داخلrecognized inside Iraq shall be 

adopted, to enable  ،ل الضمان ٌٌ العراق ، لتتمكن من تفٌع
operating the guarantee, 

ج. أن ٌتوافك مع أحد نماذج الضمان  

  :c- It shall be identical to any of the forms in section four الموجودة ًف المسم

Bid Forms or any other form to be adopted by the Buyer  لرابع ، "نماذج العطاءات"، أو أي نموذج آخر ٌعتمدا before 

submitting the Bid,  ،من المشتري لبل تسلٌم العطاء 

d-  It shall be negotiable promptly on issuing  a  written   د. أن كون البالً للصرؾ فور اصدار طلب خًط من request by  the 

Buyer in the event of breaching the  المشتري  ًف حالة اإلخالل بالشروط الواردة ًف الفمرةconditions stated in Para 21-

5/Instructions to Bidders,  "،مات لممدًم العطاءات ٌٌ  e- The original shall be submitted; duplicates are )21-5( من "التعٌل

not  ، ة ٌٌ م النسخة األصٌل ٌٌ ، ولن تمبل النسخ المصورةهـ .  أن ٌتم تسٌل accepted,    

ة نفاذ  28ٌأن ٌكون ساري المفعول لمدة  و.    f-   It shall be valid for 28 days after the Bid’s وما  بعد انتهاء فبر

validity or after the date of bid extension  د نفاذ العطاء  إذا كان ذلن مطلوبا
ٌ

ٌ
ٌ

خ  تمد
ٌ

 العطاء او بعد تاٌرٌ

21-5- The bid guarantee shall be confiscated if the  

expiry period, if required according to Para 20- . )مات لممدًم العطاء2-21وفما  للفمرة
ٌ

 Instructions/2) من التعٌلٌ

to Bidders. 21-3- If the bid guarantee is required pursuant to   لن ٌتم لبول أي عطاء ال ٌشمل تعهد ضمان عطاء

مات 1-21ذ لن مطلوبا  وفما للفمرة (  Para 21-1/Instructions to Bidders, then any Bid that إذا كان
ٌ
) من التعل

وط.  does not include bid guarantee shall not beلممدمً   ر مستوٍف للشر
ٌ
 accepted andا لعطاء، ٌح ث ٌس عتبر غ

be considered noncompliant.  

ٌ  
ً

ن إىل أصحابها ف
ٌ

ٌ
ٌ

ر الناجح
ٌ

ٌ
ٌ
ن غ

ٌ
م ضمان أشع ولت   تم اعادة ضمانات الممدٌمٌ

ٌ
ٌ

ٌ
 Bid-ممكن وفور أن ٌموم الممدم الفائز بتمد

guarantee shall be returned to the non -4-21 )ذ وفما للمادة
ٌ

مات لممدًم العطاء . 44التنٌفٌ
ٌ

 winningوبعد ) من التعٌلٌ

Bidder promptly after the winning Bidder  .ع العمد
ٌ
 submits a performance guarantee as perتول

article  

44/Instructions to Bidders and signing the Contract.  

مكن مصادرة مبلغ ضمان العطاء إذا فشل ممدم العطاء  ٌ
  

 

  

3-21 

  

4-21 

  

5-21 



 

 : 
ً

 الفائز ف

ع العمد وفما للفمرة 1 (
ٌ

مات لممدًم العطاءات  "  43) توٌلٌ
ٌ

من "التعٌلٌ
  

:s fails in’w  inning Bidder 

م  ضمان حسن االداء وفما للفمرة 2(
ٌ

مات لممدمً  44) تمد
ٌ
 من "التعل

 of the
Para 43 Sign the Contract as per  (1) 

 " Instructions to Bidders".   ".  العطاءات 

 (2) Submit the performance guarantee as per Para   
 

ن ٌجب أنٌ كون باسم  21-6 وع المشبر وع of the "Instructions to Bidders". 44 ضمان عطاء المشر ن الذي ٌسلم العطاء، إذا لمٌ كن المشر وع المشبر ن لد المشر م   المشبر
ٌ

 ولت تمد
ً

تؤسس بشكل النون

جب ان ٌمدم الضمان باسم 
ٌ

ن. The Bid’s guarantee for the JV shall be in the -6-1 العطاء، ٌفٌ
ٌ

كاء المستمٌل ٌن المذكوٌرٌ ع الشر
ٌ

 name of the Bidder’s JV and if the JV is still جٌمٌ
not incorporated legally by the time of submitting the  

انات العطاء)   21-7
ٌ

ي الحك ( أذا نص عىل ذلن ًف ورلة ٌبٌ ة محددة و كما Bid, the Bid’s security shall be in the name of all للمشبر ه لفبر
ٌ
ة المماول ألحالة أي عمد عل

ٌ
 األعالن عن عدم أهٌلٌ

.independent partners statedة: محدد ًف ورلة ٌبانات العطاء وًف ا
ٌ
 the buyer has the right, (If stipulated in the bid -7-1    لحاالت األت

data sheet), to declare the Contractor ineligible to    ع العمد بموجب الفمرة   -أ
ٌ

اذا فشل ممدم العطاء الفائز ًف توٌلٌ be awarded any contract for the period of time   من

مات لممد
ٌ
ًم العطاء اوالتعل  43 

م ضمان حسن االداء   -ب 
ٌ

مات لممدًم العطاءات .   44بموجب المادة (  stipulated in the bid data sheet in any of theاذا فشل ممدم العطاء الفائز ًف تمد
ٌ

 :following events )من التعٌلٌ

   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   

 4 4/Instructions to Bidders.    

 22- Method of Submitting and Signing of   Bid    
ع العطاء -22

ٌ
م وتوٌلٌ

ٌ
ٌ

ٌ
مة تمد

ٌ
    طٌرٌ

 22-1-  The Bidder shall submit one  original  copy     

 of  its  Bid  marked  as “Original” from the Bidding   زة من ٌٌ ة واحدة مٌم ٌٌ  22-1  على ممدم العطاء أن ٌمدم نسخة أصٌل

Documents as stated in 11/Instructions to Bidders.  ع طائه مإشراً عل ها كلمة"نسخةأصٌل ة" من وثائكAlso, the Bidder shall submit a number of copies  

 the event ofالتعٌل ٌمات الخاصة بممدًم العطاء، كما ٌجب على  marked as “Copy” as stated in the bid data sheet. In) من11المنالصة  كما هو مذكور فًف  المادة( 

discrepancy between the copy and the  المتمدم أن سلم عدداً من النسخ ٌؼ ر األصٌل ة المٌم زة 

21 



 

original, the Original shall be relied on.  انات العطاء. ًف حال ٌٌ  All -2-22بكلمة  "نسخة" كما هو محدد فًف ٌب

originals and copies of the Bid shall be  ن النسخة واألصل ٌتم اعتماد ٌٌ  written in ink andوجود  أي اختالؾ ٌب

signed by a Bidder’s  ".ة ٌٌ   representative. Conversion shall be authenticated by "النسخة االصٌل

ع نسخ عرض أسعار العطاء  ٌ ٌٌ  .the Notary Public  جب أن تكون جٌم

22-3- Any traces of deletion or writing between the  ة مكتوبة بالمداد، وأن تكون ٌٌ ر األصٌل ٌٌ  linesاألصٌل ٌة وٌؼ

shall not be considered valid unless  ابة عن ممدم العطاء ٌٌ  accompanied withمولعة  من شخص مخول بالتولٌع ٌن

the signature of the person  .ل مصادق من كاتب العدل ٌٌ   .authorized to sign the Bidوان  ٌكون التخٌو

ن السطور نافذة   ٌٌ ال تعتبر أي آثار للمسح أو الكتابة ٌب

ع الشخص الم  إال  ٌٌ خول بتولٌع العطاء إذا رافمها توٌل

   تولٌعه باألحرؾ األولى.   أو 

D- Submission and Opening of Bids  

  

2-22 

  

3-22 

  

 23- Delivering, Sealing and Marking of Bid   م وفتح العطاءات ٌٌ  د. تسٌل

23-1- Bidder shall deliver its Bid in hand or send it  through registered mail.  ر العطاءات ٌٌ م و إغالق وتأٌش ٌٌ  23- تسلٌ 

د أو ٌرسلونها  23-1ٌ ٌٌ د المسجل.  ,) a-  When Bids are delivered in hand or throughسلم ممدمو العطاءات عطاءاتهم باٌل ٌٌ  email (if the same is indicated in the bidبالبٌر

data sheet ًد االلكترون ٌٌ د أو بالبٌر ٌٌ م العطاءات باٌل ٌٌ انات العطاء)، ٌجب أن تسلم النسخ  the originals and copies of the Bid and the( ًف حالة أ.عند تسٌل ٌٌ االشارة الى ذلن ًف ورلة ٌب

alternative Bids (if permitted as per article   لة، أذا كان ٌٌ ر األصلٌة من العطاء، والعطاءات البٌد ٌٌ ة وٌؼ ٌٌ مسموحاً بها Instructions to Bidders) shall be delivered in/13األصٌل

مات لممدًم العطاء، فًف  13وفما للمادة ( ٌٌ  envelopes shall beمؽلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المؽلفات إشارة تبٌن فٌما إذا  separated envelopes, provided that such) من التعٌل

marked whether they containر أصلٌة. توضع هذه   كانت النسخ الًت بداخلها ٌٌ ة أو ٌؼ ٌٌ ما بعد ًف مؽلؾ ,originals or copies. Such envelopes shall be, thenأصٌل ٌٌ المؽلفات ٌف

مات لممدملممدًم العطاء.3-22) و(     2-22للفمرات( put in one envelope. Thereafter, procedures shallواحد، وتتم اإلجراءات بعد ذلن وفما   ٌٌ  obe followed as per)  ) من التعٌل

22-2 and 22-3/Instructions t 

 Bidders.    

ا( فًف حالة االشارة   ٌٌ م عطاءاتهم الكتروٌن ٌٌ انات العطاء بموجب التعلٌمات b- Bidders may submit their Bids electronically if theب. لممدملممدًم العطاءات تمٌد ٌٌ الى ذلن ًف ورلة ٌب

انات العطاء.  .icated in the bid data sheet as per thesame is indالمنصوص   ٌٌ ها ًف ورلة ٌب ٌٌ     instructions stated in the bid data sheetعٌل

23-2-  The outer and inner envelopes shall state:  

ة:  23-2ٌ ٌٌ  .a- The Bidder’s name and address  تحمل اسم وعنوان ممدم العطاء.   (أ)  جب ان تكون المؽلفات الداخلٌة والخارٌج

  

مات  /1-24موجهة للمشتري وفما للفمرة(   (ب) ٌٌ  address according tos ’The Buyer -b 24-1) من "التعٌل

 Instructions to Bidders.   ".لممدملممدًم العطاء 

ه ًف الفمرة    ٌٌ ؾ العطاء المشار إٌل ٌٌ ة 1-1الفرع ٌة(  -c- The definition of Bid as referred to in sub-Para 1 )ج) ٌظهر علٌها تعٌر ٌٌ مات لممدًم العطاء، وأٌ ٌٌ ) من التعٌل

انات العطاء.  Instructions to Bidders, and any other identification/1إشارات ٌٌ د) تحمل تحذٌ راً   .r eferences stated in the bid data sheetتعٌر  فٌة أخرى مذكورة فًف ٌب



 

لمؽلؾ لبل تاٌر خ فتح العطاءبعدم فتح ا ( d-  Notice  of  “Not  to  open  before  the  Bids    )من "التعلٌمات لممدملممدمً 1-27بما  ٌتوافك مع الفمرة الفرٌعة (opening  date”  as  per 

sub-Para  27-1/Instructions  ".العطا ءto Bidders.    

