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رقم الفقرة فً 

التعلٌمات 

 لمقدمً العطاء

 A- General Clause in عام –أ 

Instructions 

 to Bidders 

 : عملاسم صاحب ال 1-1

 [ شركة اور العامة ] 
Employer name :  

[UR STATE COMPANY] 

1-1 

المناقصة اسم ورقم المناقصة: ] 1-1

[ 1211/م/أ/11العامة رقم ]  

 (الثالثة)للمرة  اعالن

تجهٌز ونصب وتشغٌل خط أنتاج قضبان 

 ملم( , –ملم  11 –ملم  ,95ألمنٌوم )

وحسب  وملحقاتهالمواد االحتٌاطٌة  مع

السادس  القسم فًاصفات المرفقة المو

 من الوثائق العطاء القٌاسٌة

  التخمٌنٌة:مبلغ الكلفة 

واصل  DAP( دوالر 91,222) 

دوالر   (02222) + مخازن الشركة

 كلفة تنفٌذ فقرة االٌفاد.

االولٌة  التؤمٌناتمقدار مبلغ  .1
للمناقصة المطلوب تقدٌمها مع 

الكلفة من مبلغ  (%1)العطاء 
 دوالر 95,2لكلٌة بمبلغ التخمٌنٌة ا

دٌنار  10051222وبما ٌعادل )
باعتماد نشرة البنك المركزي (عراقً

 .فً ٌوم اعداد الوثائق
وٌتم استبعاد العطاء فً حالة  . .1

االولٌة المقدمة تقل عن  التؤمٌنات
  .% من مبلغ التؤمٌنات االولٌة52

من  ٌوم( 1,2):  فترة التنفٌذ -

 تارٌخ توقٌع العقد 

 الدفع طرٌقة -

بالدٌنار  المالٌة نقداٌكون دفع المستحقات 

وحسب  العراقً بموجب صك مصدق 

سعر صرف الدوالر بموجب نشرة البنك 

ٌوم دفع  المركزي العراقً فً

 .المستحقات

Tender’s Name and Number: 

[Tender No.12 /T/U/2022 

Advertised for the third time] 

Complete supply installation and 

operation of the oxidation plant lines 

with one year warrany  according to 

the attached tenichnical report in the 

sixth section of the standard bidding 

documents. 

Estimated Cost 

(925000 $) DAP reached to the 
company's stores  + (60000 $)  the 
cost of implementation of dispatch.  

The amount of bid bond for the tender 
to be submitted with the bid is (1%) of 
the total estimated cost with the 
amount (9850 $) of (1%) of the total 
estimated cos or in equivalent  
( 14381000 ) ID adoption of the bulletin 
of the central bank for the date of 
Document preparation  . 

1.  . The bid will be excluded in the case 
of the initial deposits submitted for less 
than 80% of the amount of the required 
initial deposits . 
- period of implementation(150days) 

from the sign contract. 

Payment of financial dues shall be in 

ID by approval cheek according to the 

publication of yhe central bank of iraq 

. 

 

 

1-1 

: وجهة التموٌل لمشروع أسم ورقم ا  1-1

المناقصة العامة رقم 

على الموازنة  1211/م/أ/11]

 [1211التشغٌلٌة لعام 

Project’s name , number and the 

destination of funding: 

 [Tender No.12/T/U/2022 on the 

operational budget for 2022[ 

2-1 

ٌتحمل اعضاء المشروع المشترك  أ-0-1

افة المسإولٌة الكاملة والتضامنٌة ك

 فً تنفٌذ العقد .

The members of the Joint 

Venture shall bear full 

responsibility for the execution 

of the Contract 

4-1-a 

توجد الئحة بؤسماء الشركات غٌر  0-0

المإهلة أو الممنوعة من العمل لدى 

There’s a list of the companies 

that are unqualified or banned 

4-4 
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مة وزارة التخطٌط  / دائرة العقود العا

الحكومٌة 

(www.mop.gov.iq)  

from working with the Ministry 

of Planning and Developmental 

Cooperation / Government 

Public Contracts Department 

(www.mop.gov.iq) 

 ب. محتوٌات وثائق العطاء
B- Contents of Bidding Documents 

فقط فان  تاإلجراءالغرض توضٌح   7-1

  عنوان صاحب العمل هو :

المقر الرئٌسً لشركة اور العامة فً 

تقاطع  –الناصرٌة  –محافظة ذي قار 

 سوق الشٌوخ(

 خول :اسم الشخص الم

/ المدٌر عادل خضٌر لفتةلمهندس ا

 . التجاري

 

 

الجهة التً تستلم العطاء : القسم 

شعبة المناقصات / لجنة  –التجاري 

قاعة  –فتح العطاءات / الطابق األول 

 االجتماعات .

 الناصرٌة ( -: ) ذي قار المدٌنة

 جمهورٌة العراق الدولة:

 (27511011070) رقم الهاتف :

 

 : ترونًالعنوان االلك

urscoe@ur.industry.gov.iq 

urcoe@gmail.com 

For the purpose of clarifying 

procedures only, the 

employer's address is: To: (UR 

State Company at its 

headquarters in Dhi - Qar 

Governorate - Nasiriya - Souq 

Al Shuyukh Junction)  

  Name of authorized person:  

commercial manager  

Eng. Adil khudair lafta   

  Floor & room No.: First Floor 

Division / Tender Opening 

Committee -  

City: Governorate - Dhi – Qar- 

Nasiriya  

Country: Republic of Iraq 

Phone No.: Tel.: (07812311373) 

Email: urscoe@ur.industry.gov.iq 

urcoe@gmail.com 

 

7-1 

http://www.mop.gov.iq/
http://www.mop.gov.iq/
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urcoe@gmail.com
mailto:urcoe@gmail.com
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urcoe@gmail.com
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ٌجب أن تقدم االستفسارات المتعلقة  7-0
بوثائق المناقصة الى شركتنا فً 

سبعة أٌام تسبق اقصاه : )موعد 
حٌث سٌتم عقد ( تؤرٌخ عقد المإتمر

الساعة التاسعة صباحا  المإتمر فً
من توقٌت المحلً لمدٌنة الناصرٌة الب

وذلك على قاعة  11/11/1211ٌوم 
لإلجابة عن  لشركتنا االجتماعات

واذا صادف موعد ، سارات االستف
انعقاد المإتمر عطلة رسمٌة فؤن 
موعد انعقاد المإتمر سٌكون فً الٌوم 
الذي ٌلً العطلة وبتمام الساعة 
المحددة فً التارٌخ األساس لعقد 

 المإتمر .
تكون كافة صفحات العطاء خالٌة  -

من الحك والشطب وبخالفه ٌهمل 
 العطاء .

تقدٌم أسعار العطاء على أساس   -
مبلغ االجمالً وتثبت اسعار ال

العطاءات رقما وكتابة وتكون 
 االسعار غٌر قابلة للتفاوض

ال ٌمكن قبول العروض المقدمة عن  -
 طرٌق البرٌد االلكترونً  

لمنتسبً الدولة والقطاع  زال ٌجو -
 العام االشتراك فً المناقصة 

 للشركة الحق بإلغاء المناقصة  -
 بٌع وصل شراء المناقصة زال ٌجو -
تبعاد العطاء الذي ٌزٌد باي اس  -

 نسبة على الكلفة التخمٌنٌة
   
ٌتحمل من ترسو علٌه المناقصة  -

تحمٌل وتفرٌغ المواد داخل الشركة 
وذلك بتوفٌر وسائل التحمٌل والتفرٌغ 
والتتحمل شركتنا اي مسإولٌة فً 
االضرار التً تصاحب عملٌات 
 التحمٌل والتفرٌغ وألي سبب كان

 

The questions on the tender 
documents should be submitted 
to our company no later than 
seven days prior to the date of 
the conference. The conference 
will be held one week before the 
closing date at 9 am local time for 
the city of Nasiriya from day 
21/11/2022 on the meeting room 
of our company to answer 
inquiries, if the date of the 
Conference coincides with an 
official holiday, the date of the 
Conference shall be on the day 
following the holiday and at the 
time specified on the base date of 
the Conference. 
- All tender pages shall be free of 
scratch and write, otherwise the 
tender shall be neglected. 
- Offer the prices of the tender on 
the basis of the total amount and 
prove the prices of bids number 
and writing and the prices are not 
negotiable. 
- You can not accepting 
submissions by email . 
- May not be a member of the 
state public sector sign up for the 
tender . 
- The company's right to cancel 
the tender . 
- May not sell arrived buy tender . 

- Exclude the bid which is 
more than the estimated cost. 

- The tender shall bear the loading 

and unloading of materials inside the 

company by providing means of 

loading and unloading. 

7- 4 

 ج. إعداد العطاء
C- Bid’s Preparation 

 Bid’s Language: Arabic, English العربٌة / االنكلٌزٌة:  لغة العطاء 12-1
10-1 

ٌقدم الوثائق  ٌجب على مقدم العطاء أن )ح( 11-1

 :مع عطائه  اإلضافٌة األتٌة

 

 المستمسكات المطلوبة 

---------------------------- 

تقدٌم شهادة تؤسٌس وتسجٌل  .1
الشركة من دائرة تسجٌل الشركات 
مصدقة من وزارة التجارة نافذة 

بالنسبة للشركات  1211لعام 

The Bidder shall submit the 

following additional 

documents with his bid ---:  

Documents for bidder :  

1.Submit the certificate of 
incorporation and registration 
of the company from the 
registration of companies 
certified by the Ministry of 

11-1(h) 
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مع محضر تؤسٌس العراقٌة ، 
وفً حال كون  الشركة المعتمدة

و ألشركة مقدمة العطاء عربٌة ا
اجنبٌة ٌتم تقدٌم شهادة التؤسٌس 
من الجهات المختصة وٌتم 

من الملحقٌة التجارٌة تصدٌقها من 
ن أوالسفارة العراقٌة فً بلدها فً 

 ٌكون ختم التصدٌق على الصفحة
التً ٌرد فٌها اسم الشركة حصرا 
وإرفاق نسخة من وصل مبلغ 

راقٌة التصدٌق من قبل الملحقٌة الع
 إن أمكن .

 
نسخة مترجمة باللغة العربٌة وتقدٌم 

اذا كانت لشهادة تؤسٌس الشركة 
من مكتب او جهة معتمدة اجنبٌة 

 ومتخصصة .
 

 

 تصنٌف المقاولٌنهوٌة تقدٌم  .1

الصادرة من وزارة التخطٌط 

نافذة للعام  المقاوالتلشركات 

1211 . 

تقدٌم تخوٌل الشركة المصنعة  .0

ل الشركة ٌخومعنون الى شركتنا 

الماكنة  مقدمة العطاء بتجهٌز

وٌذكر فٌه رقم وتنفٌذ العمل 

المناقصة ونوع وكمٌة المواد 

 . واالعمال المنفذة  المجهزة

 

 

 

نسخة التخوٌل من  أن ٌتم إرسالعلى 

المصنع إلى شركتنا مباشرة على البرٌد 

االلكترونً 

@ur.industry.gov.iqurscoe 

 

رفاق وصل شراء المناقصة ا  .0

 )نسخة اصلٌة(

كتاب براءة ذمة نافذ للعام  تقدٌم .,

صادر كتاب عدم ممانعة  او الحالً

من الهٌئة العامة للضرائب 

مع تقدٌم الهوٌة  للشركات العراقٌة

وللشركات العربٌة  الضرٌبٌة

واالجنبٌة التً لها فرع أو مخول 

شتراك فً لالرسمً فً العراق 

Trade valid for 2022 for Iraqi 
companies and dependable 
minutes of establishment for 
company. 

   In case the company offering 
the tender Arab or foreign 
certificate is provided by the 
establishment of the competent 
authorities and is certified by 
the Iraqi Embassy in her 
country. The position of stamp 
of the approval should be on 
the same page, which 
mentioned on it the name of 
company exclusively, and 
attaché a copy from ratification 
bill of the amount of ratification 
for pay the Iraqi commercial 
attaché if possible. 

   Copy of certificate of 

incorporation for company 

translated in Arabic language 

from reliable office or 

certified and specialist party.  

 

2 . Submit an identity for 

classification of contractor 

issued by the ministry of 

planning for the year 2022 for 

contractor  

1. Submit the authorization of 

the manufacturer entitled to 

our company authorizes the 

company submitting the 

tender to prepare the 

machine and execution the 

work and mention the tender 

number and the type and 

quantity of materials and 

works.  

The authorization should 

sent directly to our E-mail. 

urscoe@ur.industry.gov.iq 

 

4. Attach the tender purchase An 

original copy. 

5. Submit a letter of no objection 

to participate in the tender or a 

mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq


04 

 

 .المناقصة 

الشخصٌه او  تقدٌم المستمسكات .0

وكتاب حجب  البطاقة الوطنٌة

الحصة التموٌنٌة للمجهزٌن 

 العراقٌٌن .

تقدٌم تؤمٌنات أولٌة على شكل  .7

صك مصدق أو سفتجة او خطاب 

 112ضمان ساري المفعول لمدة 

ٌوم من تارٌخ الغلق مقدم حصرٌا 

باسم المدٌر المفوض للشركة او 

% من 1وبمبلغ مساهمٌن أحد ال

بعملة مبلغ الكلفة التخمٌنٌة 

الدوالر أو ما ٌعادله بعملة الدٌنار 

العراقً محسوبا على اساس سعر 

صرف للدوالر فً ٌوم فتح ال

 شركتنا  ىمعنون ال المناقصة

 .وبخالفه ٌهمل العطاء 

  

 
 
عنوان الشركة الكامل تثبٌت  .5

عنوان البرٌد االلكترونً ورقم و
وأسماء  نقـــالالهاتـف ال

 المخولٌن بالتوقٌع.
 
 

التعهد بتقدٌم شهادة منشؤ مصدقة  .9
من السفارة العراقٌة فً بلد 

 المنشؤ .
 

التعهد بتقدٌم مستندات الشحن   .12
 وٌتضمن ما ٌلً:

 أسم الشركة المتعاقدة . -
أسم المرسل إلٌه وزارة الصناعة  -

 والمعادن )شركة أور العامة(.
 رقم العقد. -
 
 

استمارة اإلخراج التعهد بتقدٌم  .11
الكمركً الصادرة من مكتب 
اإلخراج الكمركً الموحد التابع 
لوزارة الصناعة والمعادن 

 والخاصة بتخلٌص المواد.
تلتزم الشركة المجهزة بدفع كافة أجور 

مركً التابع لوزارة جمكتب اإلخراج ال
الصناعة والمعادن فً المنفذ الحدودي 

 مع تزوٌدنا بما ٌإٌد ذلك.

valid patent for the current 

year issued by the General 

Authority for Taxation with the 

submission of the tax ID  for 

Taxation of Iraqi companies, 

Arab, and foreign companies 

that have a branch or 

authorized official in Iraq. 

6. Provide the documents or the 

national card  and the book 

blocking the ration for Iraqi 

processors. 

 

7. Provide initial insurance in the 

form of a certified instrument 

or a guarantee or a letter of 

guarantee valid for 120 days 

from the closing date provided 

exclusively on behalf of the 

authorized director of the 

company or one of the 

shareholders with amount 1% 

from estimate cost In the 

currency of the dollar or its 

equivalent in the Iraqi dinar 

currency calculated on the 

basis of the exchange rate of 

the dollar on the day of 

opening the tender addressed 

to our company Otherwise, the 

offer is neglected. 

8. Fixing the complete 

company address and the e- 

mail and mobile number and 

the names of authorized 

persons for the signature. 