    

ة  23-3 ٌٌ اع أو فتح أٌة مؽلفات  ال ٌتحمل المشتري مسإوٌل ٌٌ  The Buyer shall not be held responsible for -3-23ٌض

any lost or opened Bid that is not closed, sealed and   .اذا  لم تكن مؽلمة و مختومة و تحمل االشارات المطلوبةm arked as required.    

 24-Deadline for Submitting of the Bids    

م العطاءاتال -24 ٌٌ  موعد النهاًئ لتسٌل
  

 

24-1- The Buyer shall receive the Bid at the  

انات العطاء.  . specified address on the date and time specified inجب أن ٌستلم المشتري العطاءات على العنوان المحدد  24-1ٌ ٌٌ  the bid dataو فًف التاٌرخ والولت المحدٌدن فًف ٌب

sheet 

    

24-2- The Buyer has the right to extend to the  د الموعد النهاًئ الستالم ٌٌ العطاءات    Bidding deadline by amendment of documents as 24-2 للمشتري الحك ًف تمٌد

انات العطاء بما ٌتوافك مع المادة ٌٌ ل ٌب ٌٌ مات لممدًم العطاء". وًف هذه الحالة تمدد حموق  per article 8/Instructions to Bidders; in this eventعن طٌرك تعٌد ٌٌ  the rights )8( من "التعٌل

and obligations of the Buyer and the  .د ٌٌ     .Bidder shall be extended according to the new dateوواجبات  المشتري وممدم العطاء وفما للموعد الجٌد
  

 25-Late Bids  
 
 

    

 25-1- The Employer shall not accept any Bid   25- العطاءات المتأخرة 

 .Instructions to Biddersمن التعلٌمات لممدًم العطاء .  24الموعد النهاًئ وفما للفمرة  delivered after the Deadline as per Paraلن ٌعتمد المشتري أٌ اً من العطاءات الًت تسلم بعد  25-1

Accordingly, any Bid/24 ًوعٌل ه، فإن أي عطاء ٌصل بعد الفترة المحددة عتبر متؤخراreceived after the specified period shall be   .جري رفضه واعادته إلى صاحبه دون فتحه ٌٌ ٌو

considered “Late”, rejected and returned  

    

  

26- Withdrawing, Replacing and Amending of Bids  

26-1- The Bidder may withdraw, replace or amend its Bid  ل العطاءات ٌٌ لممدم العطاء الحك   after its submission by sending a written notice as per 26- السحب واالستبدال وتعٌد

 shall be signedب عد تسٌل مه، عن طٌر ك إرسال أشعاراً تحٌر ٌر اً وفما للمادة ) article 10/Instructions to Bidders, provided that the notice  )10 26-1 ًف سحب أو استبدال أو تعٌدل العطاء

by the authorized person and  مات لممدًم العطاءات"، على أن ٌكون االشعار مولع من ٌٌ  -accompanied with a copy of the as per Para 22من  "التعٌل

ل بموجب شخص مخول وأن تكون مصحوب بنسخة من التخوٌ  ٌٌInstructions to Bidders. And the notices on the /2 )مات لممدًم العطاء" . وترفك االشعارات 2-22الفمرة ٌٌ  ) من "التعٌل

substitution or withdrawal shall be attached to the official ع االشعارات ٌٌ ل  رسًم  .ان جٌم ٌٌ ة ٌجب :authorization. All written notices shall  الخاصة باالستبدال أو السحب بتخٌو ٌٌ الخٌط

   أن: 

 a- Be submitted as per Para 22 and 23/Instructions to    



 

Bidders. The envelopes shall be marked as   ن ٌٌ 22أ) تسلم وفما للفمرٌت و   23 مات لممدمً   ٌٌ من  "التعٌل ( Withdrawing, Replacing or Amending.   ٌجب أن تحمل المؽلفات العطاءات " و

    .as per Para 24/Instructions to Biddersبوضوح , "سحب"، "استبدال"، "تعٌدل"؛   b- Be received by the Buyer before the tender deadlineإشارات تحدد محتواها

26-2- Bid to be withdrawn as Para 26-1/Instructions to   الموعد النهاًئ لؽلك المنالصةب) تصل إلى المشتري لبل ( Bidders shall be returned to the Bidder unopened.    . وفما

24للفمرة  مات لممدًم العطاء  ٌٌ من التعٌل  
 26-3- The Bidder may not withdraw, substitute or amend    

the Bid with the period between the tender deadline and  )1-26 ( ة العطاءات المطلوب سحبها وفما للفمرةًف حال  2-26 the expiry of Bid’s validity as specified in the bid data  

مات لممدًم العطاء فؤنها تعاد ٌؼر مفتوحة ألصحابها. ٌٌ     .sheet or any extension theretoمن  التعٌل

ل العطاء  العطاء ال ٌحك لممدم 26-3 ٌٌ سحب أو استبدال أو تعٌد
  

ن الموعد النهاًئ لؽلك المنالصة وانتهاء فً  ٌٌ ة الفترة ما ٌب ٌٌ  نفاذٌ
  

 
د الحك  ٌٌ انات العطاء المحددة او اي تمٌد ٌٌ العطاء المحددة ًف ورلة ٌب

  
 

27- Opening of Bids   .ها ٌٌ  عٌل

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 
 27- فتح العطاءات 

specified in the bid data sheet. According to Para 23-1,   جب على (لجنة فتح العطاءات) أن تموم ٌٌ

 27-1 بفتح

the procedures regarding opening the electronically    ن ففً العطاءات ٌٌ هم المخوٌل ٌٌ بحضور ممدًم العطاءات او مممثٌل submitted bids shall be referred to in the bid data sheet.  

انات علنٌةجلسة   ٌٌ ًف الولت والمكان والتاٌرخ المحددة ًف ٌب 27-2- The envelopes marked as Withdrawal shall be first   اد العطاء الكترونٌاالعطاء , وًف حالة الموافمة على اعتم opened and 

read to the public; the envelope containing       )ٌجب ان توضع االجراءات1-23وبموجب  الفمرة ,(the withdrawn Bid shall be returned to the Bidder   الخاصة  بفتح العطاءات

انات ٌٌ ا ًف  "ورلة ٌب ٌٌ تفتح فًف   ;valid unless there’s an official authorization thereforeالعطاءات ."  unopened. The withdrawal letter shall not be consideredالممدمة الكتروٌن

حمل عرض العطاء ٌعلى  المأل، فٌما ٌعاد المؽلؾ الذي  such authorization shall also be read publicly during the 27-2 البداٌة المؽلفات التالًت تحمل كلمة "سحب" وتمرأ bids opening session. 

Thereafter, the envelopes marked  المسحوب  إلى صاحبه دون فتحه. وال تعتبر رسالة السحبas Substitution shall be opened and read publicly and  

ل رسًم بذلن، كما ٌجب  ٌٌ ة المفعول إال إذا كان هنان تخٌو ٌٌ  returned to لراءة هذا التخٌول على المأل ًف جلسة فتح العطاءات. تفتح shall be substituted with the original Bid which shall be ساٌر

the Bidder unopened. No Bid shall be تم ٌٌ استبدالها بعرض العطاء amended unless there’s a letter of substitution stating بعدها المؽلفات الًت تحمل كلمة" استبدال" وتمرأ على المأل ٌو

 opening session. The فتحه. وال ٌسمح بإجراء التعٌدل إال فًف حالة وجود رسالة استبدال an official authorization that is read publicly in the األول الذي ٌتم إرجاعه إلى صاحبه دون 

envelopes marked as Amendmentلى المأل ًف جلسة االفتتاح. تفتح تحمل تخو الً رسٌم اً تمرأ ع shall be opened and read publicly; no amendment shall "المؽلفات الًت تحمل كلمة "تعٌدل

 an official authorization. Only الً رسٌم اً. التعٌد ل إال إذا كانت هنان رسالة مكتوبة به تحمل تخو be adopted unless there’s a written letter thereof stating وتمرأ على المأل ،وال ٌعتمد 

the bids opened and read و أن المؽلفات الًت فتحت ولرأت خالل جلسة فتح العطاءات during the bids opening session shall enter into .وحدها ههً التالًت تدخل ًف المنافسة و التم ٌم 

.competition and evaluation 

27-3-   The envelopes shall be opened one by one;  
the name of Bidder shall be read, whether there’s  amendment notice shall be stated, the prices offered and   

ل، وتمرأ األسعار العطاءdiscounts and alternative bids shall be read. Also, shall تفتح المؽلفات واحداً تلو اآلخر، ٌح ث مرأ اسم ممدم  27-3 ٌٌ ما إذا كانت هنان مذكرة تعٌد ٌٌ ذكر ٌف ٌٌ  be، ٌو

mentioned the Bid’s security, if required, and any  other details which the Bids Opening Committee deems ذكر ضمان ٌٌ لة، ٌو ٌٌ ها الحسومات والعروض البٌد ٌٌ  الممدمة بما ٌف



 

necessary to mention. Only discounts and alternative العطاء إذا كان مطلوباً، وأٌ ة تفاٌص ل أخرى ترى  لجنة فتح bids read publicly in the session shall enter the العطاءات أن من

لة الًت تمرأ على المأل الجلسة هً وحدها الًت تدخل ًف البدٌ competition and evaluation. No Bid mentioned in the bids المناسب ذكرهاً. وأن الحسومات والعطاءات  ٌٌ-25opening session, 

other than the Late Bid as per Para  جوز رفض أي من العطاءات المذكورة ٌٌ خالل جلسة فتح العطاءات باستثناء Instructions to Bidders, shall be rejected/1. المنافسة و التٌم ٌم. و الٌ

مات لممدملممدًم العطاء. 1-25هو مذكور فًف الفمرة(   المتؤخرة، وفما لما العطاءات  ٌٌ  The Bids Opening Committee shall set up a   -4-27 ) من التعٌل

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  

andsecurity alte rnatiis inclveu dedpropos if aaplspl icifa bapple. licTheab leBuyer, whether shal l thereq uBireid  
 لجلسة فتح 

ئ لجنة فتح العطاءات سجالً  ٌٌ جب أن تهٌ ٌٌ  4-27 

the Bidders present to sign the minutes of bids  ما إذا كان ٌٌ هنان  سحب أو   opening session. All bidders who submitted bidsالعطاءات  ٌتضمن بالحد األدنى اسم ممدم العطاء وٌف

ل، و عرض السعر بحسب ٌٌ  .opening session’s minutesا الجزاء إذا كان هذا ممكناً، بما ًف ذلن الحسومات والعروض  before the deadline shall receive a copy of the bidsاستبدال أو تعٌد

Also, the information in the  ا لبٌد لة إذا كان مسموحاً بها، كذلن وجود أو عدم وجود ضمانminutes shall be published on the website.  مشتري من ممثًل ا لعطاء إذا كان مطلوباً.  طلب ال

ع على سجل فتح العطاءات. وتوزع   ممدًم العطاء ٌٌ ن للجلسة التوٌل ٌٌ  الحاضٌر

ع ممدمممدًم  ٌٌ  نسخة من محضر جلسة فتح العطاءات على جٌم

ن سلموا عطاءاتهم ًف الولت المحدد، كما تنشر المعلومات  E- Evaluating and Comparing Bids  العطاءات  ٌٌ  Confidentiality -28 الذٌ

  

 The information on the examining   -1-28,  الموجودة فًف السجل على المولع اإللكتروًن . 

 evaluation, comparison and post- qualification of  
 
 

 Bids and the recommendations on awarding the   هـ .تٌم ٌم وممارنة العطاءات 

 bid shall not be disclosed to the Bidders or any  
 
 

other person until the result thereof is announced 
ة  ٌٌ  28- السٌر

officially in the bid's awarding announcement.  
 
 

28-2-   Any attempt by the Bidder to influence the  28-1 ال ٌتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلمة بالتدلٌك و contracting party (committee of evaluating and   التٌم  ٌم و

ة بإرساء العطاء ٌٌ ل الالحك و التوٌص ٌٌ  ,examining, evaluationللممدٌم ٌن، أو أي شخص أخر حتى تعلن نتائجها بشكل رسًم فً   analyzing the bids) in the process of Bid’sالممارنة و التؤهٌ

comparison and awarding the 
اعالن إرساء العطاء. 

 

 Bid may result in rejecting its Bid.  
 
 

ر على جهة التعالد  28-2 ٌٌ ة محاولة من ممدم العطاء للتؤٌث ٌٌ    إن أٌ

28-3- Notwithstanding Para 28-2/Instructions to  ك والتٌم ٌم ٌٌ ة التدٌل ٌٌ م وتحلٌل العطاءات ) ًف عمٌل ٌٌ   Bidders, if any Bidder is interested in approaching )لجنة تٌمتٌم

  the Buyer on any subject related to the Bid duringوالممارنة  وإرساء العطاء  تتسبب ًف استبعاد العطاء الممدم منه.

 the period between Bid Opening and awarding, it  
 
 



 

مات لممدمل2-28بؽض النظر عن الفمرة(  28-3 ٌٌ االتصال به   العطاء، على ممدم العطاء أن خاطب المشتري تحٌر ٌر اً أذا أراد may conduct the same in writing.  ممدًم ) من التعٌل

لشؤن ٌتعلك بالعطاء، وذلن ًف الفترة الممتدة ما بٌن 
  Clarification of Bids -

  
29

 

 29-1- To facilitate the process of examining,   . وحتى إرساء العطاءفتح العطاءات   

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   ح العطاءات ٌٌ  29- توٌض

 question shall not be considered. The request for    

ك وتم ٌم وممارنة العطاءات، أن ٌطلب من ممدم  clarification and the answer thereto shall be made inحك لجهة التعالد (لجنة تم ٌم وتحلٌل العطاءات) بهدؾ   29-1ٌ ٌٌ المساعدة ًف تدٌل

writing.  No demand, offer or permit of change in the  ح بشؤن ٌٌ ح ما جاء بعطائه، وال ٌعتمد أي توٌض ٌٌ العطاء price is allowed, unless this is intended forالعطاء توٌض

ح   ٌٌ  during the Bid’sح بطلب أو تمدٌ م أو واإلجابة عٌل ه موثماً تحٌر ٌر اً ، وال سمcorrecting computing errors discovered by the Buyerإذا لم ٌطلب منها. و ٌجب أن ٌكون طلب التوٌض

evaluation as per Para   ح خطؤ حسابحساًب ٌٌ ة التٌم ٌم وفما للفمرة Instructions to Bidders./31السماح بتٌؽ ٌر األسعار إال إذا كان ذلن لتصٌح ٌٌ كتشفه المشتري خالل عمٌل   من  31ٌٌ

Bids Response  -30 

  

30-1- The Buyer’s determination is adopted whether   ".التعلٌمات لممدملممدًم العطاء" 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  30- استجابة العطاءات in the tender documents without 

significant deviation,   

restriction or deletion. The significant deviation,   ً ات العطاء نفسه.  :restriction or deletion is 30-1 عتمد لرار المشتري ف ما إذا كان العطاء موافما ٌٌ  للشروط على محتٌو

a- Affects,  in  any  way,  the  quality  or  performance   of  the  commodities   and  services specified in the  

ع  30-2 ٌٌ  b- Limits, in any way, in discordance with the البنود والشروط والمواصفات المذكورة ًف وثائك المنالصة دون .Contract العطاء المستوًف للشروط هو العطاء المستوًف لجٌم

tender 

documents, the Buyer’s rights or the Bidder’s  أي  تٌؽ ٌر أو تحفظ أو حذؾ جذري. أن التٌؽ ٌر او التحفظ اوobligations.   :الحذؾ  الجذري هو الذيc- Affects, in the event of 

Buyer’s acceptance of such 
 
significant reservation or deviation, the competition  ة أو أداء ٌٌ مة كانت على نوٌع ٌٌ ة طٌر ٌٌ السلع    .with other Bidders )أ) ٌإثر بٌؤ

؛العطاءوالخدمات المحددة ًف   

 30-3- The Buyer shall disregard the Bid if it is    

noncompliant to the Bid Conditions. The Bidder is not  ب) ٌحد بٌؤة طٌرمة كانت، وبما ال ٌتوافك ووثائك( allowed to comply with the conditions through making   المنالصة

   deviation, deletion or restriction on the information، من حموق المشتري أو واجبات ممدم العطاء؛

ن. .submitted after the public bids opening session (ج) ٌإثر ًف حالة لبول المشتري لهذا التحفظ او التٌؽ ٌر  ٌٌ    الجذري على المنافسة مع الممدٌمن اآلخٌر

  



 

31- Non-Conformity of Specifications, Errors and  ستبعد العطاء من المشتري إذا لم ٌستوؾ شروط ٌٌ  3-30 Omitting   العطاء  ، وال ٌسمح للمتمدم بؤن ستوًف الشروط عن طٌرك

 essential conditions, then the contracting partyأو  حذؾ أو التحفظ على المعلومات الممدمة بعد جلسة الفتح  If the Bid is compliant to the required   -1-31تؽ ٌر
العلن العلًن   

للعطاءات
(committee of evaluating and analyzing the bids)   may   

 require the Bidder to submit any necessary information   31- عدم مطابمة المواصفات، األخطاء والحذف 

 or documents well in advance to redress any    

deficiency not connected to the essential materials and ، فاء العطاء للشروط األساٌسة المطلوبة ٌٌ   related to the documentation. Such deficiency or ًف حالة اسٌت

ل العطاءات ) أنتستط ٌع جهة ال ٌٌ تعالد (لجنة تم ٌم وتحٌل deletion shall have no effect on the prices stated in the  تطلب  من ممدم العطاء أن ٌسلم المعلومات أو الوثائكBid 

in any way. Failure by the Bidder to submit the  

required information shall result in rejecting its Bid.  ل النوالص ٌٌ -31الًت  ال تتعلك بالمادة األساٌسة والمتعلمة بؤؼراض   الضرور ٌة، خالل فترة زمنٌة معمولة لتعٌد

2- If the Bid is compliant to all conditions, then  التوث ٌك. هذه النوالص أو الحذؾ ٌجب أن ال تتعلك بؤيthe Buyer shall have the right to correct any  من   شكل

إدي  عدم    computing errors as per the following conditions: a-  If  there’s  great  contradiction  between  the unitاألشكال باألسعار المذكورة ًف العطاء . و ٌٌ

م المعلومات ٌٌ عطائهوبة  إلى استبعاد المطل .  price  and  the  line  item amount obtained fromتمكن ممدم العطاء من تسٌل 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  31-2 إذا استوفى العطاء جٌمع الشروط، ٌحك للمشتري Committee’s opinion, there is a mistake in the  : ة ٌٌ تصٌح ٌح أٌ

ة ٌٌ ة حسب الشروط األٌت ٌٌ ن المجموع  decimal point of the units price then the amount shallأخطاء حساٌب ٌٌ ن وحدة السعر وٌب ٌٌ  be adopted and the )أ) إذا كان هنان تعارض ٌب

unit price shall be corrected.  ،  الذي ٌنتج عن ضرب وحدة السعر بالكٌماتاالجماًل  للبنود b- If there’s error in the grand total of the line item   ،تعتمد  وحدة السعر ٌوصحح المجموع

 العطاءات أن هنان خطًؤ ًف العالمة العشٌر ة لوحدة السعر  amounts, the subtotals shall be adopted and theإال إذا رأت لجنة تحلٌل

حتسب  c-  If there’s discrepancy between the-(ب) إذا كان هنان خطؤ ًف ناتج عماٌلت جمع المبالػ grand total shall be corrected. عندها المجموع االجماًل وتصحح وحدة السعر.  ٌٌ
in-writing and in 

ة ٌوصحح المجموع.  ٌٌ ة لكل بند تعتمد هذه المبالػ اإلجماٌل ٌٌ ن الكلمات واألرالم ًف تحٌدد figure amount of any line item, the in-writing amount اإلجماٌل ٌٌ  shall (ج) إذا كان هنان تعارض ٌب

be adopted, unless there’s a computing  error  in  المبالػ تعتمد المبالػ المذكورة كتابة، إال إذا كان المبلػ المذكورdetermining  the  amount;  whereupon  the  in-figure 

 Paragraphs (a).  الفمرتٌن الثانٌوة (أ) و (ب) اعاله.   بموجب amount shall be adopted according to the secondary تعتمد الٌممة الرلٌمة وفما لالحكام عند ذلنمتعلماً بخطؤ حساًب .

and (b) above 

 31-4- If the winning Bidder does not consent to the    

corrections conducted by the contracting party   ً31-4 إذا لم ٌوافك ممدم العطاء الفائز على التصٌححات الت (committee of evaluating and analyzing the bids) ,   تجر ٌها

 related thereto shall beأهٌل ٌته، و ٌصادر ضمان العطاء الخاص به.  the offer shall be disqualified and the Bid securityجهة التعالد (لجنة تم ٌم وتحلٌل العطاءات)، ٌفمد العرض

confiscated.    
    



 

 32-Initial Auditing of Bids    

32-1- The contracting party (committee of evaluating  and analyzing the bids) shall examine the 

Bids to  verify that all the documents required in Para   

11/Instructions to Bidders are included and to verify  ك األوالألوًل للعطاءات ٌٌ   .that the information exist in the documents  submitted are complete 32- التدٌل

ك ٌٌ ل العطاءات ) بتدٌل ٌٌ ع المستندات والوثائك المطلوبة ًف الفمرة  The contracting party (committee of evaluating -2-32 تموم جهة التعالد (لجنة تم ٌم وتحٌل ٌٌ  andالعطاءات  للتؤكد أن جٌم

analyzing the bids)  shall confirm its receipt of  مات لممدًم العطاء موجودة، وللتؤكد من اكتمال ٌٌ المعلومات .  :the following information and documents 11 من التعٌل

 الموجودة فًف الوثائك المسلمة
  

 a- Form of contract, as per Para 12-1/Instructions to  
 
 

ة:  32-2ٌ ٌٌ ل العطاءات) أن تإكد استالمها للمعلومات والمستندات األٌت ٌٌ  Bidders.   b- Price Table as per Para 12-2/Instructions to  جب على جهة التعالد (لجنة تٌم ٌم وتحٌل

ؽة  (أ)  ٌٌ مات لممدملممدًم العطاء. 1-12العطاء, وفما للفمرة(  ٌص ٌٌ  .Bidders    ) من التعٌل

    

مات 2-12(ب)لممدملممدًم  العطاء.جدول  األسعار وفما للفمرة(  ٌٌ    ) من التعٌل

 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.    