9. Obligation to present origin 
certificate approved from Iraqi 
embassy in the country of 
origin. 

10.Obligation to present shipping 
documents should be 
including the following: 

- The contract company name. 
-The name of the receipt 

Ministry of industry & 
Minerals (UR STATE 
COMPANY). 
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مقدم العطاء بؤن ٌرفق ٌلتزم  .11
شروط المناقصة والمواصفات 
الفنٌة الموقعة والمختومة من قبل 

 . شركتنا مع وثائق العروض
 
 
 

على المناقص عند تقدٌم العرض  .10

التجاري والفنً ألكثر من منشؤ 

مطلوب ومحدد بمستندات هذه 

حدٌد المناقصة )التندر( ان ٌتم ت

سعر كل منشؤ ٌقدم من قبلها على 

المنشؤ من الشركة االم  ان ٌكون

 االصلٌة حصرا .

 
 

فً حالة إعادة إعالن المناقصة من 
حق المشترك أن ٌقدم نسخة مصورة 

 . من وصل الشراء السابق
 

تكون العروض مطبوعة وٌتم اهمال 

 [أي عرض مكتوب بخط الٌد

 
المقدمة ٌتم ختم العروض بختم الشركة 

وٌجب إن تكون موقعة من قبل  للعطاء
ركة أو مخول الشركة مع ذكر مدٌر الش

اسمه الكامل ووظٌفته وتصنٌف 
 . الشركة

 
 
 

حالة عدم قٌام مقدم العطاء فً 
باستكمال البٌانات الفنٌة والشروط 
القانونٌة المطلوبة من جهة التعاقد 
والمذكورة فً شروط المناقصة ٌتم 

واتخاذ اإلجراءات استبعاد العطاء 
المنصوص علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ 

 لعقود الحكومٌة .ا
 

السعر رقما وكتابة بدون أي ٌثبت 

حك أو شطب وٌكون بشكل مطبوع 

أو بالمداد وفً حالة االختالف ٌعتمد 

 السعر المذكور كتابة.

 
ورود فقرة لم ٌدون سعر إزاءها عند 

-  Contract number. 
11.Obligation to present customs 

Clearance form issued from 
general customs clearance office 
of the ministry of industry & 
Minerals especially concerning 
clearance the material. 

The supplied company commits 

to pay all the fees of tax clearance 

office of ministry of industry and 

minerals in the border gate and 

supply us of what certify that. 

12-The participant company 

should present the general 

conditions; the technical 

specifications stamped and 

signed by our company and 

should be signed and stamped 

by your company. 

13-The bidder shall submit the 

commercial and technical offer 

for more than one required origin 

specified in the documents of 

this tender (bidder) to determine 

the price of each origin provided 

by it .  The origin for machine 

should be from main/ mother 

company source exclusively. 

 

- In case of re- advertising the 
tender. The participant has the 
right to present copy of previous 
purchasing bill. 
 

Offers are printed and any 

handwritten presentation is 

ignored]. 

The offers should be stamped by 

the presented company or the 

office and also signed by the 

company manager or the 

authorized employee and writing 

his complete name, his job and 

the company classification. 

 

- In case of not presenting all 

technical documents and legal 

required conditions that are 
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فً العطاء المقدم تعتبر كلفتها مشمولة 
 .بؤسعار الفقرات األخرى

 
ذكر  ( مع)بالٌوم لتنفٌذتذكر فترة ا

 لموادمٌناء الشحن ونقطة الدخول ل

 

 
 
 
 
 

واصل  PADٌقدم السعر على أساس 
ٌجب الشركة فً الناصرٌة( ومخازن 

 .األمرٌكًأن تكون األسعار بالدوالر 
 
 
ٌتحمل الطرف الثانً الرسوم  -

والضرائب داخل وخارج العراق ومن 
ضمنها مصارٌف مكتب اإلخراج 

ر الكمركً البالغة أربعة آالف دٌنا
عراقً للطن الواحد استنادا إلى كتاب 
وزارة الصناعة والمعادن دائرة 
الشإون اإلدارٌة والموارد البشرٌة 

فً  011/12/15001العدد 
11/0/121, 
 
ٌقوم الطرف الثانً بتوفٌر اآللٌات  -

واألٌدي العاملة الالزمة لتفرٌغ المواد 
 شركتناداخل مخازن 

 

 

الة ٌتم استبعاد العطاء فً ح مالحظة:

 قدٌم الوثائق والمستمسكاتعدم ت

 والتعهدات اعاله

 

 وفق النسب التالٌة طرٌقة الدفع

% من قٌمة العقد اإلجمالٌة بعد 52
الماكنة والمواد االحتٌاطٌة استالم 
ومطابقتها للمواصفات  وفحصها

ونجاحها فً التشغٌل التجرٌبً الفنٌة 
وإدخالها ٌوم عمل فعلً  11لمدة 

 مخزنٌاً .
 

قٌمة العقد بعد انتهاء فترة  % من12
الضمان البالغة سنة واحدة من 
انتهاء فترة التشغٌل التجرٌبً 

 .وادخالها مخزنٌا 

mentioned tender condition, 

the offer will be neglected and 

take the legal procedures 

according to the instructions 

for execution the 

governmental contracts 

The price should written in 

numbers and words without any 

abrasion or corrections. Should 

be printed or by ink. 

 in case of difference between the 

prices in numbers and words, we 

will depend on price written in 

words. 

If there is an item without price, 

the cost of this item will be 

considering within the prices of 

other items. 

Mentioning the execution in 

days and defined the lading port 

and entrance point. 

Present prices on DAP (received 

warehouse stores in Nasiriya). 

The prices should be in USD. 

 

 

The second party shall bear 

the fees and taxes inside and 

outside Iraq including the cost 

of customs clearance office 

with amount four thousand ID 

according to the letter of our 

ministry of industrial and 

mineral No. 411/20/28431 in 

22/6/2015- 

The second party must 

provide the equipment's & 

works necessary to unload 

material within the stores of 

our company. 

Bid will excluded if the above 

documents not submitted. 

 

 

Payment condition:  
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% من قٌمة العقد اإلجمالٌة بعد 7,1

وتقدٌم  التحاسب الضرٌبًاجراء 
براءة ذمة من الهٌئة العامة 

 للضرائب.
 

% من قٌمة العقد تستقطع وال 750

ة تحرٌرٌة تطلق إال بعد جلب موافق

العامة للضرائب خالل فترة  من الهٌئة

ٌتم تحوٌلها إلى الجهة  هبخالفشهر و

 المذكور .

وتقدٌم براءة ذمة من دائرة التقاعد 

والضمان االجتماعً ٌإٌد شمول 

العاملٌن لدٌهم بالضمان االجتماعً 

لٌصبح المجموع مع نسبة الضرٌبة 

%( من المبلغ اإلجمالً 12أعاله )

 للعقد .

نقدا  المالٌةن دفع المستحقات ٌكو
بالدٌنار العراقً بموجب صك مصدق 
بما ٌعادل الدوالر باعتماد نشرة البنك 
المركزي العراقً فً ٌوم دفع 

 . المستحقات 
 

تحدد نفاذٌة العطاء بمدة ال تقل عن 

ٌوم من تارٌخ غلق المناقصة  92

وٌعتبر موافق ضمنا فً حالة عدم 

 . ناقصاالشارة الى ذلك بعطاء الم

 
 

 . األسعار نهائٌة وغٌر قابلة للتفاوض

الشركة غٌر ملزمة بقبول أوطآ 

 األسعار

ٌهمل أي تحفظ ٌرد فً العطاء وال 

 ٌعتد به قانونا .

نبٌة التً لٌس بالنسبة للمصارف األج
فٌجوز لمقدم  لها فرع فً العراق

العطاء مفاتحة المصرف األجنبً 
إلصدار خطاب ضمان مقابل التؤمٌنات 

ألولٌة إلى أحد المصارف المجازة ا
والواردة فً نشرة البنك المركزي 
العراقً فً العراق وإرفاق نسخة من 
إشعار إصدار خطاب الضمان المقابل 
فً عطائه على أن ال تتجاوز فترة 

according to the following rates: 

- 80% from the total amount of 

contract after receipting the 

machine and spare parts and 

correspondence to the required 

specifications and pass during the 

experimentation operation for 21 

work days and entering in to store. 

-  10% of the total amount of 

contract after end of guarantee 

period one year from ending the 

experimentation operation and 

entering in to store. 

2.7% out of the total amount of 

contract after presenting the 

quittance from the taxes office.  

 

 

7,3%After obtaining a copy of the 

general authority for taxation 

within a period of one month 

otherwise it shall be transferred 

to the said authority .  

And from the Social security 

supports the inclusion of social 

security workers to the total with 

the above tax rate (10%) of the 

total amount of the contract. 

 

Payment of financial dues 

shall be in ID by approval 

cheek in equivalent dollar in 

the date of payment duties. 

 

The permeability of the tender 

shall be determined not less 

than 90 days from the closing 

date of the tender, It considered 

implicitly in the absence of 

reference to the bidder's bid. 

The prices are final and un 

negotiable. 

UR company is not obliged to 

accept the lowest prices. 

Ignore any reservation in the 
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تقدٌم التؤمٌنات األولٌة أسبوع من 
 . تارٌخ غلق المناقصة 

 

 

 

األجنبٌة والعربٌة التً  الشركات ٌمكن

 لها فرع فً العراق إرساللٌس 

الدولً  العطاءات عن طرٌق البرٌد

ناصرٌة وبجب  00ص ب  المسجل 

إٌصالها قبل تارٌخ غلق المناقصة و ال 

تقبل العطاءات عن طرٌق البرٌـــد 

 ) االنترنــــت ( اإللكترونــً

 

ٌمكن إرسال قٌمة شراء المناقصة و

الى مصرف الرافدٌن فرع ساحة 

 11079 النصر ورقم الحساب

offer, which is not legally 

significant. 

For the foreign bank which is 

not have a branch in side Iraq, 

the participant can request 

from the foreign bank to issue 

guarantee letter as a bid bond 

to the one of  the 

interdependent Iraqi bank and 

present a copy from this 

advice with the documents of 

the tender. The period of 

presenting the bid bond 

should not exceed one week 

from the closing date of the 

tender. 

The Arabic and foreign 

companies that have no 

branch or agent in Iraq can 

send their offers by registered 

international mail (post office 

44 Nasiriya You should make 

sure it will reach our company 

before the closing date of the 

tender. If the offer sends by 

the E-mail we are obliged to 

neglect the offer. 

And can Sending the amount 

of purchasing the tender 

documents  to Rafidain Bank/ 

Alnassir square - account No, 

11679. 

 : العطاءات البدٌلة 10-1

  [  .ال ٌسمح بها ] 

Alternative Bids 

 [Not acceptable  [  .  
13-1 

 مدة بدٌلة لتنفٌذ المشروع : 10-1

تقدٌم فترة فً  ]غٌر مسموح[

  بدٌلة لتنفٌذ المشروع.

Alternative period for project 

implementation:  

{Not allowed} to provide 

alternative period for project 

implementation.  

13-2 

ٌسمح لمقدم العطاء تقدٌم حلول  10-0
فنٌة بدٌلة لألجزاء من االشغال 

 المبٌنة الحقا : ال ٌنطبق

 

The Bidder may provide 

alternative technical solutions 

for parts of the Works shown 

hereinafter : Not applicable  

13-4 
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تكون اسعار العطاء المقدمة من مقدم  ,-10

 )غٌر قابلة للتعدٌل(العطاء 
Prices provided by the bidder 

upon the implementation of 

contract {non-adjustable} 

14-6 

مواد مستثناة من تكون اسعار ال 10-7

 الضرائب والرسوم الجمركٌة )ال(
The prices of the materials 

shall be exempt from taxes 

and customs duties (no) 

14-7 

بالعملة فً العطاء تكون االسعار   1-,1

 : األتٌة

 ( عملة الدوالر االمرٌكً فقط) 

Prices in the bid shall be in the 

following currency (The US 

dollar only) 

15-1 

81-8       
 ٌوما09تكون مدة نفاذٌة العطاء 

 . من تارٌخ غلق المناقصة
 

Period of Validity of Bids shall be 

90  days from closing date. 

18-1   

فً حالة السماح بمراجعة وتعدٌل  أ-81-4
السعر للعطاء ذي السعر الثابت  
 ٌعتمد معامل التعدٌل )ال ٌنطبق(

In case that review and 

adjustment of price for fixed 

price bid is allowed, the 

adjustment coefficient (factor) 

shall be adopted (not applicable) 

18-4-a 

السماح بمراجعة وتعدٌل االسعار      ب     -81-4
ألجزاء العقود ذات السعر الثابت 

للتعدٌل للعقود ذات السعر القابل 
 )ال ٌنطبق(باعتماد المعامل 

Allow review and adjust 

prices for parts of the fixed-

price contracts for contracts 

(not applicable) with price adjustable by adopting coefficient (applicable , not applicable) with price adjustable by adopting coefficient (applicable , not applicable) 

18-4-b 

خطاب  [  ]مطلوب  [ضمان العطاء  80-8
 الضمان المصرفً او صك مصدق

او سفتجة حصرا وال تقبل 
% يٍ 1] ] التأمٌنات االولٌة نقدا

 وتًثهغح انتخًٍٍُح انكهٍح[ يثهغ انكهف
 دوالر 0159

 من صادر والمطلوب تقدٌمها مع العطاء
لدى البنك  المعتمدة المصارف احدى

بتوقٌع مدٌر قسم  المركزي العراقً
خطابات الضمان ومدٌر الفرع والمدٌر 
 العام أو المدٌر المفوض أو معاونٌهما
معــزز بكتــاب رسمً صادر من 

ٌه صحة المصرف المختص  ٌإٌد ف
حٌث ٌتطلب تقدٌم صدور هذا الخطاب 

تقل  خطاب ضمان تحدٌد مدة صالحٌته أل
غلق المناقصة  عن أربعة أشهر من تارٌخ

تؤمٌنات أولٌة( وتكون وٌذكر فٌه عبارة )
التؤمٌنات باسم الشركة أو المدٌر 

المفوض أو أحد المإسسٌن حصراً  

وٌجب أن ٌكون خطاب الضمان 
لكترونٌة موجود داخل المنصة اال

التابعة للبنك المركزي العراقً وعدم 
قبول أي خطاب ضمان غٌر موجود 

 داخل المنصة
 
 

Bid guarantee { required } 
{ bank letter of guarantee or a 

certified check}or bills of 

exchange exclusively and 

accept cash security deposits 

(1% from the total estimated 

cost with the amount 9850 $}. 

required submit with bidder ) 

Issued from any bank depended 
from central bank of Iraq signed 
by guarantee letter department 
manager, branch manager, 
general director or authorized 
director or anyone who 
represents them  certified by 
official letter issued from the 
depended bank  . It required 
presenting bank guarantee 
limiting in its validity not less 
than four months from tender 
closing date. The bid bond 
should be obligate by company 
name or general manager name 
or any one of founded.  
And the letter of guarantee must 
be present inside the electronic 

19-1 
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ُثٍح انتً نٍس نها تانُسثح نهًصارف األج

فٍجىس نًمذو انعطاء  فزع فً انعزاق

يفاتحح انًصزف األجُثً إلصذار خطاب 

ضًاٌ يماتم انتأيٍُاخ األونٍح إنى أحذ 

َشزج انًصارف انًجاسج وانىاردج فً 

انثُك انًزكشي انعزالً فً انعزاق وإرفاق 

َسخح يٍ إشعار إصذار خطاب انضًاٌ 

انًماتم فً عطائه عهى أٌ ال تتجاوس فتزج 

تمذٌى انتأيٍُاخ األونٍح  أسثىع يٍ تارٌخ 

وإضافح نذنك أيكاٍَح لثىل غهك انًُالصح 

خطاتاخ انضًاٌ انخاصح تانتأيٍُاخ 

صذر األونٍح انتً تحًم أسى وكٍم يٍ أ

خطاب انضًاٌ تشزط إٌ تكىٌ انىكانح 

صادرج ويصذلح حسة األصىل تخىنه 

تمذٌى انتأيٍُاخ األونٍح ٍَاتح عٍ يمذو 

انعطاء األجُثً يع ضزورج تعهذ يمذو 

انعطاء األجُثً تتحًهه انتثعاخ انماَىٍَح 

انُاجًح عٍ عذو صحح انضًاَاخ انخاصح 

تانتأيٍُاخ األونٍح انًطهىتح فً شزوط 

 .صحانًُال

platform of the central bank of 
Iraq and not accept any letter of 
guarantee that is not present 
inside the platform. 