مات لممدًم  21وفما للفمرة  العطاء(ج) ضمان  ٌٌ    العطاء، إذا كان الضمان مطلوباً.   من التعٌل

33- Auditing   the Terms and Conditions and the  Technical Evaluation  العطاءتتوفر أي من هذه المعلومات أو المستندات ٌعتبر  إذا لم  

33-1- The contracting party (committee of  . ًم ستبعداevaluating and analyzing the bids) shall check the   

Bid to verify that the terms and conditions   ًك الشروط والبنود، والتٌم ٌم الفنالفن ٌٌ    specified in the General and Special Conditions of 33- تدٌل

the Contract are fulfilled by the applicant without any  33-1 تموم جهة التعالد (لجنة تم ٌم وتحلٌل العطاءات) بتدلٌك significant restrictions or deviations.   العطاء  لتتؤكد من

العمدان الشروط والبنود المحددة ًف شروط  33-2- The contracting party (committee of  العامة  والخاصة لد تم لبولها من المتمدم دون أٌة تحفظات أوevaluating and analyzing the 

bids)  shall evaluate  .ة ٌٌ    the technical aspects of the submitted Bid as perتؽ  ٌرات جذٌر

article 18/Instructions to Bidders to verify that all the  33-2 تموم جهة التعالد( لجنة تم ٌم وتحلٌل العطاءات) تم ٌم requirements stipulated in part six: schedule of  

ة للعطاء الممدم وفماللمادة (  ٌٌ مات18الجوانب  الفٌن ٌٌ طاء، للتؤكد من أن جٌمع المتطلبات المحددة ًف لممدًم  الع  requirements are available without any material) من التعٌل

 evaluating and analyzingتؽ  ٌرات ماٌدة.  If the contracting party (committee of -3-33السادس  (جدول المتطلبات) موجودة دون أٌة تحفظات أو  .restrictions or deviationsالجزء

the bids), after checking   

ك الشروط والبنود والتٌم ٌم الفًن أن العطاء ال ٌستوفوًف the terms and conditions and the technicalهة التعالد (لجنة تٌم ٌم وتحلٌل العطاءات)  إذا لررت ج 33-3 ٌٌ  ,evaluationبعد تدٌل

decides that the Bid does not fulfill the  مات لممدًم  30الشروط المطلوبة بالفمرة ٌٌ   conditions required in 30/Instructions to Bidders, theالعطاءات ,من التعٌل

 Bid shall be disregarded.   . ًعتبر العطاء مستبعدا 



 

   34-Conversion to Unified Currency   34-1- For the comparison and analysis purposes,  the contracting party (committee of evaluating 

and  analyzing the bids) shall convert the currencies of   

 the prices of various Bids to the currency stated in   34- التغ ٌر الى عملة موحدة 

 the bid data sheet adopting the exchange rate    

ل العمالت لمبالػ العطاءات  .issued by the Central Bank of Iraq on the dateالؼراض المفاضلة والتم ٌم ، على جهة التعالد (لجنة    34-1 ٌٌ ل العطاءات ) تحٌو ٌٌ  specified inتم ٌم وتحٌل

the bid data sheet for that currency انات لبعطاء باعتماد نسبة ٌٌ  Margin of Preference-35 المختلفة الى العملة المحددة ًف ورلة ٌب

 35-1- the Margin of Preference shall not adopted  خ الذي تحدده "ورلة ٌٌ  for the local bidders, unless stipulated in the bidالتحٌو ٌل الصادرة من البنن المركزي بالتاٌر
 

ٌب ٌان العطاء" لتلن العملة.
data sheet, then, the specified vakle of the margin 

 
 

ة لممدملممدًم  -35 ٌٌ -Evaluation of Bids ال ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة للعطاءات الممدمة من لبل  35shall be indicated in the bid data sheet-1.      العطاءات المحل ٌنهامش االفضٌل

36 

36-1- The contracting party (committee of  ممدًم  العطاءات المحٌل ٌن ، ما لم ٌنص على ذلن ًف ورلةevaluating and analyzing the bids) shall evaluate   ٌب ٌانات العطاء, و

مة المحددة للهامش ٌٌ  all the Bids that went through to this phase to verifyعند ذان ٌتم األشارة الى الٌم
انات العطاء.  ٌٌ ًف  ورلة ٌب

that their contents fulfill the required 

conditions.  
 
36-2- The contracting party (committee of 

 36- تم ٌم العطاءات 
evaluating and analyzing the bids)  shall, in 

 
 

evaluation of Bids, employ all factors, methods and  ل العطاءات ٌٌ جب أن تموم جهة التعالد (لجنة تم ٌم وتحٌل ٌٌ  1-36 

standards specified in Para 36/Instructions to   ع العطاءات الًت وصلت إلى هذه المرحلة لتتؤكد منبتم ٌم ٌٌ جٌم  ) Bidders. No other methods or standards may be  .  أن

   .employedمضمونها ستوفٌستوًف الشروط المطلوبة
 
 

ب وا  تستخدم جهة التعالد (لجنة تٌم ٌم وتحلٌل العطاءات ) فًف  36-2 ٌٌ ع العوامل واألساٌل ٌٌ لمعاٌ ٌر المحددة تم ٌم العطاءات جٌم

ة  36الفمرة   ًف  ٌٌ مات لممدًم العطاء، وال ٌسمح باستخدام أٌ ٌٌ    من التعٌل

 36-3- In evaluating the Bid, the contracting party  
ب أو معاٌ ٌر أخرى.  ٌٌ أساٌل

 

(committee of evaluating and analyzing the bids)  
 
shall consider the following:  

 
 

a- Price of Bid submitted as per Article 14,  ل ٌٌ العطاءات ) :  b- Amendment of the prices for the purpose of 36-3 عند تٌم ٌم العطاء، على جهة التعالد (لجنة تٌم ٌم وتحٌل

ن االعتبار ما ؤتٌؤتً  ٌٌ -correcting the computing errors as per 31أن تؤخذ بٌع
 
 

 .Instructions to Bidders/3  )؛ 14دم وفما للمادة ( سعر العطاء المم  (أ)

c- Amendment of prices resulting from the  
 
 

ة   ٌٌ ح األخطاء الحساٌب ٌٌ ل األسعار ألؼراض تصٌح ٌٌ مات لممدملممدًم العطاء. 3-31وفما للفمرة( discounts offered as per Para 14-4/Instructions to(ب) تعٌد ٌٌ  .Bidders  ) من التعٌل

d- Amendments resulting from the application of  
 
 



 

evaluation criteria specified in part three: Evaluation  ل األسعار الناجم عن الحسومات الممدمة وفما للفمرة ٌٌ   .and Prequalification Criteria in the bid data sheet )ج) تعٌد

ء؛من التعلٌمات لممدملممدًم العطا   )4-14( 

36-4- The  evaluation  by the contracting party  
 
 

(committee of evaluating and analyzing the bids)    ًك معاٌ ٌر التم ٌم المحددة ف ٌٌ الت الناجمة عن تطٌب ٌٌ الجزء  ( .  shall  include,  in addition to  the prices, other )د) التعٌد

ل ٌٌ انات العطاء (التم ٌم ومعاٌ ٌر التؤهٌ ٌٌ  .factors as  per article 14/Instructions to  Biddersالثالث من ورلة ٌب
 
These factors may be related to the specifications,   جب ٌٌ

ل ٌٌ ر األسعار وفما للمادةالعطاءات )  للعط )  performance and conditions of acquisition of 36-4 أن ٌشمل تم ٌم جهة التعالد (لجنة تٌم ٌم وتحٌل ٌٌ اء ، عوامل أخرى ٌؼ commodities and 

services. The effect of such  14( من التعلٌمات لممدًم العطاء. هذه العوامل لد تكون متعلمة factors, if any, shall be described in the financial   بصفات  وأداء وشروط شراء

ر هذه ٌٌ  unless stated otherwise inالعوامل , إن وجدت, ٌجب أن ٌوضح ًف الشروط المالٌة لتسٌهل  ,conditions to facilitate comparison between the Bidsالسلع والخدمات. إن تؤٌث

S3: Evaluation and  ن العطاءات، إال إذا ذكر ٌؼ ر ذلن ًف الجزء ٌٌ ة   ,Prequalification Criteria and then the methodعمٌل ٌة الممارنة ٌب ٌٌ ل) ان االٌل ٌٌ الثالث  (معا ٌر التم ٌم والتؤهٌ

ها بالبند( (.   criteria and bases of outweighing shall be thoseوالمعاٌ ٌر واالسس ٌٌ   .referred to in 36-3-d-د3-36الخاصة  بالمفاضلة هً تلن  المشار اٌل
 
 

36-5- If the bid data sheet permit parting and allow  دت ًف وثائك المنالصة االحٌمة ًف التجزئةاذا ور    5-36 the Bidder to submit its prices for a table (part) or  

م اسعاره لمائمة (الجزء) او ٌٌ اكثر من والسماح  لممدم العطاء بتمٌد more from the tables (parts) constituting the general   ة  الموائم  ( األجزاء) المكونة للمنالصة ٌٌ العامة الوطٌن

 more than one supplier and the bidsللمشتري  التعالد مع اكثر من مجهز وتعتمد عند ذلن معاٌ ٌر تم ٌم  national tender, then the Buyer may contract withفٌحك

evaluation and  .ها فًف الفصل الثالث ٌٌ   .comparison criteria stated in chapter three shall be adoptedوممارنه  العطاءات المشار اٌل

  

  

  

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   37- ممارنة العطاءات 

lowest price Bid (that is financially and technically  compliant) as per Para 36/Instructions to Bidders  ن ٌٌ ل العطاءات) أن تمارن ٌب ٌٌ  على جهة التعالد (لجنة تٌم ٌم وتحٌل

38- Subsequent Qualifications to Bidders  ة للشروط لتتمكن من تحٌدد ٌٌ ع العطاءات المستوٌف ٌٌ ا   the contracting party (committee of evaluating -1-38مضمون  جٌم

مات لممدملممدًم العطاء. -and analyzing the bids), after selecting the lowestلعطاء االلل سعراً ( المستٌج ب ماٌل ا و فٌن ا واداٌر ا ) وفما للفمرة ٌٌ  cost Bid (that is 36 من التعٌل

financially, technically and  

 administratively compliant), shall decide whether the    

Bidder is qualified to execute the contract  ل الالحك لممدملممدًم العطاء ٌٌ  38- التأهٌ

 satisfactorily.    

ل العطاءات ) أن  38-1 ٌٌ ا  Such decision shall be passed after checking  -2-38على جهة التعالد (لجنة تٌم ٌم وتحٌل ٌٌ ا و فٌن ٌٌ ب ماٌل ٌٌ ار العطاء االلل كلفة (والمستٌج ٌٌ  andتمرر بعد اخٌت

reviewing all the documents proving the  واداٌر ا) ف ما إذا كان ممدم العطاء مإهالً لتنٌف ذ العمد بصورةoBidder’s qualifications as per Para 17/Instructions t 

 Bidders.   .مرٌضة 



 

 38-3- In light of 38-1 and 38-2, post qualification of the    

winning Bidders is considered a basic condition for  ع الدالئل ٌٌ ك ومراجعة جٌم ٌٌ صدر هذا المرار بعد تدٌل ٌٌ   2-38 awarding the bid; if it is not compliant to the qualification  

 the next lowest-cost Bid shall beلممدم لممدًم العطاء."  conditions referred to above, it shall be disregarded and من "التعلٌمات17الموثمة  لمإهالت ممدم العطاء وفما للفمرة  

considered.    
  

39-Buyer's Right to Accept or Reject any Bid  )ن ٌٌ 2-38) , (1-38ًف ضوء الفمرٌت ل)، ٌعتبر  ٌٌ التؤهٌ  3-38 39-1- The Buyer has the right to accept or reject any  

العطاء وفوًف حالة الحالةالالحك  لممدم العطاء الفائز شرطا اساٌسا  bid. Also it has the right to cancel the tender and  ها اعاله ٌتم استبعاده ٌٌ ل المشار اٌل ٌٌ فائه لشروط التاهٌ ٌٌ  rejectعدم  اسٌت

all bids submitted any time before awarding  .ه ٌٌ  حك المشتري فًف رفض أو لبول أي عطاء  the bid without being held liable towards theودراسة  العطاء االلل كلفة الذي ٌل

-39 

 
  .Bidders  ع  للمشتري الحك برفض أو لبول أي عطاء، كما أن له الحك بإلؽاء ٌٌ العمد، دون Awarding the Bid -F  العطاءات الممدمة ًف أي ولت لبل احالة  المنالصة ورفض جٌم

ة تجاه الممدٌمن.  ٌٌ ة النوٌن ٌٌ ة مسإوٌل ٌٌ  Awarding Criteria  -40  تحمل أٌ

 40-1- The bid shall be awarded to the lowest-cost  
 
 

Bid that is compliant to all the conditions stated in 
و . احالة العطاء 

the Bid, after verifying its qualification and abilities to 
 
execute the contract in the 

best possible way. 
40- معا ٌر االحالة 

 

    

حال 40-1  للشروط الواردة ًف العطاء كافة وبعد التاكد من أهلٌته ولدراته Buyer’s   Right to Change   the       Quantities  -41العطاء على ممدم العطاء االلل كلفة والمستوفوالمستوًف  ٌٌ

upon   Awarding the Tender  .ذ العمد بافضل صورة ممكنه ٌٌ  The Buyer, upon awarding the bid, shall -1-41على تنٌف

 reserve the right to change (increase of decrease)  
 
 

 the quantities specified in chapter six: schedule of   ات ولت إحالة العطاء ٌٌ  41- حك المشتري فًف تٌغ ٌر الكٌم

 requirements, provided that the change shall not  
 
 

ات   احالةحتفظ المشتري عند  41-1ٌ ٌٌ ادة أو المحددة الفصل exceed the rates specified in the bid data sheet andالعطاء بحك تؽ ٌر الكٌم ٌٌ  withoutالسادس (جدول المتطلبات)، سواء بالٌز

any change to the unit prices or any other   النمصان، على أن ال ٌتجاوز التؽ ٌر النسب المحددة ًف ورلةconditions stipulated in the tender documents. بٌانات العطاء، ودون

ة شروط  ٌٌ    أخرى مذكورة فًف وثائك المنالصة. Notification of Awarding the Bid -42 أي تؽ ٌر ًف وحدة السعر أو أٌ

42-1- The Buyer shall, before the expiry of Bid’s   validity, shall notify the winning Bidder with  غ بإحالة العطاء ٌٌ  42- التبٌل

 accepting its Bid in writing.    

  



 

42-2- Soon after issuing the acceptance letter to the  42-1 على المشتري لبل انتهاء فترة نفاذٌة العطاء ان ٌبلػ winning Bidder, the Buyer shall notify the non- . م مدم

  winning Bidders therewith stating the reasons ofالعطاء الفائز تحٌر ٌر اً بانه لد تم لبول عطائه

ن بذلن واعالمهم their failure and releasing their Bid guarantee ب المبول لممدم العطاء الفائز, على بمجرد صدور كتا 42-2 ٌٌ ر الفائٌز ٌٌ  ,submitted 42-5 المشتري اشعار ممدمً العطاءات ٌؼ

except for what is stipulated in بسبب عدم فوزهم واطالق ضمان العطاء الممدمة منهم عدا hereafter.الحما. . 5-42علٌه الفمرة(  مانصت (   

 42-3-  Also,  soon  after  issuing  the  acceptance    

letter,  the  Buyer  shall publish the results of Bids  42-3 كذلن حال صدور كتاب المبول, على المشتري نشر a nalysis on its website, to include the following:  :  نتائج

ل للعطاءات فًف مولعه االلكترونااللكتروًن متضمنة ما ؤتٌؤتً الت ٌٌ حٌل 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  

م عطاءاتهم.  ٌٌ ن ساهموا بتمٌد ٌٌ  ا. اسماء ممدمممدًم العطاءات الذٌ

  

 مبالػ العطاءات كما لرئت عند فتح العطاءات.  .ب

  

 ومبالػ عطاءاتهم بعد التحٌل ل. اسماء ممدمممدًم العطاءات  .ج

  

 اسماء ممدمممدًم العطاءات المستبعدة و اسباب االستبعاد.  .د

  

ذ اضافة الى  ٌٌ  .works covered by the contract  هـ. اسم ممدم العطاء الفائز ومبلػ عطائه ومدة التنٌف

  

42-4- Bid’s acceptance letter shall be considered a   . العمل المشمول بالعمدخالصة  لوصؾ  binding contract until a formal contract is signed.  

  
ن تولٌع العمد  ٌٌ عتبر خطاب لبول العطاء عمدا ملزما لٌح ٌٌ     4-42 42-5- Until the winning Bidder submits a performance  .  الرسًمguarantee as per Article 44 and signs 

the contract, the   

م ممدم العطاء الفائز لضمان حسن االداء      42-5 ٌٌ ن تمٌد ٌٌ عه للعمد 44بموجب المادة ( .Buyer holds the Bids guarantees of the second and  third nominated Biddersلٌح ٌٌ ) وتوٌل

ة و  , ٌموم المشتري باالحتفاظ  ٌٌ ن الثاٌن ٌٌ ن بالمرتبٌت ٌٌ    الثالثة. Signing the Contract -43   بضمان العطاء لممدًم العطاءات المرشٌح

 43-1- Soon after the Bid acceptance letter is sent,    

the Buyer shall send to  the  winning  Bidder  with   ع العمد ٌٌ   the  Form  of  Contract  and  the  Special Conditions 43- توٌل
of t

 
he Contract. 

بعد إرسال "خطاب  

  لبول العطاء" مباشرةً  ٌجب على المشتري

43-2- the winning bidder, in a period not exceeding  ؽة العمد الرسٌمة وشروط العمد ٌٌ  أن ٌرسل لممدم العطاء ٌص

(14) days or twenty nine (29) days including the  .  الخاصةwarning period from the date of receiving the letter of   

acceptance after the end of appeal period, has to sign  )14 (د عن ٌٌ   the contract text and fix its date and return it to the 43-2 على ممدم العطاء الفائز و خالل مدة ال تٌز

ً أو تسعة وعشرون(  29و ما  ً المبول  او بعد انتهاء فترة الطعن  أن ٌولع تاٌر ٌخ  استالم كتاب  buyer, unless it is stipulated otherwise in bid data متضمنة مدة اإلنذار من) وما sheet; 



 

otherwise the supplier shall bear the legal  ده  إلى المشتري ما لم ٌنص ٌٌ خه ٌو ٌع ٌٌ ثبت تاٌر ٌٌ على    consequences stipulated in the prevailing instructionsص ٌؽة العمد  ٌو

انات العطاء وبخالفه ٌتحمل المجهز ٌٌ  .of executing the government contractsخالؾ ذلن ًف ورلة ٌب
 
ذ العمود  ٌٌ مات تنٌف ٌٌ ة المنصوص علٌها ًف تعٌل ٌٌ  اآلثار المانوٌن

 43-3-  In addition to the stipulations of 43-  .الحكوٌمة النافذة 

2/Instructions to Bidders above, if the contract is not signed due to obstacles by the Buyer or the Buyer’s   )مات2-43اضافة الى ما نصت علٌه الفمرة ٌٌ  43-3  ) من تعٌل

country, the Bidder shall not be bound by its Bid. Also  طاءات المشار الٌها اعاله ، اذا لم ٌتم تولٌع العمدالى  ممدًم الع if such obstacles are stated in instructions from the  

ً  بعطائه كذلن ًف حالة ظهور مثل هذه  country of provision of commodities, systems orبسبب  ٌعود الى معوالت خاصة بالمشتري او بلد المشتري فال  ,servicesك ون ممدم العطاء ملزما

the Bidder shall not be bound by its bid. The  

 ً االنظمة االمعوالتو  البتعلٌخدماٌماتت  فال كوصادرة ن ممنمد م ابلدل عطاتجهٌء ٌزمل زماً بالموادع طااوئه  اٌ ضالسلعا
 

 
 .

او 
 

  Bidderobligat,io nus,p osnh all apprpolvye toing  afnord  

coenxveminception the Buyer from  thatits          على ممدم العطاء عند التمدم بطلب اعفائه من التزاماته oits failure to sign the contract is not attributable t منع ٌٌ ان ٌثبت ٌو

ة مسائل شكلٌة مطلوبة بموجب شروط mission or violation from its part in performing any oالمشتري بان عدم تولٌع العمد لم ٌكن بسبب اهماله  ٌٌ  formal matters او اخالله ًف انجاز اٌ

required under the General Conditions العمد العامة وانه لد تمدم بطلب الحصول على االجازات f the Contract and the it has applied for the permitso ة ٌٌ والتخٌوالت الضروٌر

ر المواد  ٌٌ  .commodities, systems or services  الخدمات  .   and authorizations required for exporting theاو السلع او االنظمة او لتصٌد

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 
 44- ضمان حسن االداء 

otherwise. It shall use the form of good performance 
 
 

guarantee in chapter nine: contract forms or any  44-1 على ممدم العطاء اذا كان مطلوباً بموجب الشروط 

 shall notify allالعطاء بضمنها مدة االنذار  ضمان حسن االداء ، ما لم ٌنص  ther form accepted by the Buyer. The Buyeroوماً من إرساء   29العامة والخاصة للعمد،  أن ٌإمن خالل 

Bidders with the name of winning ه أن ٌستخدم ٌٌ انات العطاء. وعٌل ٌٌ نموذج ضمان حسن االداء Bidder and release their guarantees as per 21-على خالؾ ذلن ًف ورلة ٌب

  باسم الممدم الفائز بالعطاء العطاءاتجٌمع ممدًم المشتري إبالغ   العمد)، أو أي نموذج آخر ممبول من المشتري.  تعٌن على Instructions to Bidders/4.الموجود ًف الفصل التاسع (نماذج  

Failure by the winning Bidder to submit the -2-44 )مات لممدملممدًم  4-21و اطالق ضماناتهم بحسب الفمرة ٌٌ  good performance guarantee or to sign the) من التعٌل

Contract shall be good reason for revoking the  . العطاءaward and confiscating the Bid’s guarantee. In such  

 case, the Buyer shall have the right to award the    

م ضمان حسن 44-2ٌ ٌٌ  compliant  رساء ومصادرة ضماناالداء أو تول ع العمد سبباً كاٌف اً إللؽاء اإلup Bidder whose Bid is-Contract to the runner  عتبر اخفاق ممدم العطاء الفائز ًف تمٌد

to all the required conditions and isالعطاء. وًف هذه الحالة ٌحك للمشتري أن رًس العطاء على  capable of executing the terms of Contract in the ه ٌٌ ممدم العطاء الذي ٌل



 

ع ٌٌ ذ بنود العمد بؤفضل صورة ممكنة. وللمشتري اتخاذtake the best possible way. The Buyer may  الشروط المطلوبة والمستوًف لجٌم ٌٌ ع تنٌف ٌٌ  necessary actions to  و ستٌط

charge the party in default withاالجرارات الالزمة لتحٌمل النؤكل الفرق بٌن سعري العطاٌءن . 
 .the price difference

 

  
               جدول الكٌمات : السلع  

خ:_______________    
ٌ

 التاٌرٌ

 رلم العطاء التنافًس :__________  

ل:_________________  
ٌ

 الرلم البد

 رلم الصفحة ________ من_________  

    

 5  4  3   2  1  0  1 

السعر  بلد المنشأ 

اإلجماالإلجماًل لكل 

  بند  

وحدة 

   DDPالسعر

  واصل اىل المخازن

م  الكٌمات والوحدات  
ٌ
  رلم البند   وصف السلع  تاٌرخ التسل

[أدخل السعر اإلجماًل لكل   

  بند]
[أدخل وحدة 

  السعر]
[أدخل أرالم الوحدات   جب أن توفر وأسماء الوحدات] ٌ

 
ً

 الت
م]

ٌ
أدخل أسماء [  [أدخل تاٌرخ التسل

  السلع]
[أدخل رلم كل 

 بند] 

               

              

     السعر اإلجماًل : السلع   

Schedule of Prices: Commodities  

     Date:  
Competitive Bid No.: Alternate No.:  

Page No.:  From:  

    

1  2   3  4  5  6  7    

Item No.  Commodities  
Description  

 Date of Delivery  Quantities and Units  Unit Price DDP delivered to 

warehouses  
Total Price of 

each Item  
 Country 

Origin  
of  



 

[Insert no. of 

each item]  
[Insert  names 

commodities]  
of  [Insert date of delivery]  [Insert units numbers that 

must be provided and names 

of units]  

[Insert unit price]  [Insert total price 

of each item]  
    

                 

                 

    Total Price: Commodities         

To specify the method of commercial selling in the condition of declaration whether CIP, FOB, C&S, CIS … etc according to INCOTERM  
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  الخدمات المتصلة بالعمد  –جدول الكٌمات و االكمال       