For the foreign bank which is not 

have a branch in side Iraq, the 

participant can request from the 

foreign bank to issue guarantee letter 

as a bid bond to the one of  the 

interdependent Iraqi bank and 

present a copy from this advice with 

the documents of the tender. The 

period of presenting the bid bond 

should not exceed one week from the 

closing date of the tender. Add the 

possibility of accepting letters of 

guarantee of upstream insurance 

that bears the name and agent of 

issued a letter of guarantee provided 

that the agency issued and certified 

duly authorized submission of the 

bid bond on behalf of the tender 

foreign with the need to pledge 

giving foreign provider 

unsustainable legal consequences of 

its non-validity of the special 

insurance guar tees provider initial 

required in the tender condition. 
 

ة لمقدم العطاء تخوٌل الجهة المصنع )أ(19-1

 (مطلوبةالمجهز )
Authorization of the marketing 

Bidder’s manufacturer 

(Required) 

19-1-a 

 خدمات ما بعد البٌع )ب( 19-1

 [مطلوبة) 

After sale services 

 [required] 
19-1-b 

كان مقدم لعطاء مشروع  إذا    80-6 
مشترك ٌجب ان ٌقدم ضمان 

 العطاء باسم المشروع المشترك

If the bidder is a joint venture, 

they shall submit the bid 

guarantee in the name of the joint 

venture. 

19-6 

فً حالة طلب نسخ اضافٌة من       09-8
نسختان باإلضافة الى  [العطاء 

       ] النسخة االصلٌة

In case of requiring additional 

copies of the bid {number of the 

additional copies: Two}. 

20-1 

02-0           

 
ٌكون كتاب التخوٌل لتوقٌع العطاء 

ومصادق مقدم العطاء  بالنٌابة عن
 من كاتب عدل فً المحاكم العراقٌة

 متضمنا ما ٌأتً :

صادر عن مدة ال تزٌد على  .1
ثالثة أشهر سابقه لتارٌخ 

 غلق العطاء .
 توقٌع المدٌر المفوض للشركة .0

The letter of authorization to sign 

the tender on behalf of the bidder 

and authenticated by the notary 

public in the Iraqi courts shall 

include the following: 

1. Issued for a period not 

exceeding three months prior 

to the closing date of the 

tender. 

20-2 
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 ختم الشركة .3

منصب المخول بالتوقٌع  .4
 باإلنابة

 سمٌة للمخولالمستمسكات الر .5

نسخة من جواز السفر   .6
 للمخول

نسخة من هوٌة تصنٌف  .7
المقاولٌن للمدٌر المفوض 

 للشركة

 نسخة من هوٌة الشركة  .1

2. Signature of the authorized 

director of the company 

3. Seal the company 

4. The position of the authorized 

signatory 

5. Official Documents of the 

Authorized 

6. Copy of the passport of the 

authorized person 

7. Copy of the classification of 

contractors to the authorized 

director of the company 

8. Copy of the company's identity 

 D- Bids’ Submission and Opening وفتح العطاءاتتقدٌم د. 

00-8   
 

ٌكون تسلٌم العطاءات الى العنوان 
آلتً )شركة اور العامة / القسم ا

التجاري ، العنوان : محافظة ذي 
تقاطع سوق  –الناصرٌة  –قار 

الشٌوخ( ٌكون اخر موعد لتقدٌم 
العطاءات  الساعة الثانٌة عشر بعد 

الظهر حسب التوقٌت المحلً 
لمدٌنة الناصرٌة من تارٌخ غلق 

فً              المناقصة
(. وٌهمل أي 15/11/1211)

 ؤتً بعد هذا الوقت .عطاء ٌ
تقدٌم العطاء الكترونٌا )غٌر 

 مسموح (
فً حال صادف ٌوم الغلق عطلة 

رسمٌة ٌكون الغلق فً نفس الوقت 

 من الٌوم الذي ٌلٌه .

Bids shall be delivered to 

the following address: (UR 

State Company / 

Commercial Section, 

Address: Dhi - Qar 

Governorate - Nasiriya - 

Souq Al Shuyukh 

Junction) on time (Closing 

date at 12 pm according 

the local time in Nasiriya 

from closing date on 

(28/11/2022). 

22-1 

05-8 
 

ٌكون فتح العطاءات فً الساعة 
الثانٌة عشر وخمسة عشر دقٌقة 
من نفس ٌوم الغلق 

بحضور مقدمً  (15/11/1211)
ءات او ممثلٌهم الراغبٌن العطا

بالحضور فً العنوان اآلتً )المقر 
الرئٌسً لشركة اور العامة فً 
الناصرٌة / غرفة لجنة فتح 

 -ذي قار  المدٌنة :العروض(
 الناصرٌة
 العراق  الدولة :

 

The late bidders will be rejected 

and tenders will be opened at 

12:15 on the same day of 

closing (28/11/2022) in the 

presence of the bidders or their 

representatives who wish to 

attend the following address 

(the headquarters of the 

general UR state company in 

Nasiriya / room opening 

committee). 

25-1 

توقٌع خطاب العطاء وجداول   05-3
طاء من قبل الكمٌات لمقدم الع

ممثلً صاحب العمل )لجنة فتح 
 العطاءات( )مطلوب(

Signing the tender letter and the 

tables of quantities for the bidder 

by the employer's representatives 

(bid opening committee) (required) 

25-3 
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 E- Bids’ Evaluation and Comparison التقٌٌم ومقارنة العطاءات -هـ

االسعار المقدمة بعمالت اخرى تحول   01-1

 (العملة العراقٌةٌعادلها من ) الى ما

حسب النشرة  مصدر تحوٌل العملة

 (البنك المركزي العراقً) الصادرة من

ٌوم فتح تارٌخ سعر التحوٌل )

 (العطاءات

Prices submitted in other 

currencies shall be converted to 

their equivalent in (Iraqi currency 

adopted) Source of currency 

exchange [Central Bank of Iraq] 

Date of exchange rate [Bid 

Opening Day] 

32-1 

[ هامش األفضلٌة المحلٌة  لن ٌعتمد ] 00

 كعامل فً تحلٌل العطاءات. 

Insert (Not adopted) / Margin of 

Preference as a factor in analyzing 

bids.  

33 

رنتها على ٌتم تقٌٌم العطاءات ومقا ) أ ( 00-0

 وإذاالبنود( اساس مجامٌع الفقرات )

ورد فً جدول االسعار الحد مقدمً 

العطاءات فقرة غٌر مسعرة فٌتم 

اعتبار سعرها مغطى ضمن اسعار 

 بقٌة الفقرات االخرى فً البند. 

 

The Bids shall evaluated and 

compared based on line item 

totals. If the priced table of a 

Bidder contained an un-priced 

item, then its price shall 

considered as covered by the 

prices of other items.  

36-3-a 

باإلضافة الى المعاٌٌر المدرجة فً  )د( 00-0

)أ هـ ( من التعلٌمات  1 – 00الفقرة  

عطاءات ٌتم اعتماد المعاٌٌر لمقدمً ال

 التالٌة :

مقارنة المقترح مع المتطلبات  .1

المحددة فً وثائق العطاء )غٌر 

 مطلوب( 

 العقود المتعددة )ال ٌنطبق( .1

الزمن البدٌل الالزم لإلنجاز )مدة  .0

 العقد ( )ال ٌنطبق(

 المقترح الفنً البدٌل )ال ٌنطبق( .0

 

 

 معاٌٌر التقٌٌم

اٌٌر ٌجري التقٌٌم باستخدام المع

الث )التقٌٌم الموجودة فً الفصل الث

 ومقارنة العطاءات(:

مالحظة : ٌتم استبعاد العطاءات 

التً ال تتوفر فٌها حدود المعاٌٌر 

 عاله .أ

 االنحراف فً توقٌتات التجهٌز -أ 

 (غٌر مقبول) 

االنحراف فً توقٌتات الدفعات   -ب 

 (غٌر مقبول)

كلفة االجزاء القابلة لالستبدال  -ج 

الصٌانة  ألغراضاطٌة والمواد االحتٌ

In addition to the criteria listed in 
paragraph 34.2 (a) of the bidders' 
instructions, the following criteria 
shall be adopted: 
1. Comparison of the proposal 
with the requirements specified in 
the tender documents (not 
required) 
2. Multiple contracts (not 
applicable) 
3. Alternative time required for 
completion (duration of contract) 
(not applicable) 
4. Alternative technical proposal 

(Not applicable) 

----------------------------------------- 

Evaluation Criteria 

Evaluation shall be conducted 

using the criteria of Section three: 

Bids’ Evaluation and Comparison: 

Note: Bids that do not meet 

the above criteria will 

excluded. 

a. Deviation in supply times 

(unacceptable) 

b. Deviation in payment times 

(unacceptable)  

c. Cost of replaceable parts and 

spare parts for the purposes 

of maintenance and after sale 

36-3-d 
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بعد البٌع للمعدات  وخدمات ما

 (ٌنطبق المذكورة فً العطاء )

 

توفر خدمات ما بعد البٌع والمواد   -د 

االحتٌاطٌة فً بلد المشتري للمعدات 

 (ٌنطبق) المقدمة فً العطاء

التشغٌل  ألغراضالكلفة المتوقعة  -هـ 

 والصٌانة للعمر التشغٌلً للمعدات

 (ٌنطبق) 

 انتاجٌة المعدات المقدمة و اداء -و

 (ٌنطبق)

 

)ادخل اٌة معاٌٌر اخرى ٌتطلب  -ز

  االخذ بها بنظر االعتبار (

الرجوع إلى القسم الثالث : معاٌٌر 

  . التقٌٌم ومقارنة العطاءات

service for the equipment 

stated in Bid (applicable ) 

d. Availability of after sale service 

and spare parts in the country of 

buyer for the equipment's 

offered in the Bid (applicable) 

e. Cost estimate for the purposes 

of operation and maintenance 

through for equipment   

  (applicable) 

f. Performance and productivity 

of equipment's provided  

(applicable) 

g. (insert any other criteria that 

should be considered) 

     Refer to Section three : Criteria 

of Evaluation and Comparison of 

Bids. 

ال ٌحق لمقدمً العطاءات تقدٌم عطاءاتهم  ,-00

كجزء او أكثر ، المكونة للعطاء التنافسً 

 العام

 

The Bidders’ entitlement to submit 

their Bids as one part or more 

constituting the competitive public 

contracting. 

36-5 

 و. إرساء العطاءات 

 

a-  Awarding of Tender  

الحد االعلى للنسبة المئوٌة المسموح بها  01-1

 )ال ٌنطبق(لزٌادة كمٌات بنفس االسعار 

 

Upper limit of percentage 

permitted to increase the 

quantities in the same prices 

(non- applicable) 

41-1 

من ٌوم  ]10 [ ٌتم توقٌع العقد خالل 00-1

 والتبلغ به تارٌخ صدور كتاب القبول

Contract shall signed within [14] 

days as of the date of issuing the 

letter of acceptance 

43-2 

 ]10 [ٌتم تقدٌم ضمان حسن االداء خالل 00-1

والتبلغ  من تارٌخ صدور كتاب القبولٌوم 

 . به

A performance bond shall be 

submitted within [14] days as of the 

date of issuing the letter of 

acceptance. 

44-1 

الفترة الزمنٌة المتوقع أن تعمل فٌها  15-1
 ٌر قطع الغٌار[السلع ]بهدف توف

 [سنة واحدة] 
 

The expected lifetime of goods 
[in view to provide spare parts] 
[insert period of time] 
( one year ) 
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 الثالث: معايير التقييم والتأهيل القسم

 لعقود تنفيذ األشغال

 ()بدون التأهيل المسبق

 

هذا الجزء يتضمن المعايير التي يتطمب من صاحب العمل 
اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء بموجب 

( من التعميمات لمقدمي العطاءات ولن 36( و )34المادتين )
جيه او معايير اخرى لهذا الغرض . تعتمد اية مؤشرات منه

عمى مقدمي العطاءات تزويد المعمومات المطموبة كافة بموجب 
 العطاء ( . )استماراتاالستمارات المحددة بالفصل الرابع 

Section Three: Evaluation & Qualification 

Criteria 

 

(Without Pre-Qualification) 

 

 

This section contains the criteria that are 

require from the employer to adopt them to 

evaluate bids and qualify bidders under 

articles (34) and (36) of the Instructions to 

Bidders and any systematic indicators or 

other criteria for this purpose, shall not be 

adopted. The bidders shall provide all the 

information required under the forms 

specified in Section four (bid forms). 
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 تقٌٌم العطاءات .1

هـ ( من -) أ 2..4باإلضافة الى المعاٌٌر المدرجة بالفقرة 

 التعلٌمات لمقدمً العطاءات ٌتم اعتماد المعاٌٌر األتٌة :

 

 مقارنة المقترح مع المتطمبات المحددة في وثائق العطاء 1-1

 العقود المتعددة 1-2

دة فيي حالية الموافقية عميى اعتمياد تجزئية االشيغال واحالتهيا بعيي 
عقود )عند امكانية اعتمياد هيذا المبيدس حسيب طبيعية المشيروع( 

بالتعاقييد عمييى احييدها او سكثيير ميين  اتوالسييماح لمقييدمي العطيياء
( مييين التعميميييات لمقيييدمي 4334واحيييد عميييكا بأحكيييام الميييادة )

العطاءات ، يتم اعتماد المنهجية المبينة في ادنيا  فيي مفاضيمة 
 )ال ينطبق(:  العطاءات

 

 

البدٌل الالزم إلنجاز )مدة العقد(الزمن  .-1  

فً حالة السماح لمقدمً العطاء ، اقتراح زمن بدٌل لإلنجاز ) مدة   

( و اعتماد المنهجٌة 4-.1المادة  ) العقد ( عمالَ بأحكام           

)ال ٌنطبق( : المبٌنة فً ادناه فً مفاضلة العطاءات  

 

 

 

مقدمً المقترح الفنً البدٌل ، فً حالة السماح ل 1-2

العطاءات تقدٌم مقترح فنً بدٌل لألشغال عمالَ بأحكام 

 ( ٌتم اعتماد المنهجٌة المبٌنة فً أدناه.2.1)   المادة

 )ال ٌنطبق(

1. Evaluation of Bids 

In addition to the criteria listed in 

paragraph 2-34 (a- e) of the 

Instructions to Bidders, the following 

criteria shall be adopted: 

1-1 Comparison of the proposal with 

the requirements specified in Bid 

Documents 

1-2 Multiple Contracts: 

In the event of approval for the 

segmentation of works and award it in 

multiple contracts (when this 

principle is possible to be adopted 

based on the project nature) and 

allow bidders to contract on one of 

them or 

more than one pursuant to the 

provisions of article (34-4) of the 

Instructions to Bidders, the 

methodology set forth below shall be 

followed in the evaluation of bids: 

(non –applicable) 

1-3 Alternative  Time  Necessary for  

Completion  (the  Contract 

Period): 

In the event of allowing bidders to 

propose an alternative time for 

completion (the contract period) 

pursuant to the provisions of article 

(13-2) and the adoption of the 

methodology set forth below in the 

evaluation of bids:(non- applicable) 

1-4 Alternative Technical Proposal: 

In the event of allowing bidders to 

provide an alternative technical 

proposal for the works pursuant to 

the provisions of article (4-13), the 

methodology set forth below shall be 

adopted.(non-applicable) 
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 التوثيق متطمبات المطابقة المؤهكت ومعايير اليتأهيل