    

 التاٌرخ: _______________                                 
ٌ

 ل:_________________  رلم العطاء التنافسالتنافًس الوطًن :__________                                                                      الرلم البد

 رلم الصفحة ________ من_________  

 5  4  3  2  1  0  1 

  السعر

اإلجماالإلجماًل 

  للخدمة رلما وكتابة 

ة  الكٌمات والوحدة  رلما وكتابة  الوحدةسعر 
ٌ
 مكان الوجهة النهائ

ً
م ف

ٌ
وصف  بلد المنشأ   تاٌرخ التسل

  الخدمة
  رلم الخدمة

 السعر     [أدخل
اإلجماًل لكل 

  بند]

[أدخل وحدة السعر لكل 

  بند]
 ٌستم 

ً
[أدخل أرالم الوحدات الت

  تزٌودها وأسماء الوحدات]
م

ٌ
  [أدخل تاٌرخ ومكان التسل

ً
النهائالنهائ

  لكل خدمة]
[أدخل اسم بلد 

  المنشأ]
أسم   [أدخل

  الخدمة]
 ] [أدخل رلم الخدمة

              

          السعر اإلجماًل : الخدمات المرافمة  

ع الشخص الذي ٌولع عىل العطاء]      اسم ممدم العطاء: [أدخل اسم ممدم العطاء كامال]
ٌ
ع ممدم العطاء: [تول

ٌ
  التاٌرخ: [أدخل التاٌرخ]    تول

 



 

 Schedule of Quantities and Completion – Services related to the Contract 

Date:  
National Competitive Bid No.:   
Alternate No.:  

Page No.:  From:  

    

1   2  3  4  5  6  7  

Service 

No.  
 Description  of 

Service  
Country of Origin  Date of Delivery in the 

Final Destination  
 Quantities and Unit  Unit Price in figure an 

writing  
Total Price of Service 

in figure  

[Insert 

no.]  
service  [Insert name of 

service]  
[Insert name of the  
country of origin]  

[Insert date and 

place of final delivery 

for each service]  

[Insert numbers of units which 

will be provided and names of 

units]  

[Insert unit price of each 

item]  
an writing

[Insert total 

price of 
 
 

each item]  

               

               

    Total Price: Associated 

Services  
   

Name of Bidder: [Insert full name of bidder] Signature of Bidder: [Signature of authorized person to sign the bid]            Date:  [Insert date]  
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Bid Guarantee Form (Bank Guarantee)  
  
[The bank fills this bank guarantee form according to  
the instructions aforementioned between the brackets.]  
  
[Insert the Name of the Bank, Address of the Branch or 

the Issuing Bureau]  
  
Beneficiary: [Insert the name and address of the Buyer]  
  
Date: [Insert Date]  
  
Bid Guarantee No.: [Insert Number]  
  
We were informed that [Insert name of bidder] 

(hereinafter called "Bidder") has given you his bid dated 

[Insert Date] (hereinafter called "Bid") to implement [Insert 

Name of Contract].  
  
Moreover, we are aware, according to your conditions 

that bids must be supported by a bid guarantee.  
According to the request by the bidder, we [Insert Name 

of Bank] are committed according to this document to pay 

you any amount or amounts that does not exceed in total 

the amount of [Insert amount in numbers] ([Insert amount 

in writing]) Iraqi Dinar once we receive from you the first 

written request accompanied by a written affidavit stating 

that the bidder has violated his obligation (obligations) 

under the conditions of the bid, because the bidder:  
(A) Has withdrew his bid during the validity period of 

the bid specified in the bid form, or  
  

(B) Informing him that his bid was accepted by the 

buyer during the validity period of the bid: (1) Failing or 

refusing to implement the contract form, if required, or  

ة)
ٌ

ٌ
ٌ

  نموذج ضمان العطاء (كفالة مرصف

مات المشار  المرصف[ٌمأل 
ٌ
ة هذا بحسب التعل

ٌ
ٌ

ٌ
نموذج الكفالة المرصف

ن األلواس]. 
ٌ

ها ٌبٌ
ٌ

 إٌلٌ
  

 _____________________________________ 

ر] 
ّ

 [أدخل اسم المرصف وعنوان الفرع أو المكتب المصد

  

د
ٌ

[أدخل اسم وعنوان : المستٌفٌ
ي]   خالمشبر

ٌ
خ] التاٌرٌ

ٌ
 : [أدخل التاٌرٌ

  

 : [أدخل الرلم] ضمان عطاء رلم

  

ما ًل ٌسىم "ممدم العطاء 
ٌ

ٌ
ٌ

تم إبالغنا بؤن [أدخل اسم ممدم العطاء] (ف
ما ًل ٌسىم "العطاء 

ٌ
ٌ

ٌ
خ] (ف

ٌ
)"لد سلمكم عطاءه المإرخ [أدخل التاٌرٌ

ذ  [أدخل اسم العمد.]  
ٌ
 )"لتنف

م بضمان إضافة، فإن
ّ
وطكم، بؤن العطاءات ٌجب أن تدع نا ندرن، وفما لشر

 عطاء . 
  

مون بموجب  ر بطلب من ممدم العطاء، نحن [أدخل اسم المرصف] ملبر
مة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ [أدخل 

ٌ
ٌ

ٌ
هذه الوث

ا فور تسلمنا من
ٌ

نارا عراٌلٌ
ٌ

ٌ
ٌ
كم المبلغ باألرالم] ([أدخل المبلغ بالكلمات] د

د بؤن ممدم العطاء لد أخل 
ٌ
ة تف

ٌ
ٌ

ٌ
 مصحوبا بإفادة خط

ً
أول طلب خط

وط العطاء ألن ممدم العطاء:   اماته) تحت شر ر امه (بالبر ر  بالبر
  

ة نفاذ العطاء المحدد من ممدم  (أ)   لد سحب عطاءه خالل فبر
 العطاء ًف نموذج عطاء؛ أو 

  

ة نف ي خالل فبر غه بمبول عطائه من المشبر
ٌ

اذ (ب) مع تبٌلٌ
 العطاء :  

ذ نموذج العمد، إن كان مطلوبا، أو 1(
ٌ

 ) ٌفشل أو ٌرفض تنٌفٌ
ذ بحسب 2( 

ٌ
 ) ٌفشل أو ٌرفض أن ٌوفر كفالة حسن التنٌفٌ

performance  guarantee  according  to  the instructions to 

bidders.  
  
The validity period of this bid guarantee ends:  
A) If the bidder was awarded the bid, once we receive the 

contract copies signed by the bidder and good 

performance guarantee issued to you by the bidder, or B) 

If the bid was not awarded to the bidder, if preceded by:  
(1) Our receipt of a copy of your notification to the 

bidder that the bid was not awarded, or  
(2) After twenty eight days from the completion of 

validity period of the bidder's bid.  
  
Therefore, any request to pay under this guarantee must 

be received by us in the bureau at that date or before it.  
This guarantee is subject to the unified laws of the 

guarantees request, issued according to the Iraqi Law.  
  

[Signature (signatures) representative (representatives) 

authorized (authorized)]  

  

  

  

ة هذا الضمان: 
ٌ

 صالٌحٌ
ً
 تنته

ه العطاء، فور تسلمنا لنسخ  
ٌ

أ) إذا كان ممدم العطاء هو الذي أرًس عٌلٌ
ذ 

ٌ
الصادرة لكم من  العمد المولعة من ممدم العطاء وكفالة حسن التنٌفٌ

 لبل ممدم العطاء؛ أو 
 ب) إذا لم ٌرس العطاء عىل ممدم العطاء، عندما ٌسبمه  

ه، أو 1( 
ٌ
غكم لممدم العطاء بؤن العطاء لم ٌرس عل

ٌ
 ) تسلمنا لنسخة من تبل

ة عطاء ممدم العطاء . 2( 
ٌ
ن ٌوما من انتهاء نفاذ ٌ ة وعشر

ٌ
 ) بعد ثمان

  

تحت هذه الكفالة ٌجب أن ٌستلم منا ًف وبالتاًل  ،فإن أي طلب للدفع 
خ أو لبله. 

ٌ
 المكتب فً ذلن التاٌرٌ

  

(2)  Failing  or  refusing  to  submit  a  good    . مات لممدًم العطاء
ٌ

 التعٌلٌ
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ن الموحدة لطلب الضمانات ،
ٌ
الصادرة وفقا تخضع هذه الكفالة للموان

 .     للقانون الع ارقي. 

  

  

 ____________________________ 

ن) 
ٌ
ن) المخول (المخول

ٌ
ع) الممثل (الممثل

ٌ
ع (توال

ٌ
 [تول

  

Authorization of   the Manufacturing Party    تخٌول الجهة المصنعة 

 The bidder has to request from the عىل ممدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة ملء هذه االستمارة بموجب 

manufacturing ل هذه عىل الورق
ٌ

 party to fill this form according to the االرشادات المحددة,. ٌجب ان تكون رسالة التخٌوٌ

specified ع الوثائك
ٌ

 instructions. This letter of authorization متوج بشعار الجهة المصنعة ومولعة من الشخص المخول بتوٌلٌ

shall be on عطائه اذا تمت االشارة 
ً

 paper with a logo of the manufacturing الملزمة للمصنع . وعىل ممدم العطاء ارفالها ف

party and .انات العطاء
ٌ

 ورلة ٌبٌ
ً

 signed by the person authorized to sign the اىل ذلن ف
required documents for the factory, and the bidder  
shall enclose them in his bid if referred to in the bid  
data sheet.    
    

خ ( ادخل التاٌر 
ٌ

م العطاء)   التاٌرٌ
ٌ

ٌ
ٌ

خ ٌوم , شهر , سنة لمعد تمد
ٌ

ٌDate (Insert the date, day/month/year to submit the 
ل)   (bid  رلم المنالصة العامة ( ادخل رلم المنالصة)   

ٌ
ٌ

ٌ
ف اذا كان هذا العطاء لشخص بد

ٌ
ل ( ادخل رلم التعٌرٌ

ٌ
ٌ

ٌ
   الرلم البد

 No. of general tender (Insert number of tender)  

  

Alternate No. (Insert identification number if the bid was 

for an alternate person)  
  

  

  

 لى ( ادخل اسم المشتري)  ا

  

 ٌحث ان  

ن  ٌٌ نٌن ل(ادخل نوع To (Insert name of buyer) Where نحن ( ادخل اسم المصنع بالكامل ) ، المصنٌع ٌٌ الرسمالرسٌم

الكائنة ( ادخل العنوان الكامل لمعامل We (Insert full name of factory), the official ) نمتلن المعامل  المادة المصنعة

م  manufacturers of (Insert type of the manufacturedالجهة المصنعة)  ٌٌ نخول ( ادخل اسم ممدم العطاء الكامل) لتمٌد

  material),  we  own  the  plants  located  on عطائه 

(Insert  full  address  of  plants  owned  by  the manufacturing party), we authorize (Insert full    المتضمن

ز السلع المدرجة الحما والمصنعة من لبلنا ٌٌ ادخل اسم   name of bidder) to submit his bid which includesتجهٌ

 للتفاوض وتولٌع العمد.  supplying of commodities listed later on and ) السلعة مع وصؾ مختصر لها) نخوله الحما
manufactured by us (insert name of commodity  with a brief description), we authorize him to negotiate 

and sign the contract.   ًمن الشروط 27الحكام الفمرة   و بموجب هذا, فنحن  نمدم الضمان الكامل و التعهد استنادا 

 العامة للعمد للسلع

Hereby, we submit this complete guarantee and   المعروضة  من ممدم العطاءundertaking according to the 

provisions of Para  

(27) of the general conditions of the contract for  commodities offered by the bidder.      ) التوٌل ٌع

ن الممثلٌن للجهة ٌٌ ع االشخاص المخوٌل ٌٌ المصنعة Signature (Insert signatures of the authorized  )ادخل توٌل

representative personnel for the manufacturing party)   )االسم ( اسماء المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة 

Name (Names of authorized representatives of the  )المنصب  ( ادخل المنصبmanufacturing party) Position 

(Insert position)    

 Duly authorized to sign this االسم الكامل لممدم العمد) المخول اصول اً بتوٌل ع هذا التخو ل ٌن ابة عن ( ادخل 

authorization on behalf 

of (Insert full name of the bidder) Signature (Insert  
 
 

ع)    ٌٌ ع ( ادخل التوٌل ٌٌ وم, الشهر , السنة)     signature(  التوٌل ٌٌ خ( اٌل ٌٌ   التاٌر
(Date 

(Day/Month/Year 
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Section Five: Eligible Countries   

Eligibility to provide commodities or execute the 

works or services in the contracts financed by the 

buyer:  
1.  The buyer has the right to allow organizations 

and personnel of all countries to supply 

commodities or execute the works or offer services 

to the projects financed by the Iraqi government, 

and as an exception, it prevents organizations in 

countries or the commodities manufactured in the 

countries from participating in tenders in the 

following cases:  
A- The   legislations   or   prevailing   regulations  

prohibit   the   employer's   country   from 

establishing commercial relations with that country, 

provided, the buyer is convinced that such 

prohibition will not prevent achieving fruitful 

competition to supply the commodities or execute 

the works.  
B- In response to the decision issued by the 

United Nations / Security Council under chapter 

seven of the constitution of the United Nations 

which prohibit the country of the buyer from 

contracting to import any commodities or pay any 

amounts to the country of the bidder.  
2. For the review of the bidders thereon, we include 

the commodities, services and organizations that 

are prohibited from participating in this tender 

according to the mentioned instructions.  
  

  

  

  

  

a) Regarding Para 1-(A) above.  
Israel  

  

b) Regarding Para 1-(B) above.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ      

                                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  القسم  الخبمس : الذول المؤهلت

 العمود الممولة من التؤٌهل لتوفٌر السلع , تنفٌذ االشؽال , والخدمات فً 

 المشتري: 

للمشتري الحك ًف السماح للمإسسات واالشخاص من الدول كافة  لتجٌهز  .1

السلع او تنفٌذ االشؽال او تمٌدم الخدمات للمشاٌرع الممولة من لبل 

ة . وكاستثناء تمنع المإسسات ًف الدول او السلع  ٌٌ الحكومة العراٌل

ة: المصنعة ًف الدول من المشاركة ًف  ٌٌ  المنالصات وًف الحاالت األٌت

  

  

عات او التعلٌمات الرسٌمة الساٌرة تحظر دولة ممدم  ٌٌ ( أ) أذا كانت التشٌر

طة ان  ٌٌ ة مع دولة المشتري شٌر ٌٌ العطاء من االمة العالالت التجاٌر

ً بان مثل هذا الحظر لن حول دون تحم ك  كون المشتري ممتنعا

ذ االشؽال.  التنافس المثمر لتجٌهز السلع او تنفٌ  ٌٌ 
  

  

  

  

  

جة االستجابة لمرار صادر من االمم المتحدة / مجلس االمن (ب)     ٌٌ نٌت

تحت الفصل السابع من دستور   االمم المتحدة تحظر بموجبه على دولة 

ة مبالػ لدولة ممدم  العطاء.  ٌٌ ٌ ة سلع او دفع ا ٌٌ ٌ راد ا ٌٌ  المشتري اسٌت

  

  

  

ن, ندرج السلع والخدمات ولؽرض اطالع ممدًم العطاءات على ذل .2

والمإسسات المحظورة من االشتران ًف هذه المنالصة بموجب 

 االرشادات انفا.       

  

  

  

  

  

  

ما ٌتعلك بالفمرة  -أ
ٌ

ٌ
ٌ

 (أ) أعاله. -0ف

ل                             
ٌ

ٌ
ٌ
 إرسائ
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ما ٌتعلك بالفمرة  -ب                           
ٌ

ٌ
ٌ

(ب) -0ف
 أعاله. 

 ــــــــــــــــــــــــ                       ــــــــــــــــــــــــ                                      

    

  

   oPart Tw الجزء الثاًن    

    

Requirements of Supplying for      ز ٌٌ  The Contracts of Supplyingمتطلبات  التجهٌ

Commodities  

ز السلع  ٌٌ    لعمود تجهٌ
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Section Six: Schedule of Requirements for   المسم السادس: جدول المتطلبات 

The Contracts of Supplying Commodities 
 
ز السلع    ٌٌ  لعمود تجهٌ

ات  ٌٌ  Contents  المحتٌو
   

1- List of  Commodities  and  Schedule  of   
م  .1 ٌٌ  Delivery        الئمة السلع وجدول التسٌل

       

  

     الئمة الخدمات المتصلة بها وجدول االكمال .2
2- List  of  Services  Related  to  the  Commodities     and  Schedule  of  Completion      ة ٌٌ   3. المواصفات الفٌن

3- Technical Specifications         

4- Drawings              4. المخططات  

   

5- Test  and  Engineering   Inspection  
   .  االختبار والفحص الهندسً 5

  

  

  

  

  

  

  

    



 

  

  

 1.  List of Goods and Delivery Schedule   

Line  
Item  

N   

Description of Goods   Quantity  Physic 
al unit  

Final  
 (Project  

Site)  
Destinatio 

n   

Delivery  Date  

Earl 

iest 

Deli 

very  
Date  

Latest  
Delivery 

Date   

  

Bidder’s  

offered  
Delivery 

date [to be  
provide 
d by the 

bidder]  

A  B  C  D  E  F  G  H  

 1 

 ITEM NO. : -  P 28 A,B   WITHOUT MOTOR  

MODEL        : -  LMV 322 Z    

 DRAWING NO. : CS – 322/986-1  

 S / N    : - D-D870986-1-A/B 

  

1  

    

CIP –SRC 

warehouse / 

Basra  

  

  

 2 

 ITEM NO. : -  P 29A,B   WITHOUT MOTOR  

MODEL        : -  LMV 322 Z    

 DRAWING NO. : CS – 322/986-3  S 

/ N    : - D-D870986-3-A/B 
  

1  

      

 3 

 ITEM NO. : -  P 33 A,B   WITHOUT MOTOR  

MODEL        : -  LMV 322 Z    

 DRAWING NO. : CS – 322/986-5  S 

/ N    : - D-D870986-5-A/B 
  

1  
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Technical Specifications   

The purpose of the technical specifications is 

to determine the technical characteristics of 

 commodities  and  relevant  services 

required by the Buyer. The Buyer shall set up 

 a  detailed  list  of  the 

 technical specifications  taking  into 

 account  the following:  

  

• The technical specifications consist of 

clear indications through which the Buyer may 

 determine  whether  the 

 technical specifications provided in the 

Bid conform to the specifications required, 

and thus it may submit the Bid. Therefore, the 

well set technical specifications facilitate the 

process of  setting  up  Bids  that 

 meet  the specifications of Bidder,  in  

addition  to  checking,  evaluating  and  

comparing  the  same  by  the  Bids  Analysis 

Committee.  

  

• The specifications require that all 

commodities  and  materials  used  in 

commodities shall be brand new, state-ofthe-

art and involve all developments in design and 

materials, unless the Contract states 

otherwise.  

  

• The  technical  specifications 

 shall make use of the best pervious 

practice. Samples of specifications used in 

successful similar Bids in the same country or 

sector may provide solid ground in 

establishing the technical specifications.  

  

• The Buyer requires using the metric 

system in specifying the units in the Bid.  

  

• To  establish  fixed  standards  for  the  

technical  specifications  may  be  very   

 3- المواصفات الفنٌة

  

ة للسلع  ٌٌ د الخصائص الفٌن ٌٌ إن الهدؾ من المواصفات الفنٌة هو تحٌد

 والخدمات المتصلة بها الًت ٌطلبها المشتري. على المشتري أن 

عد الئمة مفصلة  ن االعتبار ما ٌٌ ٌٌ ة آخذا بٌع ٌٌ بالمواصفات الفٌن

 ؤتٌؤًت: 

  

  

  

ع  • ٌٌ ة من مإشرات واضحة ستٌط ٌٌ تتؤلؾ المواصفات الفٌن

المشتري من خاللها أن ٌحدد فٌما إذا كانت المواصفات الفنٌة 

ع  ٌٌ التالًت ٌمدمها العطاء مطابمة للمواصفات المطلوبة وبالتاًل ستٌط

ت الفٌن ة المحددة ٌج داً ستسهل تم ٌم العطاء. ولذا فإن المواصفا

عمل ة إعداد العطاءات المستوفٌة للمواصفات من ممدًم العطاات ، 

باإلضافة إلى فحصها وتٌم ٌمها وممارنتها من لبل لجنة تحلٌل 

 العطاءات. 

  

  

  

ع السلع والمواد  • ٌٌ تتطلب المواصفات أن تكون جٌم

ر مستخدمة ومن أحد ٌٌ دة وٌؼ ٌٌ ث طراز المستخدمة ًف السلع جٌد

م والمواد ما لم ٌذكر خالؾ  ٌٌ وتتضمن التطورات كافة ًف التصٌم

 فًف العمد. 

     

  

ة من أفضل  • ٌٌ د المواصفات الفٌن ٌٌ جب أن تستٌف ٌٌ

نات لمواصفات استخدمت ًف  ٌٌ مات السابمة. ولد توفر الٌع ٌٌ التطٌب

عطاءات ناجحة مشابهة ًف نفس الدولة أو المطاع، أرٌضة صلبة 

 الفنٌة. ًف وضع المواصفات 

  

طلب المشتري استخدام النظام المتري ًف تحٌدد  • ٌٌ

 الوحدات ًف العطاء. 
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دا ، ٌٌ وهذا    إن وضع معاٌ ٌر ثابتة للمواصفات الفنٌة لد ٌكون مٌف

ات ٌ ٌٌ د السلع وتكرار هذا النوع من عمٌل ٌٌ عتمد على مدى تعٌم  

ة شاملة لتتجنب  ٌٌ التجهٌ ٌز. و ٌجب أن تكون المواصفات الفٌن

دتٌم ٌ useful.  This depends on the degree of 

sophistication and recurrence of this type of 

supply processes. The technical specifications 

shall be comprehensive to avoid restriction of 

manufacture, materials or equipments often 

used in the manufacture of similar 

commodities.  

  

• The standards fixed for equipments, 

materials and manufacture in the Bidding 

documents shall not be restricted. The 

international specifications adopted shall be 

set whenever possible. Also, shall be avoided 

as much as possible any indication to the 

trade names, figures, illustrations or any other 

details determining the materials and items 

required in those produced from a certain 

factory. If this is not possible, the descriptions 

of such items shall be followed by the phrase 

(or similar to max. extent).  

  

   

- The technical specifications shall 

demonstrate all the requirements in the 

following points, for example but not limited to:  

A Standards of materials and manufacture 

required for the production and manufacture 

of such materials.  

b- Details of tests required (type and number).  

d- Any additional work and/or related 

services required to achieve 

delivery/completion on the best way.  