 شركة منفردة المتطمبات الموضوع ت

 المشروع المشترك او المؤسسة

 متطمبات التقديم
 كل شريك كافة ءالشركا

 واحدشريك 

 األدنى بالحد
 األهمية 132

( من التعميمات 2.4الجنسية بموجب المادة) لجنسيةا 13132
 لمقدمي العطاءات

يجب تمبية 
 المتطمبات

المشروع         

المؤسس او قٌد 

التأسٌس ٌجب ان 

 ٌلبً المتطلبات

يجب ان يمبي 
 المتطمبات

بموجب استمارات التأهيل  غير مطموب
( ، 1.1القانونية رقم )

( مع المرافقات 2.1)
 المطموبة

ارب تض 23132
 المصالح

 

ال يوجد تضارب في المصالح كما موضح 
( من التعميمات لمقدمي 3.4بالمادة )

 العطاءات

يجب تمبية 
 المتطمبات

المشروع المشترك 
المؤسس او قٌد 
التأسٌس ٌجب ان 

 ٌلبً المتطلبات

يجب ان يمبي 
 المتطمبات

 في خطاب العطاء غير مطموب

عدم التأهل من  33132
 صاحب العمل

وضعه في القائمة السوداء من صاحب لم يتم 
( من التعميمات لمقدمي 4.4العمل وفق الفقرة)

 العطاءات

يجب تمبية 
 المتطمبات

المشروع المشترك 
المؤسس او قٌد 
التأسٌس ٌجب ان 

 ٌلبً المتطلبات

يجب ان يمبي 
 المتطمبات

 في خطاب العطاء غير مطموب

الشركات  43132
الممموكة 

 لمدولة

( من 5.4محدد بالفقرة )مطابقة لمشرط ال
 التعميمات لمقدمي العطاءات

يجب تمبية 
 المتطمبات

ٌجب ان ٌلبً 
 المتطلبات

يجب ان يمبي 
 المتطمبات

جب استمارات التأهيل رقم و بم غير مطموب
( مع 2.1( ، )1.1)

 المرافقات المطموبة

عدم التأهيل  5،1،2
الصادر من 
 األمم المتحدة 

استنادا الى  غير مستبعد من صاحب العمل او
قرار صادر من قبل األمم المتحدة / مجمس 
االمن لممشاركة في المناقصة بموجب الفقرة 

 ( من التعميمات لمقدمي العطاءات .734)

يجب تمبية 
 المتطمبات

المشروع         

المؤسس  ٌجب ان 

 ٌلبً المتطلبات

يجب تمبية 
 المتطمبات 

 في خطاب العطاء غير مطموب 
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Qualifications and Qualification Criteria  

Conformity Requirements 
Documentation 

  
 

Subject 

 
 

Requirements 

 
Individual 
Company 

Joint Venture or Organization Requirements 
of   Application 

Partners 
Together 

Each Partner At least 
One 

Partner 

2.1 Eligibility 

2.1.1 Nationality Nationality according to Article (4-2) of the 
Instructions to Bidders 

The Established or under 
establishment project 

shall meet the requirement 

shall meet the 
requirement 

The Established or 
under establishment 
project 
shall meet the 
requirement 

Not required According to 
legal 
qualification forms 
no. (1-1), (1-2) with 
the 
required 
enclosures 2.1.2 Conflict of 

Interests 
There is no conflict of interests as shown in 
Article (4-3) of the 
Instructions to Bidders 

The Established joint 
venture or under 

establishment  project shall meet 
the requirement 

shall meet the 
requirement 

The Established 
joint venture or 
under 
establishment  project 
shall meet the 
requirement 

Not required Form of Bid 
Submission 

2.1.3 Disqualification by 
the 
Employer 

Not placed in black list of Employer in 
accordance with Para (4-4) of the 
Instructions To Bidders 

The Established joint 
venture or under 

establishment  project shall meet 
the requirement 

required joint 
venture 

shall meet 
the 

requiremen
t 

The Established 
joint venture or 
under 
establishment  project 
shall meet the 
requirement 

Not required Form of Bid 
Submission 

2.1.4 Companies 
Owned by 
Government 

Compatible to condition specified in 
Para (4-5) of the Instructions to 
Bidders 

The Established joint 
venture or under 

establishment  project shall meet 
the requirement 

shall meet 
the 

requirement 

The Established 
joint venture or 
under 
establishment  project 
shall meet the 
requirement 

Not required According to the 
qualification 
forms no. (1-1), (1-2) 
with the required 
enclosure 

2.1.5 Non-qualification by 
the United Nations 

Is not excluded from the employer or on the basis 
of a decision by the United Nations / Security 
Council to participate in the auction under 
paragraph 7.4 of the instructions to bidders. 

shall meet the requirement shall meet 
the 

requirement 

shall meet the 
requirement 

Not required  
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 التوثيق متطمبات المطابقة المؤهكت ومعايير اليتأهيل

 المتطمبات الموضوع ت
 شركة منفردة
 او مقاول

 مشروع مشترك

الشركاء  متطمبات التقديم
 كافة

 شريك واحد  كل شريك

 اا المنفذة سابق العقود غير 232
13232 

 
 
 
 

العقود غير 
المنفذة 
 سابقاا 

 لم تظهر عقود غير منفذ  خكل السنوات السابقة 
سنة ولغاية  موعد تسميم العطاء باعتماد المعمومات عن  (2)

النزاعات المحسومة كافة . النزاعات المحسومة بصور  نهائية 
طالبات هي تمك التي تم حمها بموجب الية حل النزاعات والم

المعتمدة لكل عقد وتم استنفاذ اجراءات االستئناف كافة بحقها 
 لصالح مقدم العطاء

يجب ان يمبي 
المتطمبات بصور  
منفرد  او كشريك 
ضمن مشروع 

مشترك سابق او 
 اليزال مستمر

غير 
 مطموب

يجب ان يمبي 
المتطمبات بصور  
منفرد  او كشريك 
ضمن مشروع 

مشترك سابق او 
 اليزال مستمر

 –موجب استمارات ب ير مطموبغ
غير العقود السابقة 

 المنفذة

المطالبات  23232
 الموقوفة

جميع المطالبات الموقوفة سوف لن تشكل بمجموعها اكثر 
(% صافي مستحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل 44من )

 معها كمشاكل تم حمها ضد مقدم العطاء 

 المطالبات الموقوفة =

 او يساوي  سصغرادلة يجب ان يكون ناتج المع
(34-54 %) 

يجب ان تتم تمبية 
المتطمبات منفردة 
او كشريك لمصرف 
 سابق او مستمر

غير 
 مطموب

يجب تمبية 
المتطمبات بصورة 
منفردة او كشريك 
ضمن مشروع 

مشترك سابق او ما 
 يزال مستمراً 

 -بموجب استمارات غير مطموب
غير  العقود السابقة
 المنفذة
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Qualifications and Qualification Criteria 
 

Requirements of Conformity Documentation 

  
 

Subject 

 
 

Requirements 

 

Individual 
Company 

Joint Venture or Organization Requirements 

of   Application Partners 

Together 

Each Partner At least 

One 

Partner 

2.2  Previous Not implemented Contracts 

2.2.1 Previous Not 

implemented 

Contracts 

No contracts that were not implemented appeared 

during the previous years ( 2) 

years   up   to   the   date   of   bid   submission 

depending on information about finally resolved 

disputes.   The   disputes   that   were   resolved 

according  to  the  mechanism  of  resolving disputes 

and claims adopted for each contract 

and all the procedures of appeal were used against 

them for interest of bidder 

Requirements 

shall be met 

solely or as a 

partner within 

previous joint 

venture or still 

continuing 

Not required Requirements shall    

be    met 

solely or as a 

partner within 

previous     joint 

venture  or  that is                 

still 

continuing 

Not required According to the 

forms – Previous 

Not implemented 

Contracts 

2.2.2 Suspended 

Claims 

All suspended claims will not altogether constitute 

more than % ( 4 0 )  of net dues of the bidder and 

they will be treated as resolved problems against the 

bidder. The amount of the suspended contracts/total 

amounts for the last (3-5 years) for the purpose of 

comparison: the equation result shall be zero or equal 

to (30- 50) %   

Requirements 

shall be met 

solely or as a 

partner of 

previous bank 

venture or still 

continuing 

Not required Requirements 

shall be met 

solely or as a 

partner within 

previous 

company project 

or that 

is still 

continuing 

Not required According to the 

forms – Previous 

Not implemented 

Contracts 
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 التوثيق متطمبات المطابقة المؤهكت ومعايير اليتأهيل

 شركة منفردة المتطمبات الموضوع ت

 روع مشتركمش

 متطمبات التقديم

 كل شريك الشركاء كافة
شريك واحد بالحد 

 األدنى

 الوضع المالي  332

االداء  13332
المالي 
 السابق

من المدققين )مربحة( تقديم الميزانية العامة المدققة 
القانونيين وفي حالة عدم وجوب تقديمها قانونًا فيمكن 

صاحب العمل تعرض  تقديم اية وثيقة مالية مقبولة من
( السابقة موضحة الكفاءة 2الوضع المالي لمسنوات )

 المالية ، وتوقعات االرباح المستقبمية لمقدم العطاء .

يجب تمبية 
 المتطمبات

يجب ان يمبي  غير مطموب
 المتطمبات

 بموجب استمارات  غير مطموب

 الموقف المالي

مع المرافقات  1رقم  
 المطموبة

معدل  23332
ات اإليراد

 السنوي

الحد االدنى لمعدل االٌرادات السنوي إٌرادات مقدم العطاء 

 دوالر 405522تبلغ 

محسوبا من الدفعات الكلٌة المستلمة عن األعمال المنفذة 

 للعقود المنجزة او تلك المستمرة خالل السنوات

 (. ) 

يجب تمبية 
 المتطمبات

يجب ان يمبي 
 المتطمبات

يجب ان يمبي 
%( 25بنسبه ) 

 المتطمباتمن 

يجب ان يمبي 
%( 54بنسبه )

 من المتطمبات

 بموجب استمارات 

 الوضع المالي
 2رقم 
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 التوثٌق متطلبات المطابقة المؤهالت ومعاٌٌر الـتأهٌل

 ت
الموضو

 ع
 شركة منفردة المتطلبات

 مشروع مشترك
 متطلبات التقدٌم

 شرٌك واحد كل شرٌك كافة الشركاء

 مالًالوضع ال  4,.

الموارد  4,.,.

 المالٌة

على مقدم العطاء توضٌح المقدرة المالٌة وتوفٌر 

الموارد المالٌة كالسٌولة النقدٌة، العقارات غٌر 

مرهونة ،الدٌون المستحقة لصالحه، واٌة موارد 

اخرى عدا الدفعات المقدمة المتوقع استالمها لمواجهة 

 .متطلبات السٌولة النقدٌة1

 دوالر 405522

طلبات السٌولة النقدٌة للمشروع وااللتزامات .مت4

 االخرى

ٌجب تلبٌة 

 المتطلبات

ٌجب ان تلبً 

 المتطلبات

ٌجب ان ٌلبً 

المتطلبات بنسبة 

(45%) 

ٌجب ان ٌلبً 

المتطلبات 

 (%52بنسبة )

بموجب استمارات 

 الوضع المالً 

 .رقم 

 

 

بموجب استمارات 

الوضع المالً  

 2رقم
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Qualifications and Qualification Criteria 
 

Requirements of Conformity 
Documentation 

 
Ser 

 
Subject 

 
Requirements 

 

Individual 
Company 

Joint Venture or Organization Requirements 
of   Application Partners 

Together 
Each Partner At least One 

Partner 

2.4  Financial Position 

2.3.1 Previous 
Financial 
Performance 

To   submit   the   balance   sheet   audited   by 
chartered accountants, and in case it is not 
obliged  to  submit  thereof,  it  is  possible  to 
submit any financial document accepted by the 
employer for the previous years                         
(     ) stating the financial capability and profit 
forecast of the bidder. 

Requirements 
shall be met 

Not required Requirements 
shall be met 

Not required According to the 
Financial 
Positions 
Forms  No. 1, 
with required 
enclosures 

2.3.2 Annual 
Revenues 
Average 

The minimum of Annual Revenues Average of 
the   bidder   amounts   to                             , 
calculated from the total received payments for 
the implemented works of the completed 
contracts or those continuing during the years 
(         ) 

Requirements 
shall be met 

Requirements 
shall be met 

He shall meet 
with 
percentage of 
( ) % of the 
requirements 

He shall 
meet with 
percentage 
of ( )% 
of the 
requirements 

According to the 
Financial 
Positions 
Forms  No. 2 

2.3.3 Financial 
Resources 

The bidder shall clarify the financial capability 
and providing financial resources such as cash 
liquidity, non-mortgaged properties, due debts 
to him and any other resources, excluding the 
advance payments expected to be received to 
cope with: 

1-   Cash liquidity requirements    
Iraqi Dinar Or 

2- C a s h  liquidity requirements of 
project and other obligations. 

Requirements 
shall be met 

Requirements 
shall be met 

He shall meet 
the 
requirements 
with a 
percentage of 
( )% 

He shall 
meet the 
requirements 
with a 
percentage 
of ( )% 

According to the 
Financial 
Positions 
Forms  No. 3 

 
According to the 
Financial 
Positions 
Forms  No. 4 
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 التوثيق متطلباث المطابقت المؤهالث ومعايير الـتأهيل

 شرمت منفردة المتطلباث الموضوع ث

 مشروع مشترك

 اث التقذيممتطلب
 مل شريل الشرماء مافت

بالحذ  شريل واحذ

 األدنى

 الخبرة 2,4

 

2,4,1 

انخثزج انساتقح فٓ مجال انتعاقذاخ كمقاَل اَ مقاَل  انخثزج انعامح

( سىح قثم 5تقم عه ) ثاوُْ اَ ادارج انعقُد نفتزج ال

ٔقم عه تسعح  انمُعذ انىٍائٓ نتقذٔم انعطاء َتىشاط ال

 .اشٍز سىُٔا  

ٔجة تهثٕح 

 انمتطهثاخ

ٔجة ان ٔهثٓ  غٕز مطهُب

 انمتطهثاخ

 انخثزجتمُجة استمارج  غٕز مطهُب

 2رقم  - انساتقح

, اَ  ادارج عقُدتصفح مقاَل , أَ  انمشاركح  -أ انتخصصٕحانخثزج  1,4,1

( انساتقح 5( عقذ َنهسىُاخ ) 3) كمقاَل ثاوُْ فٓ 

د مماثهً ( نتىفٕذ عقُدوالر 405522) ٔقم  َتمثهغ ال

ألعمال ٌذا انعقذ َ تم أوجاسٌا تىجاح َجُدج  تانكامم. 

حجم انعمم , تعقٕذاتً , االسانٕة  تانمماثهحَ ٔعىّ 

انمشار انٍٕا فٓ انفصم انسادس  انمستخذمحَانتكىهُجٕا 

 متطهثاخ صاحة انعمم.

ٔجة تهثٕح 

 انمتطهثاخ

ٔجة تهثٕح  غٕز مطهُب

 انمتطهثاخ

 نخثزجاتمُجة استمارج  غٕز مطهُب

 )أ( 1رقم  - انساتقح

 

3,4,1 

َرد فٓ اعالي اَ أح عقُد اخزِ تم  ما ألغزاض-ب انتخصصٕحانخثزج 

)أ( انحذ االدوّ  1,4,1تىفٕذٌا خالل انفتزج انمحذدج 

 ) ان َجذخ ( :   نهخثزج فٓ انىشاطاخ انزئٕسٕح األتٕح

ٔجة تهثٕح 

 انمتطهثاخ

ٔجة تهثٕح 

 انمتطهثاخ

 ٔجة ان ٔهثٓ ال ٔشتزط

 انمتطهثاخ

 انخثزجتمُجة استمارج 

 )ب(1رقم  - انساتقح
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Qualifications and Qualification Criteria 
 

Requirements of Conformity Documentation 

  
Subject 

 
Requirements 

 

Individual 
Company 

Joint Venture or Organization Requirements 
of   Application Partners 

Together 
Each Partner At least One 

Partner 

2.4  Experience 

2.4.1 General 
Experience 

The   previous   experience   in   the   field   of 
contracting as contractor or subcontractor, or 
contracts management for a period not less that 
           (      ) years before the deadline of bid 
submission, with an annual activity of nine months 
at least. 

Requirements 
shall be met 

Not required He shall meet 
the 
Requirements 

Not required According to the 
Previous 
Experience Form  
No. 1 

2.4.2 Specialized 
Experience 

A-  The   participation in   the capacity of  a 
contractor, contracts management  or 
subcontractor   in         (       ) contracts, for the         
(        )    previous  years,  with  an 
amount not less that     (                 ) of 
implementing works of contracts  similar to this 
contract with full success and quality, and similar 
to means work volume, complication and the 
methods and technology used therein, which 
mentioned in Section Six of the work 
requirements. 

Requirements 
shall be met 

He shall meet the 
Requirements 

Not required He shall meet 
the 
Requirements 

According to the 
Previous 
Experience 
Form  No. 2 (A) 

2.4.3 Specialized 
Experience 

B-  For  the  purposes  of  what  is  stated above or 
any other contracts implemented during the 
period specified 
in 2.4.2 (A) the minimum experience in the 
following main activities [insert list of 
activities if found] :  

Requirements 
shall be met 

Requirements 
shall be met 

Not required Requirements 
shall be met 

According to the 
Previous 
Experience 
Form  No. 2 (B) 
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  العاممين  3-5
علىىىىىىي الىىىىىى اث ات تىىىىىىعاال ن  ىىىىىىعل  ىىىىىى    ات ىىىىىىعال   
تلانعصىىا ات س  ىىن ت نا ىىد ات لىى    تل ىىت اتا تل ىىعل 

 األ  ن:

3-5  Staff 

The bidders have to demonstrate the 

availability of staff for key positions to 

implement the contract and achieve the 

following requirements: 

 

 المنصـب التسلسل

الخبرة الكلٌة العامة 

 من تنفٌذ

 األشغال ) ( سنة

الخبرة التخصصٌة فً 

(    االعمال المماثلة )

 سنة

   مهندس مدنً .1

   مهندس كهرباء  .4 

   مهندس مٌكانٌك ..

   مهندس الكترونٌك  2

   مهندس انتاج  5

   مهندس حاسبات 6

   أخرى  7

Ser. Position Total experience 

from executing 

the works for (   ) 

years 

Specialized 

experience in 

similar works

 years 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

The bidder shall submit the details of 

the staff suggested to be used in 

implementing the contract, specifying 

their pervious experiences according to 

the forms set out in part four (bid forms). 
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 المعدات 3-6
على مقدم العطاء أثبات ملكيته أو حيازته 

 للمعدات الرئيسية المدرجة الحقاَ : 

3-6  Equipment 

The bidder shall demonstrate his 
ownership or possession of the main 
equipment listed later on: 

 العدد المطموب نوع المعدات ومواصفاتها التسمسل

  رافعة سمكية  1

  شفل صغير  2

  سيارات نقل  3

  سيارة نقل انقاض 4

  سيارة حوضية 5

  مولد كهرباء  6

   سخرى 7

   

   

 

 

 

 

علىىىى مقىىىدم العطىىىاء تقىىىدٌم التفاصىىىٌل اإلضىىىافٌة 

للمعىىىدات المقتىىىرح اسىىىتخدامها فىىىً تنفٌىىىذ العقىىىد 

مارات المحىىددة فىىً الجىىزء الرابىىع بموجىىب االسىىت

 ( .)استمارات العطاء

The  bidder  shall  submit  additional  

details  of  the  equipment  suggested  to 

 be  used  in implementing the contract 

according to the forms set out in part four 

(bid forms). 

 

Ser. Type of Equipment and its Specifications Quantity Required 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   
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 العطاء استماراتالرابع /  لقسما

 لعقود تنفيذ األشغال

 االستماراتجدول 

    استمارة تقديم العطاء

       

     مالحق العطاء

    

   جدول )أ( الدفع بالعملة العراقٌة.         

   

 .جدول )ب( الدفع بالعملة األجنبٌة   
      

  .جدول )ج( خالصة بعمالت الدفع  
     

     جدول الكميات 

      

 .نموذج لجدول الكمٌات    
      

  / ًالعمالة. -1نموذج لجدول أسعار العمل الٌوم 
      

  / ًالمواد. -2نموذج لجدول أسعار العمل الٌوم 
     

  / ًمعدات المقاول. -3نموذج لجدول أسعار العمل الٌوم
     

 .ًنموذج لجدول خالصة العمل الٌوم  
      

 (.االختٌارٌةإلضافٌة )الفقرات نموذج لجدول المبالغ ا  

 موذج خالصة لمبلغ العطاء.ن   
     

     المقترح الفني 

    

 .الهٌكل التنظٌمً فً الموقع   
      

  التنفٌذمنهجٌة.    
       

 .منهاج التهٌئة    
       

 .منهاج تنفٌذ األشغال    
      

 جدول بالعاملٌن    
      

  وعائدٌتها.جدول بالمعدات المطلوبة للعمل  
     

 الجداول التخصصٌة للمعدات   
     

 النشرات الفنٌة للجهات المنتجة للمعدات والمواد 
     

 أخرى     
       

Section Four – Bid Forms 

Forms Schedule 

 

Form of Bid Submission 
Annexes of the Bid 
Schedule (A) – Payment in Iraqi Currency 
Schedule (B) – Payment in Foreign Currency 
Schedule (C) – Summary of Payment Currencies 
 

Bills of Quantities 
Work Schedule by Daily Wage no. (1) (Fees of Workers)  
Work Schedule by Daily Wage no. (2) (Prices of 
Materials)  
Schedule of Items Implemented by Daily Wage no. (3) 
(Fees of Used Equipment)  
Abstract of Work Cost by Daily Wage 
Summary of Reserve Items Cost 
Final Summary 
Technical  Proposal 
Organizational  Structure  of  the  Site 
Work  Methodology 
Preparation  Methodology 
Execution  Methodology 
Schedule of staff 
Equipment Form 
Specialized Schedules for Equipment 
Technical Literature Issued by the Manufacturer of the 
Equipment and Items 
Other 
Qualifications of Bidders Required in case of not 
conducting the Prequalification 
Form no. (1) / Information Form of the Qualifications of 
Bidders (Individual Company)  
Form no. (2) / Information Form of the Qualifications of 
Bidders (Joint Venture)  
Form of Unresolved Lawsuits 
Financial Form (1) Financial Situation 
Financial Form (2) Average of Annual Revenues for 
Construction Works 
Financial Form (3) Financial Resources 
Financial Form (4) Current Contractual Obligations / 
Continuous Works 
Experience Form (1): General Experience in 
Constructions Field 
Experience Form (2A): Specialized Experience in 
Constructions 
Experience Form (2B): Specialized Experience in Main 
Activities 
 Bid Guarantee Form 
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 التأهيل لمقدمي العطاءات ) الذي لم يتم تأهيله سابقا(

     

  معلومات مقدم العطاء )شركة منفردة(. استمارةنموذج 
    

 عطاء )مشروع مشترك(.نموذج استمارة معلومات لمقدم ال
     

 .نموذج قائمة بالدعاوى القضائٌة غٌر المحسومة 
      

 .ًنموذج جدول الوضع المال   
     

 .نموذج جدول حجم اإلٌرادات السنوٌة  
      

 .نموذج جدول الموارد المالٌة   
     

 .نموذج جدول العقود المستمرة   
     

  مقدم العطاء.الخبرة اإلنشائٌة العامة ل استمارةنموذج 
     

  الخبرة اإلنشائٌة التخصصٌة لمقدم العطاء. استمارةنموذج
     

الخبرة التخصصٌة لبعض الفعالٌات الرئٌسة للعقد  استمارةنموذج 

 لمقدم العطاء.
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 تقديم العطاء استمارة

 التاريخ :

  الثانيةلممرة   1211/م/أ/21 رقم المناقصة :

 رقم كتاب الدعوة :

 (شركة اور العامةالى : )

 نحن الموقعون في ادناه نعمن بأننا : 

نؤيد باننا قمنا بدراسة  وتدقيق وثائق العطاء وال توجد  -أ
مت لدينا أية تحفظات بصددىا وبأي من التعديالت التي ت

( من التعميمات لمقدمي العطاءات 8بموجب المادة )
 ........................ 

نتقدم بعرضنا ىذا لتنفيذ االشغال المبينة الحقا  -ب
 وبموجب ما ىو محدد في وثائق العطاء 

أي من الحسومات  استثناءالسعر الكمي لعطائنا بعد  -ج
 يبمغالواردة في عطائنا والمبينة في الفقرة )د( أدناه 

الحسومات الواردة في عطائنا وطريقة تطبيقيا ىي  -د
 كما مبين أدناه

 

ىـ. يكون عطاؤنا نافذا لمدة ................. يوم من   
التاريخ النيائي المحدد لتسميم العطاء في وثائق العطاء 
 ويبقى ممزما لنا ومقبواًل منا  الى حين انتياء فترة نفاذه .

 

Form of Bid Submission 
 

Date:  

Tender No.:  12 /T/U/2022 Advertised for the (second time) 

 

Invitation Letter No.: 

To: (UR State Company)  

We, the undersigned, declare that: 
a- We confirm that we have studied and 

checked the bid documents and we have no 

reservations regarding it and to any of the 

amendments that were concluded according 

to article (8) of the instructions to bidders 

………………………………………. 

b-  We submit our offer to execute the works 

described later on according to what is 

specified in the bid documents 

c-  The total price of our bid, after excluding 

any discounts stated in our bid, and described 

in Para (D) hereunder, amount to: 

d-  The  discounts  stated  in  our  bid  and  

its  method  of  application  is  as  shown  

below 

e-  Our bid is valid for …………………………. 

days as from the final date specified to deliver 

the bid, in the bid documents, and it remains 

binding and accepted by us until completion 

of its period of validity. 
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في حالة قبول عطائنا نتعيد بتقديم ضمان حسن االداء  -و
المشار اليو في وثائق العطاء و الحضور لتوقيع العقد بموجب 

( من التعميمات  2 -02و 1-02التوقيتات المحددة بالفقرتين )
لمقدمي العطاءات ،  و في خالف ذلك تطبق بحقنا أحكام 

 .( من التعميمات لمقدمي العطاءات1-02الفقرة )

 ألينؤكد باننا وأي من مقاولينا الثانويين ، أو المجيزين  -ز 
جزء من العقد نحمل او سوف نحمل جنسيات من الدول 

( من التعميمات لمقدمي 1 -0المؤىمة وبموجب احكام الفقرة )
 العطاء .

نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا وال ألي من  -ح
جزء من العقد المشار الييا  ألي والمجيزينمقاولينا الثانويين 

 ( من التعميمات لمقدمي العطاء 3-0بالفقرة )
 

نؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء أخر عدا عطائنا ىذا بأية  -ط
الفقرة  بأحكامصفة كانت لمقدم العطاء أو مقاول ثانوي ، عمال 

( من التعميمات لمقدمي العطاء ،عدا العطاءات البديمة 0-3)
من التعميمات لمقدمي  23وجب المادة المقدمة من قبمنا بم

 العطاء.

نؤكد عدم صدور أي قرار من وزارة التخطيط او اي جية  -ي
اخرى معتمدة قانونا ممزمة لدولة العراق تتضمن عدم اىميتنا أو 
الوضع بالقائمة السوداء بحقنا وبحق أي من مقاولينا الثانويين 

أي قرار أو مجيزينا ألي جزء من العقد ، كذلك عدم صدور 
 من االمم المتحدة / مجمس االمن بيذا الصدد .

نؤكد بأننا لسنا جية حكومية / أو نحن جية حكومية  -ك
( من التعميمات 5-0ممبية لممتطمبات المحددة في الفقرة   )

 لمقدمي العطاءات .

نبين بأننا قمنا بدفع / أو سندفع العموالت , اليداية أو  -ل
 ات التقاعد أو تنفيذ العقد .االجور ذات العالقة بإجراء

f-   In case of accepting our bid, we undertake to 

submit the good performance guarantee 

aforementioned in the bid documents and attend to 

sign the contract according to the dates specified in 

paragraphs (40-2) and (41-1) of the instructions to 

bidders, otherwise, the provisions of paragraph (41-2) 

of the instructions to bidders are applied against us. 

 

g-  We  confirm  that  we,  our  subcontractors  or  

suppliers  hold  or  will  hold  nationality certificates 

from the eligible countries according to the 

provisions of article (4-2) of the instructions to 

bidders. 

 

h-  We confirm that there is no conflict of interests to 

us or to any of our subcontractors or suppliers to any 

part of the contract aforementioned in article (4-3) of 

the instructions to bidders. 

 

i-  We confirm our non-participation in any other bid 

except for this one, in any capacity whether for the 

bidder or a subcontractor, pursuant to the provisions 

of article (4-3) of the instructions to bidders except the 

alternate bids submitted by us according to article (13) 

of the instructions to bidders. 

 

j-   We confirm that no decision was issued by the 
Ministry of Planning or any other legally authorized 
party binding to the State of Iraq, including our 
ineligibility, or placing us in the black list, and our 
subcontractors or suppliers have no right to any part 
of the contract, as well as no decision was issued by 
the United Nations / Security Council in this regard. 

 

k-  We confirm that we are not a governmental entity / 

or we are a governmental entity which fulfills the 

requirements specified in article (4-5) of the 

instructions to bidders. 

l-   We state that we have paid / or will pay gifts or 

fees related to the contracting procedures or 

implementing the contract. 

 



67 
 

 

 

 

 

اســــــــــــــــم 
 المستمم

 المبمغ      السبب العنوان     

    

 يوجد ( ) اذا لم يتم الدفع او لن يتم الدفع ألي احد يتم تأشير ال 

Name of 
Recipient 

Address Reason Amount 

    

 

(If payment was not made or will not be made to 

anyone, then mark that with "none") 

 

بأن ىذا العطاء وقبولكم التحريري لو بموجب كتاب نحن ندرك  -م
خطاب القبول )االحالة( الذي سيصدر الحقا سيكون بمثابة عقد 

ممزم بيننا لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامو )وفي حال نكولنا 
عن توقيع العقد فنحن ممزمين بتحمل التبعات القانونية والمالية التي 

الحكام المينية بيذا الشأن تترتب بذمتنا جراء ذلك وحسب ا
المنصوص عمييا في التشريعات القانونية الخاصة بالتعاقدات 
 الحكومية واالجراءات الخاصة بذلك في احكام ىذه الوثيقة(. 

ونحن ندرك بأنكم غير ممزمين بقبول أوطأ العطاءات أو أي  -ن
 عطاء أخر مستمم من قبمكم .

ضمان أن أي من منتسبينا ونتعيد باتخاذنا اإلجراءات كافة ل  -س 
أو أي شخص يعمل لصالحنا     سوف لن يقوم بأي ممارسة 

 لمرشوة .

أسم مقدم العطاء :                                                  
 المنصب:

 التوقيع :

 أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :

 مؤرخ في: 

 يوم /شير/سنة

 

m- We are aware that this bid and your written approval 

thereof according to the letter of acceptance (awarding) which 

will be issued later, shall be as a contract binding us until 

preparing an official contract text and implement it, (and in case 

that we refrain from signing the contract, we shall be bound to 

bear the legal and financial consequences incurred upon us as a 

result of that, according to the professional provisions in this 

regard, which are stipulated in the legal legislations of the 

government contracts and their procedures in the provisions of 

this document). 

 

n-  We are aware that you are not obliged to accept the lowest 

bids or any other bid received by you. 

o-  We undertake to take all actions to ensure, that our employees 

or any person works for us, will not practice bribery. 