  

  

d-  Details  of  activities  to  be  performed  by  

the  supplier  and  the  nature  of   ٌ ع، أوالمواد التصن

هة. ، أوالمعدات المستخدمة عادة ًف تصنٌع سلع ٌٌ  شٌب

  

  

  

جب أن ال تكون المعا ٌر المحددة للمعدات والمواد  • ٌٌ

د  ٌٌ والتصنٌع ًف وثائك العطاء مٌمدة . و ٌجب تحٌد

ً . كما  المواصفات الدول ة المعتمدة كلما كان ذلن ممكنا

ة ، أو ٌٌ أرالم  جب تجنب  اإلشارة الى األسماء التجاٌر

ة تفاٌصل أخرى تحدد المواد  ٌٌ األدلة المصورة، أو أٌ

ن، وذلن  ٌٌ والبنود المطلوبة بتلن المنتجة من مصنع مٌع

لدر اإلمكان . و أذا  لم كن ذلن ممكناً ٌجب أن تبع وصؾ 

 هذه البنود جملة (او ماٌماثلها الى الصى حد) 

  

  

  

  

  

  

ع  • ٌٌ ة جٌم ٌٌ ن المواصفات الفٌن ٌٌ جب أن تٌب المتطلبات ٌٌ

ما  ٌٌ  ٌف

ة، كؤمثلة ال للحصر:  ٌٌ تعلك بالنماط األٌت ٌٌ 

  

ع هذه  ٌٌ ع المطلوب  إلنتاج وتصٌن ٌٌ (أ)  معا ٌر المواد والتصٌن

 المواد. 

  

 تفاٌصل االختبارات المطلوبة (النوع والرلم.)     (ب)

  

ك  ٌٌ (ج) أي عمل إضاًف و/أو خدمات متصلة به مطلوبة لتحٌم

م/االكمال على  ٌٌ  أكمل وجه. التسٌل

  

تفاٌصل النشاطات الًت ٌجب تنفٌذها من المجهز وطبٌعة   (د)

 مشاركة المشتري فٌها. 

  

Buyer’s participation therein.  
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e- List of the details of guarantees covered by 

the commodities warrantee Liquidated Damage 

to be applied if the guarantees are not realized.  

  

  

ل  ٌٌ التً   الضمانات Liquidated  (هـ)      الئمة بتفاٌص

ها   ٌٌ    السلع  كفالة  تؽٌط

ك الضمانات.  ٌٌ  Damageالًت ستطبك فًف حالة عدم تحٌم

  

  

جب أن تبٌن المواصفات جٌمع المتطلبات والخصائص  • ٌٌ 

• The specifications shall describe all   ا المضمونة ٌٌ ا والدٌن ٌٌ ام العٌل ٌٌ ة، بما ًف ذلن االٌل ٌٌ الفٌن ٌة واألداٌئ

  the technical and performance requirementsأو

نموذجا and characteristics, to include the higher andشتري ،عند الضرورة ، الممبولة، كما هو مناسب.  ٌضٌضؾٌؾ الم

ً (ٌرفك بنموذج تسٌل م العطاء) ل ٌب ن ٌف ه ممدم العطاء    lower values guaranteed and accepted, asخاصا

applicable. The Buyer shall, if necessary, addة حول هذه الخصائص األ ٌٌ ة ممابل هذه االاٌلم معلومات تفٌص ٌل ٌٌ داٌئ

a special form (to be attached to the Bid  

Submission  Form)  in  which  the  Bidder   .المضمونة  أو الممبولةshall  state  detailed  information  

on  such performance characteristics against such  

 guaranteed and accepted values.  
  

  

When the Buyer requires the Bidder  to state  

in its Bid all or some of these technical  specifications, technical tables or other  

technical information, then it shall specify in  details the extent and nature of information  

required and the method in which these  should be provided by the Bidder  in the Bid.  

ع  ٌٌ ن ًف عطائه جٌم ٌٌ    عندما ٌطلب المشتري من ممدم العطاء أن ٌب

عة المعلومات   ٌٌ ل مدى وطٌب ٌٌ ه أن ٌحدد بالتفٌص ٌٌ ة أخرى، فعٌل ٌٌ ة أو معلومات فٌن ٌٌ هذه المواصفات الفٌن ة أو جزءاً منها، أو جداول فٌن

[The Buyer shall enter the information in the مها بها ًف العطاء من ممدم ٌٌ مة الًت ٌجب تمٌد ٌٌ المطلوبة والطٌر

following table, if it is presumed that it should  .provide a technical specifications summary .العطاء 

The Bidder   shall provide similar table to  

clarify how they conform to the required   specifications].  

    

“    
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1  
  

Supplying  : 

 (from item 1 to 3 )  

  

Supplying  

  

ITEM NO. : -  P 28 A,B   WITHOUT MOTOR  

MODEL        : -  LMV 322 Z    

DRAWING NO. : CS – 322/986-1  

S / N    : - D-D870986-1-A/B 

  

  

ITEM NO. : -  P 29A,B   WITHOUT  

MOTOR  

 MODEL        : -  LMV 322 Z   DRAWING 

NO. : CS – 322/986-3  

   

  

 S / N    : - D-D870986-3-A/B  

ITEM NO. : -  P 33 A,B   WITHOUT MOTOR  

  MODEL        : -  LMV 322 Z    

DRAWING NO. : CS – 322/986-5  

S / N    : - D-D870986-5-A/B 
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Notes about Preparing the Schedule of  
Requirements  

  

  

  

The  buyer  includes 

 the  schedule 

 of   مالحظات حول أعداد

 جدول المتطلبات
  

  

  

  

ضمن المشتري جدول المتطلبات ًف وثائك العطاء، ٌوجب أن   ٌٌrequirements in the bid documents, and each تؽًط كحد

ً للسلع والخدمات الًت ٌس تم تزٌو دها   باإلضافة إلى جدول one has to cover in minimum a description ofأدنى وصفا

م.   ٌٌ  commodities and services that will be provided   .in addition to the schedule of the deliveryالتسٌل
ة تمكن ممدًم 

ٌ
ٌ

ٌ
ر معلومات كاف

ٌ
ٌ

ٌ
ك وفاعل، وخاصة  إن هدف جدول المتطلبات هو توف

ٌ
 جدول العطاء من إعداد عطاءاتهم بشكل دل

The objective of the schedule of .المسم الرابع 
ً

 requirements is to provide األسعار، الذي ٌوجد له نموذج خاص ف

sufficient 

information that enables the bidders to  prepare their bids accurately and effectively,  especially 

the schedule of prices which there  is a special form for it in section four.      In addition to 

that, the schedule of  باإلضافة  إىل ذلن، ٌجب أن ٌكون جدول المتطلبات و جدولrequirements and the schedule of 

prices must  ات عند إرساء
ٌ

 الكٌمٌ
ً

 حالة وجود فروق ف
ً

 be essential in case there are differencesاألسعار  أساٌسان ف

in  . 41العطاء  وفما للفمرة مات لممدًم العطاء 
ٌ

من التعٌلٌ quantities upon awarding the contract   جب  ان تكون
ٌ

ٌ

مة مع
ٌ
ز السلع محددة بصورة دل

ٌ
ٌ

ٌ
تات وزمن تجه

ٌ
االخذ  بنظر :  according to Para (41) of the instructions toتوٌلٌ

    .biddersاالعتبار

The timings and date of supplying the  
commodities must be specified accurately,  and 

taking into consideration:    
   a. The rules of delivery conditions specified in    

مات لممدًم 
ٌ

م المحددة ًف التعٌلٌ
ٌ

وط التسٌلٌ العطاءات the instructions to bidders according toأ. المواعد الخاصة بشر
 ,INCOTERMS rules (rules of FCA, FOB, CIP لواعد   (  االنكوترم  لمواعد  وفما  

CIF, EXW) which specifies the methods of  م السلع اىل
ٌ
 تحدد طرق تسل

ً
 FCA,FOB,CIP,CIF,EXW delivering ( والت

the commodities to the carrier.   .النالل 

   b. The date specified in the documents  regarding the obligations of the buyer as  much as 

it concerns (issuing the letter of  ي لدر تعلك امات المشبر ر خ المحدد ًف الوثائك ازاء البر
ٌ

 acceptance "letterب . التاٌرٌ

of award", signing the    ع العمد , فتحاالمر
ٌ

( باصدار كتاب المبول (كتاب االحالة) ,توٌلٌ contract, opening and 

affixing the letters of ).ة
ٌ

ت االعتمادات المستند
ٌ

  (credits وتثٌبٌ
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5- Test and Engineering   Inspection    5- االختبار والفحص الهندًس 

   The following tests and engineering   ة: [أدخل
ٌ

ٌ
ٌ

ٌس ٌتم إجراء االختبارات والفحوص الهندٌسة األت

ةinspections will be conducted: [Insert list  ]الئمة
ٌ

 of tests and engineeringاالختبارات  والفحوص الهندٌسٌ

inspections 
 
 

  

List of Tests and Engineering Inspections  

Item 

No.  

Brief Description of each 

Item  

Test  and/or 

 Engineering Inspection  



 55 

  

  

  

  

  

  

  

  

 1 

  

  

  

  

PUMPS WITHOUT  

MOTOR 

 P28, P29, P33 

 WITH SPARE PARTS 

  

  

  
Provide SRC with Third party inspection certificate 

from one of an international inspection  
companies fixed below: 

1- BUREAU VERITAS  

2- TUV RHEINLAND  

3- LIOYD'S REGISTER 4- 

INTERTEK GLOBAL  

5- ALROOKAL  

6- RINA  

7- ATG  

8- SGS  

                         

     

          

  

    

Section Seven: General Conditions of the Contract for   المسم  السابع: الشروط العامة للعمدThe 

Contracts of Supplying Commodities  ز السلع ٌٌ  لعمود تجهٌ
    

Section  Seven: General Conditions of the Contract 

..................... 63    

1- Definitions 

............................................................................... 63  

2- Contract  Documents 

............................................................. 64 3-  Corruptions  

and   Fraud ........................................................ 64 4-  

Interpretation ............................ .خطأ! اإلشارة المرجعٌة ٌغر معّرفة   

5-  Language ................................. . خطأ! اإلشارة المرجعٌة ٌغر

  معّرفة

    
6-  Joint  Venture  or  Group  of  Companies  or  Organizations . 

66  
   

 Qualification  -7.............................  خطأ! اإلشارة المرجعٌة ٌغر معّرفة. 
   

8- Notification Memos 

.................................................................. 67  
   

9- Governing Law 

........................................................................ 67  
   

10- Settlement  of  Disputes 

........................................................ 67  

  

    

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وثائك العمد   التعاٌرف     

ال و الفساد  
ٌ
 اللغة       التفٌش  االحت

ن   وع المشتر ة ممدًم  المشر
ٌ
اهل

غ   العطاء   
ٌ
المانون  مذكرات التبل

اعات   الحاكم   ز ش  حل التز
ٌ
التفت

ي   والمراجعة من المشتر

.0 

.2 

.3 

.4 

.5 

.6 

.7 

.8 

.9 

.00 

.00 

.02 

.03 

.04 

.05 

.06 

.07 

.08 

.09 
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11- Audit and  Review  by  the  Buyer 

......................................... 68  

  

   

  

   

  

  

  

.20 

.20 

.22 

.23 

.24 

.25 

.26 

12- Scope of   Supply 

.................................................................. 68  

13- Delivery  and  Documents 

..................................................... 68  

14- Supplier’s  Responsibilities 

................................................... 68  

15- Contract  Price 

...................................................................... 68  

16- Terms of Payment 

................................................................. 68  

17- Taxes  and  Fees 

.................................................................. 69  

18- Good Performance Guarantee 

.............................................. 69  

19- Copy rights 

............................................................................ 70  

20- Confidential  Information 

....................................................... 70  

21- Subcontracts 

......................................................................... 71  

22- Specifications  and  Standards 

.............................................. 71  

23- Packaging  and  Documents 

................................................. 72  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

ز  
ٌ

   نطاق التجه

م والوثائك 
ٌ
  التسل

 
 

ة المجهز
ٌ
  مسؤول

 

   سعر العمد 

وط الدفع    رسر

ائب والرسوم    الرصز

   ضمان حسن االداء

   حموق النشر 

   المعلومات الٌشة

 عمودالمماوالت الثانٌوة 

المواصفات 

ٌسس 
ٌ

ٌ
ٌ
 والمماوالمما

ف والمستندات 
ٌ
 التغل

النمل     التاٌمن

     

االختبار والفحص  

 الهندسالهندًس 

24- Insurance ............................................................................. 
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25- Transportation ....................................................................... 
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