 

Name of Bid :                                   Position:  

Signature: 

Name of the Authorized Person to Sign on our Behalf: 

Dated:  

Day/Month/Year 
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 ممحق العطاء

 جداول بيانات تعديل األسعار

 

في الجداول )أ( ,)ب( , )ج( , المدرجة الحقا , 
)أ( مبمغيا بالعممة  اآلتيعمى مقدم العطاء أن يحدد 

العراقية الواجبة الدفع)ب( ,المصادر المقترحة  
والقيمة األساسية والمؤشرات ليذه المكونات 

لكل مكون بالعمالت المختمفة ,)ج( الثقل المقترح 
بالعممة العراقية واالجنبية الواجبة الدفع, )د( معامل 

تحويل المبالغ الى العممة  ألغراضالتحويل المعتمد 
ألجنبية . في العقود الكبيرة والمعقدة , قد يتطمب ا

عدة معادالت لتعديل االسعار و حسب  استخدام
          طبيعة فقرات األشغال.

 

Annexes of the Bid 

 

Price Adjustment Data Schedules 

 

 

In schedules (A), (B) and (C), listed later on, the 

bidder has to specify the following (A) its amount 

payable in Iraqi currency, (B) the suggested 

sources, basic value and indicators of these 

components in various currencies, (C) the weight 

proposed for each component in the payable 

Iraqi and foreign currency, (D) the adopted 

conversion factor for the purposes of transferring 

the amounts into foreign currency, in large and 

complex contracts, it might be required to use 

several equations to adjust the prices according 

to the nature of work clauses. 
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رمز المؤشرات 
 الفقرة لمكونات كمفة

وصف 
 المؤشرات

مصدر كمفة 
 المؤشرات

القيمة 
األساسية و 

 تاريخال

المبمغ بعممة 
 مقدم العطاء

ثقل  المكونات 
المقترح من قبل 

 مقدم العطاء

 أ=     

 ب=     

 ج=     

 د=     

 ه=     

 1  المجموع

 

Code of 
Indicators for 

Para Cost 
Components 

Description 
of Indicators 

Source of 
Indicators 

Cost 

Basic Value 
and Date 

Amount in 
Bidder's 
Currency 

Weight of 
Components 
Proposed by 
the Bidder 

     a- 

     b- 

     c- 

     d- 

     e- 

Total  1 

 

 

 

 

 

 جدول )أ( _الدفع بالعملة العراقية

 

Schedule (A) – Payment in Iraqi 

Currency 
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 Schedule (B) – Payment in Foreign الدفع بالعممة األجنبية -جدول)ب(

Currency 

 

 

مؤشزززرات  رمزززز
مكونزززات كمفزززة 

 الفقرة

 وصززززززززززززززززززززززززف
  المؤشرات

 فزززززززةمصزززززززدر كم
 المؤشرات

 القيمززززززززززززززززززززززززة
 و األساسززززززززية

 التا ريخ

المبمزززغ بعممزززة 
 مقدم العطاء

المبمغ بالعممزة 
األجنبيزززززززززززززززززززة 

 الواجبة الدفع

 ثقززل المكونززات
 المقتزززززرح مزززززن
 قبززززززززل مقززززززززدم

 العطاء

 أ=      

 ب=      

 ج=      

 د=      

 ه=      

 2  المجموع

 

Code of 
Indicators 
for Para 

Cost 
Components 

Description 
of 

Indicators 

Source of 
Indicators 

Cost 

Basic 
Value and 

Date 

Amount 
in 

Bidder's 
Currency 

Amount 
Payable 

in 
Foreign 

Currency 

Weight of 
Components 
Proposed by 

the Bidder 

      a- 

      b- 

      c- 

      d- 

      e- 

Total  1 
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 ة عمالت الدفعجدول )ج( : خالص

 

 أ في حالة كون العطاء بالعممة العراقية  –البديل 

لجزء من العمل .......................) ادخل اسم الجزء من 
 االشغال( 

Schedule (C) – Summary of Payment 

Currencies 

 

Alternative (A) – In case the bid was in Iraqi Dinar 

 

For the part of work ………………… [Insert the 

name of the part of works] 

 

 

 

 

Name of 
Payment 
Currency 

(A) Amount of 
Foreign Currency 

(B) Exchange 
Rate (Dinar 

against what is 
represented by 

the Foreign 
Currency Unit) 

(C) Equivalent in 
Dinar 
A x B 

(D) Percentage 
of What it 

Represent of 
the Bid Net 

Amount 
100 * C 

Bid Net Amount 

Iraqi Currency  1.00   

 ) أ ( اسم عممة الدفع
 األجنبية العممةمبمغ 

 ) ب (
التحويل  نسبة

 )الدينار مقابل ما
 العممةتمثمو وحدة 
 (األجنبية

 )جـ(
 المقابل بالدينار

 ب xأ

 ) د (
تمثمو من صافي  نسبة ما

 مبمغ العطاء
 *جز        .011

 صافي مبمغ العطاء
   1.00  عممة العراقيةال

     (2العممة األجنبية رقم )

     (1العممة األجنبية رقم)

     (3رقم ) األجنبيةالعممة 

 100.00    صافي مبمغ العطاء

     العراقية بالعممةمبمغ االحتياط 

     مبمغ العطاء
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Foreign Currency 
No. (1) 

    

Foreign Currency 
No. (2) 

    

Foreign Currency 
No. (3) 

    

Bid Net Amount    100.00 

Reserve Amount 
in Iraqi Dinar 

    

 

 

 جدول : خالصة عمالت الدفع

 البديل ) ب( : في حالة الدفع بعدة عمالت 

( من التعميمات لمقـدمي العطـاءات 2-25) بموجب الفقرة )
 ) 

خالصــة الــدفع بــالعمالت :........................) أدخــل 
 بذلك( المشمولةأسم الجزء من االشغال 

 

 

 

Alternative (B) – In case of paying in several 

currencies 

 

(According to article (15-1) of the instruction 

to bidders) 

 

Summary of payment in currencies: 

………………… [Insert the name of the 

part of works inserted therein] 

 

 المبمغ المطموب دفعو بموجب العطاء اسم العممة

 عراقيالدفع بالدينار ال العراقية  العممة  

  ( 2االجنبية ) العممة

  ( 1االجنبية ) العممة

  ( 3العممة االجنبية )
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 Currency Amount Required to be Paid according to the 
Bid 

Iraqi Currency  

Foreign Currency (1)  

Foreign Currency (2)  

Foreign Currency (3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

رقما ر السع الكمية الوحدة وصف الفقرة
 وكتابة

المبمغ لمجموع 
 الفقرة رقما وكتابة

تجهيز ونصب وتشغيل خط انتاج قضبان 

ملم ( مع  19 –ملم  11 –ملم  5,9ألمنيوم )

فرن صهر وصب المعدن بموجب المواصفات 

 المرفقة

    

      وتشغيل منظومة طارد الغازات بتجهيز ونص

(في بلد المنشأ ولمدة 6تدريب أشخاص عدد)

     يام عدا أيام السفر. (أ11)

     تجهيز مواد احتياطية 

     تجهيز اجهزة فحص
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66 
 

 

 

 

 ( )أجور العمال(0جدول العمل باليومية رقم )

 

Work Schedule by Daily Wage no. (1) 

(Fees of Workers) 

 

رقم 
 الفقرة

معدل  حدةالو  وصف الفقرة
 االنتاجية

األجر 
بالساعة 

رقما 
 وكتابة

المبمغ رقما 
 وكتابة

 

 

     

      

  المجموع                                                             

نسبة قدرىا ............. عن التحميالت االدارية واالرباح المستحقة  بإضافة 
 ب(  3لممقاول بموجب الفقرة )

 (--موع النيائي ) ينقل الى الخالصة صفحةالمج

 

 

Item 
No. 

Item Description Unit Average of 
Productivity 

Wages 
Per Hour 
in figure 

and 
writing   

Amount 
in figure 
and 
writing   

      

      

      

      

      

      

Total  
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Adding a percentage of ……….. for the administrative charges and due profits for 
the contractor according to Para (3B) 
The Final Total (Carried forward to the summary page …..) 

 

 

 

 المواد( ( ) اسعار2جدول العمل باليومية رقم )

 

Work Schedule by Daily Wage no. (2) 

(Prices of Materials) 

 

الكمية  الوحدة صف الموادو  الفقرة
 المطموبة

السعر 
رقما 

 وكتابة 

المبمغ رقما 
 وكتابة

      

      

  المجموع 

 يضاف نسبة ................. عن التحميالت االدارية واالرباح

 (--المجموع النيائي) ينقل الى الخالصة صفحة

 

 

 

Item 
No. 

Item Description Unit Required 
Quantity 

Price in 
figure 
and 
writing   

Amount 
in figure 
and 
writing   
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Total  

Adding a percentage of ……….. for the administrative charges and profits 
The Final Total (Carried forward to the summary page …..) 

 

 

 

: اجور  3باليومية رقم  المنفذةجدول الفقرات 
 المستخدمةالمعدات 

Schedule of Items Implemented by 

Daily Wage no. (3) (Fees of Used 

Equipment) 

 

 الفقرة

 وصف الفقرة
االنتاجية 
 بالساعة

األجر  
األساسي 
بالساعة 
 رقما وكتابة

المبمغ رقما 
 وكتابة

  

 

   

   المجموع

  بة ........... عن التحميالت االدارية واالرباحيضاف نس

   المجموع لمعمل باليومية : معدات المقاول 

 (--)ينقل الى الخالصة صفحة

 

 

Item Item Description Productivity 
Per Hour 

Basic Wages 
Per Hour 
in figure 

and 
writing   

Amount 
in  figure 
and 
writing   
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Total  

Adding a percentage of ……….. for the administrative charges and profits  

Total of Working by Daily Wage: Equipment of the Contractor 
The Final Total (Carried forward to the summary page …..) 

 

 Abstract of Work Cost by Daily Wage عمل باليوميةمستخمص كمفة ال

 

المبمغ رقما  الخالصة
 وكتابة

نسبة المبمغ 
بالعممو االجنبية 

 رقما وكتابة 

   مجموع فقرات العمل باليومية ) اجور العمال (  -0

   مجموع فقرات العمل باليومية )كمفة المواد( -2

   لمقاول(مجموع فقرات العمل باليومية )معدات ا -3

 المجموع الكمي لفقرات العمل اليومية 

 (--الخالصة  )تنقل الى صفحة

  

 

Summary Amount in 
figure and 
writing   

Percentage of Amount 
in Foreign Currency 
in figure and writing   

1- Total Items of Work by Daily Wage (Fees of 
Workers) 

  

2- Total Items of Work by Daily Wage (Prices of 
Materials) 

  

3- Total Items of Work by Daily Wage (Equipment 
of the Contractor) 

  

Items Total of Work by Daily Wage 
(Carried forward to the summary page ….) 

  

 

 



67 
 

 

 

 

 Summary of Reserve Items Cost خالصة كمفة الفقرات االحتياطية

 

رقم جدول 
 الكميات

 مبمغيا رقما وكتابة وصفيززززززا رقم الفقرة

2.    
1.    
3.    
0.    

 مجموع مبالغ الفقرات االحتياطية رقما وكتابة  
 (--)ينقل الى الخالصة صفحة 

 

 

Bill of 
Quantities 

No. 

Item 
No. 

Description Amount in 
figure and 
writing   

1.    

    

2.    

    

3.    

    

4.    

    

Total of Reserve Items Amounts in figure and writing   
(Carried forward to the summary page …..) 
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 الخالصة النيائية

 اسم العقد:

 رقم العقد: 

Final Summary 
 

 

Name of Contract: 

Number of Contract: 

General Summary Page No. Amount in 
figure and 
writing   

Schedule No. (1)   

Schedule No. (2)   

Schedule No. (3)   

………………. Etc   

Total of the above schedules with the reserve amounts (a)  

Total of work by daily wage (b)  

General reserve (c)  

   

Final total of (a + b + c)   

 

 المبمغ رقما وكتابة رقم الصفحة الممخص العام
   ( 2جدول رقم )
   ( 1جدول رقم )
   ( 3جدول رقم )
   ........الخ 

  )أ( االحتياطيةمجموع الجداول أعاله بدون المبالغ 
  )ب( العمل باليومية مجموع
  )ج( العام االحتياط

   
   مجموع النيائي )أ +ب + ج(
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 الفنيالمقترح 
 

 الييكل التنظيمي لمموقع 

 منيجية العمل 

 منياج التييئة 

 منياج التنفيذ 

 الكوادر 

 المعدات 

 الجداول التخصصية لممعدات 

  النشرات الفنية لمجيات المصنعة لممعدات
 والمواد

 اخرى 
 

Technical  Proposal 
 

 

-  Organizational Structure of the Site 

 

- Work Methodology 

 

- Preparation Methodology 

 

- Execution Methodology 

 

- Workers 

 

- Equipment 

 

- Specialized Schedule for Equipment 

 

- Technical Literature Issued by the 

Manufacturer of the Equipment and Items 

 

- Other 
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 الييكل التنظيمي في الموقع

 

Organizational Structure of the Site 
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 منيجية العمل 

 

Work  Methodology 
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 منياج التييئة 

 

Preparation Methodology 
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 التنفيذمنياج 

 

Execution Methodology 
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 العاملين

  

(: اســـماء الكـــادر القيـــادي المقتـــرح 2اســـتمارة العـــاممين رقـــم )
عمــى مقــدمي العطــاءات تقــديم قائمــة بــالكوادر القياديــة الكفــؤة 
لتمبيـــــة المتطمبـــــات المحـــــددة فـــــي القســـــم الثالـــــث ويـــــتم تقـــــديم 

 ت عن خبرتيم بموجب الجدول الحقا:المعموما

 

 

Schedule of staff 

 

Form of staff no. (1): Proposed names of 

the key staff, the bidders have to submit a 

list of the efficient key staff to fulfill the 

requirements specified in section three, 

and submit the information regarding their 

experiences according to the following 

schedule: 

 

 كما ىو محدد بالقسم الثالث
As specified in section three 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 االسم:

  المنصب:

  المؤىل العممي:

  الخبرة

1 Name: 

Position: 

Scientific Qualification:  

Experience:  

2 Name: 

Position: 

Scientific Qualification: 

Experience: 

3 Name: 

Position: 

Scientific Qualification  

Experience  

4 Name: 

Position: 

Scientific Qualification: 

Experience: 
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 2 االسم 

  المنصب

  المؤىل العممي

  الخبرة:

 3 االسم 

  المنصب

  المؤىل العممي

  الخبرة

 4 االسم 

  المنصب

  المؤىل العممي

  الخبرة

 

 

Form of staff  no. (2): Experience of the 

key Staff 
: استمارة الخبرة لمكوادر  2العاممين رقم  استمارة

 القيادية

 

Name of Bidder أسم مقدم العطاء 

 المنصب 

 معمومات شخصية
 تأريخ الوالدة االسم

 لخبرة المينيةا

 اسم رب العمل : الوظيفة الحالية
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 عنوان العمل:

 التمفون
ل )مدير / موظف / و ص المسؤ الشخ

 األفراد(

 العنوان االلكتروني فاكس

 سنوات الخدمة لدى رب العمل ىذا  العنوان الوظيفي

 

Position 

 
Personal 
Information 

Name Date of Birth 

Work Experience 

 
 
 
 
 
 
 

Current 
Position 

Name of Employer:  

Work Address:  

Telephone: Person in Charge (Director / 
Employee 
/ Personnel) 

Fax: Email: 

Position Title: Employer's Years of Service 

 

Hereunder is the summary of work 

experience for the past (20) years as 

from the current date, explaining any 

technical and administrative experiences 

related to the current project. 

 

ـــة لمســـنوات ال ) ـــرة الميني ـــاه خالصـــة الخب ( 12أدرج فـــي أدن
السـابقة ابتــداء مــن الوقـت الحــالي موضــحا ايـة خبــرات  فنيــة 

دارية  تتعمق بالمشروع الحالي  وا 

 

 الشركة / المشروع / المنصب / الخبرة الفنية واالدارية ذات العالقة الى من
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From T
o 

Company / Project / Position / The Related 
Technical and 
Administrative 
Experiences 

   

   

   

 

Equipment Form 

 

The bidder has to submit the 

information to demonstrate accurately 

the possibility of insuring the needs of 

the main equipment required to 

implement the contract mentioned in 

section three (Evaluation and 

Comparison Criteria), which requires 

filling a separate form for each equipment 

listed or proposed by the bidder 

 استمارة المعدات

بصورة  إلثباتعلى مقدم العطاء تقدٌم المعلومات 

دقٌقة امكانٌة تأمٌن االحتٌاج للمعدات الرئٌسة 

المطلوبة لتنفٌذ العقد المشار الٌها فً القسم الثالث 

)معاٌٌر التقٌٌم والمفاضلة( ٌتطلب ملء استمارة 

منفصلة لكل معدة مدرجة أو ٌقترحها مقدم العطاء 

. 

 

 

 

 لمعدة نوع ا
 معمومات عن المعدة  أسم المصنع  الطراز وقدرتيا الحصانية 

 اإلنتاجية سنة الصنع 

 وضعيا الحالي  موقع عمميا الحالي 

 وصف عمميا الحالي 

 ادراج مصدر المعدة او االلية 
 ممموكة لمقدم العطاء      مستأجرة       مؤجرة      مصنعة خصيصا  

 مصدرىا 
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Type of Equipment 

Information 
About the 
Equipment 

Name of Manufacturer Model and Horsepower 

Productivity Manufacturing Year 

Current Status Current Work Address 

Current Work Description 

Its Source Insert the Source of the Equipment or Machinery 
Owned by the bidder Rented Leased Specifically Manufactured for 

 

 

 ممكية المعدة اسم مالك المعدة

 عنوان المالك

 تمفون فاكس اسم ومنصب ممثل المالك
  الموقع االلكتروني

 االتفاقية تفاصيل تأجير ، استئجار ، تصنيع المعدات المطموبة لممشروع
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Ownership of Equipment 

Name of Owner of the Equipment 

Owner's Address 

Telephone: 
Fax: 

Name and position of the Owner: 

 Email: 

Agreement Details  of  Leasing  ,  Renting  and  Manufacturing  the  
equipment 
required for the project 
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Specialized Schedules for 

Equipment 

 

 الجداول التخصصية للمعدات
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Technical Literature Issued by the 

Manufacturer of the Equipment and 

Items 

 

 النشرات الفنية للجهات المنتجة للمعدات والمواد
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Other 

 
 أخرى
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Qualifications of Bidders Required in 

case of not conducting the 

Prequalification 
 

In order to demonstrate that the bidder 

has qualifications mentioned in section 

three (Evaluation and Qualification 

Criteria) to implement the contract, the 

bidder has to submit the required 

information according to the forms listed 

later on 

مقدمي العطاء المطلوبة في حالة عدم مؤهالت 

 أجراء التأهيل المسبق

 

ؤهالت المشار ملغرض أثبات تمتع مقدم العطاء بال

الٌها فً القسم الثالث)معاٌٌر التقٌٌم والمؤهالت ( 

لتنفٌذ العقد على مقدم العطاء تقدٌم المعلومات 

المدرجة الحقا . االستماراتالمطلوبة بموجب   
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Form no. (1) / Information Form of the 

Qualifications of Bidders (Individual 

Company) 

 

معمومات عن مؤىالت  استمارة( / 0استمارة رقم )
 مقدمي العطاء ) شركة منفردة (

 

Information of the Bidder 

Legal Name of the Bidder  

In case of joint venture / the legal name for each partner  

Country of Incorporation  

Date of Company's Incorporation  

Legal Address in the Country of Incorporation  

Authorized  Representative  of  the  Bidder  / Legal (Name, Address, 
Telephone, Fax, Email Address) 

 

 المعمومات عن مقدم العطاء

 االسم القانوني لمقدم العطاء  

 لكل شريك  في حالة مشروع مشترك االسم القانوني 

 دولة التأسيس لمشركة  

 تاريخ تأسيس الشركة 

  التأسيسالعنوان القانوني في بمد  

 الممثل المخول مقدم العطاء ،القانوني ) االسم ، العنوان ، رقم الياتف ، رقم الفاكس ، العنوان االلكتروني ( 

 المرفقات نسخ من الوثائق األصمية المدرجة في أدناه 

( من 1-0( ،)2-0القانوني لمشركة بموجب المادة ) االتحادالشركة المنفردة ، الفقرات المتعمقة بالتأسيس او  في حالة -2
 التعميمات لمقدمي العطاءات.

 ( من التعميمات لمقدمي العطاء 1-12التخويل لممثل المشروع المشترك المشار الية اعاله بموجب الفقرة  )  1 -

يتم تقديم اتفاقية المشروع المشترك او رسالة الرغبة في تشكيل مشروع مشترك بموجب الفقرة )  في حالة المشروع المشترك-3 
 ( من التعميمات لمقدمي العطاءات. 0-2
( من 0-5(  انفا وبما ينطبق مع الفقرة )2في حالة شركة ممموكة لمدولة اية وثائق اضافية غير داخمة با الفقرة ) -0

  التعميمات لمقدمي العطاءات.
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The Enclosures are Copies of the original Documents listed hereunder 
 

1-  In case of individual company, the items related to incorporation or legal companies 
federation of the company according to article (4-1), (4-2) of the instructions to bidders. 

2-  The authorization of the representative of the aforementioned joint venture according to 
article (20-2) of the instructions to bidders. 

3-  In case of joint venture, a joint venture agreement or a letter of willingness is submitted to 
establish a joint venture according to Para (4-1) of the instructions to bidders. 

4-  In case of a company owned by the country and any additional documents not inserted in 
Para (1) above, and conforming to Para (5-4) of the instructions to bidders. 

 

 

 

Form no. (2) / Information Form of the 

Qualifications of Bidders (Joint 

Venture) Each Company 

participating in the Joint Venture 

has to fill this Form 

 

(/ استمارة معمومات عن مؤىالت 2استمارة رقم )
 اء )المشروع المشترك(مقدمي العط

عمى كل شركة مشاركة في المشروع المشترك أن تمأل 
 ىذه االستمارة

 

 المعمومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوي المتخصص

 االسم القانوني لمقدم العطاء  

 أسماء الشركات في المشروع  المشترك او المقاول الثانوي المتخصص  
 مكونة لممشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصصالشركة ال تأسيسبمد  

 لمشركة المكونة لممشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص التأسيسسنة  

 لمشركاء في المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص   التأسيسالعنوان القانوني في بمد  

اللكترونـــي لمممثـــل المخـــول مـــن قبـــل المشــــروع االســـم والعنـــوان ورقـــم اليـــاتف ورقـــم الفـــاكس والعنــــوان ا 
 المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

 المرافقات نسخ من الوثائق األصمية المدرجة في أدناه

 ( من تعميمات لمقدمي العطاءات.  2-0رة )نوني المسمى في أعاله بموجب الفقالتحاد أو المشروع المشترك القاا  وثائق تأسيس -2

 ( من تعميمات لمقدمي العطاء. 1-12تخويل لممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة )كتاب ال - 1    
في حالة الشركات الممموكة من الدولة الوثائق التي تثبت االستقاللية القانونية والمالية وتعمل بموجب القوانين التجارية  -3     

 ( من التعميمات لمقدمي العطاء. 0-5بموجب الفقرة )
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Information of the Joint Venture or the Specialized Subcontractor 
Legal Name of the Bidder  
Names of  Companies in  the  Joint Venture or the Specialized 
Subcontractor 

 
Country  of  Incorporation  of  Joint Venture Establishing Company and 
the Specialized Subcontractor 

 

Year of Incorporation of Joint 
Venture Establishing Company and the Specialized Subcontractor 

 

Legal  Address  in  the  Country  of Incorporation  for  Partners  of  the 
Joint Venture and the Specialized Subcontractor 

 

Name,   Address,   Telephone,   Fax and Email Address of the 
Representative Authorized by the Joint Venture and the Specialized 
Subcontractor 

 

The Enclosures are Copies of the original Documents listed hereunder 
1- Documents of incorporating the companies federation or the legal joint venture 
named above according to Para (4-1) of the instructions to bidders. 
2- Letter of Authorization of the representative of the joint venture named above 
according to Para (20-2) of the instructions to bidders. 
3-  In case the companies owned by the country and the documents that prove the legal 
and financial independence and work according to the commercial laws according to 
Para (5- 4) of the instructions to bidders. 

 

 

Form of Unresolved Lawsuits 
 

This form is filled by each bidder, if it 

was an individual company or each 

partner in the joint venture. 

 

 استمارة الدعاوى القضائية غير المحسومة

 

ٌتتتم متتلء هتتذم االستتتمارة متتن كتتل مقتتدم عطتتاء ستتواء كتتان 

 شركة منفردة أم شرٌك فً المشروع المشترك

 

 المطالبات غير المحسومة

 مطالبة غير المحسومةقيمة ال موضوع المطالبة السنة

 بالدوالر رقما وكتابة

نسبة قيمة المطالبة غير 
 المحسومة من صافي 

 رأس المال رقما وكتابة 
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Unresolved Claims 

Year Subject of Claim Value of Unresolved 
Claim in Dollar 
in figure and 

writing 

Percentage of 
Unresolved Claim Value 

from Net Capital in 
figure and writing  

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Financial Form (1) Financial Situation 
 

This form is filled by each bidder, if it 

was an individual company or each 

partner in the joint venture. 

 

 وضع المالي (: ال1) استمارة مالية

 

ٌتم ملء هذم االستمارة من مقدم العطاء سواء كان شركة 

 منفردة أم شرٌك فً المشروع المشترك

 

 البيانات المالية لمسنوات الثالث بالدوالر

 3سنة   1سنة   2سنة 

 

Financial Data for Three Years in Dollar 

Year 1 Year 2 Year 3 
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Information from the Balance Form 

  

 المعلومات من استمارة المٌزانٌة 

 

 

    االصول الكمية 
    الديون الكمية 

    الرأسمال الصافي 
    األصول الجارية 
    الديون الجارية

 

Total Assets    

Total Debts    

Net Capital    

Current Assets    

Current Debts    

 

 

Information from the Certificates of 

Financial Position 

 المعلومات عن شهادات الوضع المالً

 

 

  الواردات الكمية 

  األرباح قبل المحاسبة الضريبية

  االرباح بعد المحاسبة الضريبية

ات الثالث المرفقات نسخ من شيادات الوضع المالي ) الميزانية الختامية متضمنة المالحظات كافة وشيادات الدخل لمسنو       
 السابقة كما مبين وبالتطابق مع الشروط األتية:

 .ىذه الوثائق تعكس الوضع المالي لمقدم العطاء او الشركاء في المشروع المشترك وال تشمل الشركات األم المنبثقة عنيا 
  الوضع المالي السابق يجب ان يكون صادرًا من مدقق قانوني 
 ة المالحظات الواردة في الشيادات المالية كافةنمتكاممة ومتضم الشيادات المالية السابقة يجب ان تكون 
  شيادة التدقيق القانوني بصددىا الشيادات المالية السابقة يجب ان تمثل الفقرات السابقة المنجزة والتي تم صدور
 الشيادات المالية المرحمية غير مطموبة ولن تقبل ( )
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Total Revenues  

Profits Before 
Tax Accounting 

 

Profits  after  Tax 
Accounting 

 

 
Enclosures are copies of the financial situation certificates (final balance including all 
the notes and income certificates for the past three years as shown in conformity with 
the following conditions: 

 
- All these documents reflect the financial situation of the bidder or the partners in 
the joint venture and it does not insert mother companies emanating therefrom. 

- The previous financial situation shall be issued by a legal auditor. 

- The previous financial certificates shall be complete and include all the notes 
mentioned in the financial certificates. 
- The previous financial certificates shall represent the previous accomplished items 
which a  certificate  of  legal  auditing  was  issued  thereon  (Interim  Financial  
Certificates not required and will not be accepted). 

 

 

Financial Form (2) Average of Annual 

Revenues for Construction Works 

To be filled by the bidder and each 
partner in the joint venture 

 ييد( معدل اإليرادات السنوية إلعمال التش2استمارة مالية)

 تمأل من مقدم العطاء و كل شرٌك فً المشروع المشترك

 

 

 بيانات االيرادات السنوية لمسنوات الثالث ) االنشائية (

 السنوية بالعممة المعتمدة اإليرادات السنة
نسبة التحويل الى 

 الدوالر 
 المبالغ با الدوالر

    

    

    
   معدل االيرادات السنوية عن االعمال االنشائية

 

Annual Revenues Date for Three Years (Construction) 

Yea
r 

Annual Revenues in the 
Adopted 
Currenc

y 

Percentage of 
Transfer in Dollar 

Amounts in 
Dollar 

    

    

    

Annual Revenues Average of Construction Works  
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The information of annual revenues 

submitted by the bidder (individual 

company) or each partner in the joint 

venture shall represent the amounts of 

accomplished works and by which 

advances were submitted to the employer 

each year for the continuous or 

accomplished works, after transferring it 

to dollar at the prevailing exchange rate 

at the end of the year. 

 

 باإليراداتيجب ان تمثل المعمومات الخاصة 
السنوية المقدمة من مقدم العطاء ) شركة منفردة( 
أو كل شريك في المشروع المشترك مبالغ االعمال 
المنجزة التي تم تقديم السمف بموجبيا الى رب 

شغال المستمرة أو المنجزة بعد العمل لكل سنة لأل
تحويميا الى الدوالر بسعر الصرف السائد في نياية 

 السنة. 

 

Financial Form (3) Financial 

Resources 

 

Specify the financial sources 
proposed to finance the contract i.e. 
current accounts, non- mortgaged 
property assets, debts and any 
financial resources, the final 
receivables of current obligations 
which ensure securing cash liquidity 
for this contract or contracts as 
specified in section three (Evaluation 
and Comparison Criteria) 

 

 ( : الموارد المالية 3استمارة مالية )

 

لمالية المقترحة لتمويل العقد مثال ذلك حدد المصادر ا
، والموجودات العقارية غير المرىونة  الجاريةالحسابات 

، و الديون ، واية موارد مالية ، و المستحقات النيائية 
لاللتزامات الحالية والتي تضمن تامين السيولة النقدية 

قود وكما محدد في القسم الثالث ليذا العقد أو الع
 ( مة والتقييماضمعايير المف)

 

 

المبمغ بعممة المناقصة او اي عممة  مصادر التمويل ت
 اخرى

2   

1   

3   
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Financial 
Resource

s Ser. Financing Sources Amount in Tender's 
currency or any other 

currency   

1   

2   

3   

 

 

 

 

Financial Form (4) Current Contractual 

Obligations / Continuous Works 
 

 

Each bidder as an individual company or 

any partner in the joint venture shall 

submit the information of financial 

obligations of all concluded contracts or 

to which letters of awarding were issued 

or for contracts that are close to 

completion and to which no letter of 

acceptance was issued. 

 

 

التعاقدية الحالية /  االلتزامات( : 4استمارة مالية )
 األعمال المستمرة 

عمــى كــل مقــدم عطــاء كشــركة منفــردة او كــل شــريك فــي 
ـــــديم المعمومـــــات عـــــن التزامـــــاتيم  المشـــــروع المشـــــترك تق

ـــة  التـــي أبرموىـــا  ـــة عـــن العقـــود كاف ـــك التـــي المالي أو لتم
صـــدر ليـــم كتـــب اإلحالـــة ليـــا أو لمعقـــود التـــي أوشـــكت 

 ولم تصدر ليا شيادة القبول  اإلنجازعمى 

 

 

عنوان ممثل صاحب  أسم العقد
العمل ورقم الياتف ورقم 

الفاكس والعنوان 
 االلكتروني

قيمة االعمال غير 
المنجزة بعممة 
المناقصة او اي 
عممة اخرى بما 
 يعادل الدوالر 

يخ المتوقع التار 
 إلنجازىا

معدل السمف المدفوعة 
خالل الستة اشير السابقة 
بعممة المناقصة او اي 
عممة اخرى بما يعادل 

 دوالر/شير 
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Name of 
Contract 

Address of 
Employer's 

Representative, 
Telephone, Fax 

and Email Address 

Value of 
Unaccomplished 

Works in Tender's 
currency or any 
other currency 

equivalent to Dollars 
  

Expected Date 
of Completion 

Average of Paid 
Advances During the 
Past Six Months in 
Tender's currency 

or any other 
currency equivalent 

to Dollar / Month 

     

     

     

     

 

 

 

Experience Form (1): General 

Experience in Constructions Field 

 

This form is filled by each bidder, if it 

was an individual company or each 

partner in the joint venture. 

 

( : الخبرة العامة في مجال 1استمارة خبرة )

 االنشاءات

ة منفردة من مقدم العطاء سواء كان شرك ٌجب ان تمأل

 أم كان شرٌكاً فً المشروع المشترك

 الخبرة العامة في مجال االنشاءات

شير وسنة 
 المباشرة

شير 
وسنة 
 االنتياء

عدد 
 السنين

 اسم وتعريف بالعقد واسم وعنوان صاحب

 المنفذة  لألشغالالعمل ووصف مختصر  

 من مقدم العطاء

 ميام مقدم العطاء

 في االشغال المنفذة 
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General Experience in Constructions Field 

Month and year 
of commencement 

Month and year of 
completion 

No. of 
years 

Name and introduction of contract, 
name and address of employer, 
summary description of works 

executed by the bidder 

Tasks 
of bidder in 
the executed 

works  

     

     

 

 

Experience Form (2A): Specialized 

Experience in Constructions 
 

To fill one form for each contract 

أ( : الخبرة التخصصية في 2استمارة خبرة)
 االنشاءات

 تمأل استمارة واحدة لكل عقد.

 

 

 دالعقود ذات الطبٌعة والحجم المماثل لهذا العق

 تعرٌف العقد -من –رقم العقد 

 تارٌخ االنتهاء تارٌخ االحالة

دور مقدم العطاء فً 
 العقد 

 مقاول                      مقاول ادارة عقد                         مقاول ثانوي

 دوالر قٌمة العقد الكلٌة 

اذا كان شرٌكاً فً 
مشروع مشترك او 

مقاوالً ثانوٌاً حدد 
زام من حجم االلت

 مبلغ العقد الكلً 

 مبلغ االلتزام  نسبة من مبلغ العقد الكلً 

اسم صاحب العمل 
وعنوانه ورقم 

الهاتف ورقم الفاكس 
 والعنوان االلكترونً 

 

 )ا( من القسم الثالث2-4-2صف أوجه التماثل بموجب المعاٌٌر المحددة بالفقرة 
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Contracts with nature and volume similar to this contract 

No. of Contract – from - Introduction of Contract 

Date of Awarding Date of Completion 

Bidder's Role in Contract Contractor Contract Management Contractor 

 
Subcontractor 

Total Value of Contract Dollars 

If he was a partner in a 

joint venture or 
subcontractor,   specify the  
volume of commitment of 
the total amount of the 
contract 

Percentage of the total amount of 

the contract 

Amount of commitment 

Name  of  Employer,  his 

address,  telephone,  fax 
and email 

 

Describe the similarities according to the criteria specified in Para 2-4-2(A) of section three 

  

 

 

 

 

 

 

ب(:الخبرة المتخصصة في 1استمارة خبرة)

 الفعاليات الرئيسية
Experience Form (2B): Specialized 

Experience in Main Activities 
 

 

To fill one form for each contract 

 

 

 

 

 

 

 

 ات الفعاليات الرئيسة المماثمة العقود ذ
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Contracts with similar main activities 

No. of Contract Introduction of Contract 

Date of Awarding Date of Completion 

Bidder's Role in Contract Contractor Contract Management Contractor 

 
Subcontractor 

Total Value of Contract in Tender's currency or any other currency  

If  the  partner  was  in  a 

joint venture or subcontractor,   
specify the volume of total 
commitment described in the 
contract 

Percentage of the total amount of 

the contract 

Amount in Dollar 

Name  of  Employer,  his 

address,  telephone,  fax 
and email 

 

Describe the similarities according to the criteria specified in Para 2-4-2(B) of section three 

 

 

 تعريف العقد رقم العقد 
 تاريخ االنتياء  تاريخ االحالة 

 مقاول                مقاول إدارة عقد               مقاول ثانوي                         دوره في العقد 

 بعممة المناقصة او اي عممة اخرى الكمفة الكمية لمعقد 

لشريك في مشروع اذا كان ا
مشترك او مقاواًل ثانويًا 
حدد حجم االلتزام الكمي 

 الموصوف بالعقد 

من االلتزام  التزاموالنسبة المئوية لحجم 
 الكمي 

 المبمغ بالدوالر 

اسم صاحب العمل عنوانو 
ورقم الياتف ورقم الفاكس 

 والعنوان االلكتروني

 

 )ب( من القسم الثالث  1-0-1المرقمة  وصف الفعاليات الرئيسة بموجب المعايير بالفقرة
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Bid Guarantee Form (Bank Guarantee) 

 

[If needed, the bank/bidder 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 

Employer] 

Date: [Insert Date] 

Bid Guarantee No.: [Insert Number] 

 

We were informed that [Insert name of bidder, if it was 

joint venture then insert full legal names of partners] 

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

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

Name of Contract] according to the invitation to the 

bidders no. [Insert Number]. 

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 

employer during the validity period of the bid, (1) failure or 

refusal to implement the contract agreement, if required, or 

(2) failure or refusal to submit a good 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 

 ج ضمان العطاء )كفالة مصرفية(نموذ

 

نموذج الكفالة  المصرف/مقدم العطاء]إذا لزم األمر، ٌمأل 

 المصرفٌة هذا بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس.[

____________________________________

_ 

 ]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصّدر[

 

 حب العمل[: ]أدخل اسم وعنوان صاالمستفيد

 : ]أدخل التارٌخ[التاريخ

 : ]أدخل الرقم[ضمان عطاء رقم

 

تم إبالغنا بأن ]أدخل اسم مقدم العطاء؛ إذا كان مشروعا مشتركا 

أدرج األسماء القانونٌة الكاملة للشركاء[ )فٌما ٌلً ٌسمى "مقدم 

العطاء"( قد سلمكم عطاءم المؤرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما ٌلً 

تنفٌذ  ]أدخل اسم العقد[ بموجب الدعوة لمقدمً ٌسمى "العطاء"( ل

 . ]ادخل الرقم   [العطاءات رقم 

إضافة، فإننا نعً، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات ٌجب أن تدّعم 

 بضمان عطاء. 

وبموجب طلب من مقدم العطاء، نحن ]أدخل اسم المصرف[ 

ملتزمون بموجب هذم الوثٌقة بأن ندفع لكم أي مبلغ أو مبالغ ال 

جاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ تت

بالكلمات[ دٌنارا عراقٌا فور تسلمنا منكم أول طلب خطً 

مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه 

 )بالتزاماته( تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء: 

حددة من مقدم )أ(   قد سحب عطاءم خالل فترة نفاذٌة العطاء الم

 العطاء فً نموذج عطاء؛ أو

 

)ب( مع تبلٌغه بقبول عطائه من صاحب العمل خالل فترة نفاذٌة 

( فشل او رفض تنفٌذ اتفاقٌة العقد، إن كان مطلوبا، أو 1العطاء، )

( فشل او رفض أن ٌقدم كفالة حسن التنفٌذ بحسب التعلٌمات 2)

 لمقدمً العطاء. 
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not awarded to the bidder, achieve the closest of the 

following two events: (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 of payment 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 in accordance with the Iraqi 

Law  

 

[Signature (signatures) representative (representatives) 

authorized (authorized) 

 

( إذا كان مقدم العطاء هو الذي تنتهً صالحٌة هذا الضمان: أ

أرسً علٌه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم 

العطاء وكفالة حسن التنفٌذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو 

ب( إذا لم ٌرس العطاء على مقدم العطاء، تحقق االقرب من 

بأن ( تسلمنا نسخة من تبلٌغكم مقدم العطاء 1: )اآلتٌٌنالحدثٌن 

( بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء 2العطاء لم ٌرس علٌه، أو )

 عطاء مقدم العطاء.  نفاذٌة

وبالتالً، فإن أي طلب للدفع تحت هذم الكفالة ٌجب أن ٌستلم من 

 قبلنا فً المكتب فً ذلك التارٌخ أو قبله.

تخضع هذم الكفالة للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، الصادرة 

 . ون العراقًوفقا للقان

____________________________ 

 [)المخولٌن( المخول)الممثلٌن(  ]توقٌع )تواقٌع( الممثل
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Part Two 

Work Requirements 

For the contracts of executing Works  

(To be filled by the Contracting Party  

accurately) 

 

 الجزء الثاني 

 متطلبات األشغال 

 لعقود تنفيذ األشغال

 تملئ من قبل جهة التعاقد وبشكل دقيق()

 

Section Six – Work Requirements 

 

Contents 

 

Scope  of  Work .......... .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 
Specifications ........... .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 
Plans .......................... .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 
Bills  of  Quantity ........ .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 
Additional  Information.خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

 

 

 السادس : متطلبات األشغال القسم

 لعقود تنفيذ األشغال

 المحتويات 

 نطاق العمل      
 المواصفات      
 تالمخططا 
 المعلومات االضافية   
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 المخططات -3
 

 .مخططات ]تتضمن[وثائق العطاء هذه 
 
 

]أدخل قائمة المخططات األتية إذا كانت هذه الوثائق سيتم 
 تضمينها[

 

3- Drawings 
 

Bid documents [Insert "does include"] 
drawings. 
 
[Insert the following list of drawings   
if these documents will be included[ 

 

 قائمة المخططات

 الغرض اسم المخطط رقم المخطط

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List of Drawings 
 

No. of Plan Name of Plane Purpose 
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 االختبار والفحص الهندسي -4
 

سيتم إجراء االختبارات والفحوص الهندسية األتية: ]أدخل 
 قائمة االختبارات والفحوص الهندسية[

 

4- Test and Engineering   Inspection 
The following tests and engineering 
inspections will be conducted: 
[Insert list of tests and engineering 
inspections 

 

 قائمة االختبارات والفحص الهندسي

رقم 

 البند
 االختبار و/أو الفحص الهندسي وصف ملخص لكل بند

 خط أنتاج قضبان المنيومطريقة فحص  1

يتم اجراء  خط أنتاج قضبان المنيومل نصب وتشغيو تجهيز اكمال بعد

شركة اور العامة واجراء تشغيل تجريبي لها في الفحوصات 

 . المواد االولية باستخدام

 
 يتضمن العرض الفني :

 مع تقديم الوثائق الفنية وأي معلومات أخرى. لخط أنتاج قضبان المنيومالمواصفة الفنية  - أ
 .العالمية وبموجب المواصفة الخاصة بالمناقصةطريقة التعبئة للبضاعة وفق المواصفات  -ب
في االتحاد  امن الشركات الفاحصة التي تكون عضو لخط أنتاج قضبان المنيومتقديم تعهـد بتقديم شهادة فحـص  -ج

 . الدولي للشركات الفاحصة

The technical offer envelop 

Should contain the: 

a. Technical specifications for the Aluminum rod production line & any other 

information. 

b-The packing method of the material should be according to the standards 

specifications of the tender conditions. 

c- Obligation to present inspection certificate from the testing companies 

which are members in the international federation of inspection companies 

 

 

List of Tests and Engineering Inspections 
 

Item 
No. 

Brief Description of 
each Item 

Test and/or Engineering Inspection 

1 Method of inspection of   

Aluminum rod 

production line 

 After completing the supply, installation and 

operation of the  Aluminum rod production line 

should be subject to the inspection procedure in 

UR company.  
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 قبل تقديم العروض خط أنتاج قضبان المنيوم: يتطلب الكشف الموقعي على  مالحظة

Attach (1)   

Technical Documents of Aluminum Rod continuous casting and Rolling Line 

Material Description                                                                                

Aluminum rod 

continuous 

casting and 

rolling line 

 The capacity of the line is 4 – 5 ten / hr. 
 New-type four-wheel continuous casting machine 

  

 Diameter of wheel                          Ø1600 mm 

 Casting bar speed                            7.6-15 m/min 

 Rotating speed of wheel                1.66-3.3 r/min 

 Motor for casting machine            4 kw 

 Cooling water pressure                  0.2-0.5 Mpa 

 Cooling water temperature           15-45 C® 
 

 Continuous rolling machine 

 Diameter of outlet                          Ø9.5, Ø12, Ø15 

 No. of rolling stands                       15 sets 

 Nominal roller dia.                          Ø255 mm 

 Driving ratio between                    1:1.25  
neighboring stands 

 Twin-coiler machine 

 Diameter of outlet                         Ø9.5, Ø12, 
Ø15  

 Mobile motor for trolley               3kw 

 Coiling diameter                             Ø2000-Ø1400 

 Rear tractor motor                         1.1 kw (2 sets) 

 Motor coiler                                    2.2 kw 

 Dimension of coiling basket         Ø2100*1400 mm in height 
 

 Lubricating system 

 2 oil pumps                                     KCB 300 

 Max. flow                                       18 r 

 Work pressure                             0.35 Mpa 

 Motor type                                   YI 32M2-6       5.5KW 
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 Oil temperature                           ≤45 C® 

 1 oil tank                                       V=4  

 The emulsion pumps                  ISW 100-250 B (one 
standby) 

 Max. flow                                     87  

 Work pressure                            0.3-0.5 Mpa 

 Motor type                                  YI 80M-2        22KW 

 Emulsion temperature              15-45 C® 
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Attach (2) 

Technical Document of 5 T-H Vertical Rapid Energy-Saving 

Aluminum-Melt Furnace and 10T+10T Rectangular Double-Hearth 

Holding Furnace 

Material Description 

1) 5T/h 
vertical 
type rapid 
and energy-
saving 
aluminum-
melt 
furnace 

 

 

2) 10T+10T 
Rectangula
r double-
hearth 
holding 
furnace 

 Furnace adopts tipping-bucket feeding machine, with feeding 
material from the top of vertical funnel of melting room  

 High-strength phosphate sector bricks are used for the material 
of the vertical tube and throat of the melting chamber 

 Burners use heavy oil as fuel 

 The vertical furnace is equipped with a 25  steel-structured 

platform, the main frame of the platform is made of 12# 
channel steel and the counter top is made of 4-5 mm pattern 
steel plate. 

     The working layer uses first high-alumina brick, which 

has good anti-melt and erosion ability and thermal shock resistance  

 The exhaust gas from the holding furnace is connected to the 
main smoke pipe through the smoke collecting hood and 
discharged from the workshop 

 

 Burning system uses heavy oil as fuel 
 

 Steel plates and channels fully welded structure is used by the 
furnace body, the shell adopts high-quality 8mm thick Q235 
plate and 12# steel reinforced welded together. 

 

 Temperature control 

 A fixed furnace temperature thermocouple is installed on the 
top of the holding furnace to detect the temperature of the 
furnace. 
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  Attach (3) 

Spare Parts 

Material Description No. 

 Oil pump 

 Emulsion 
pump 

 Rolling stand 

 Reducer for 
front tractor 

 Reducer for 
rolling shear 

KCB 300 

ISW 100-250B 

Ø255mm 

1 

1 

   2 sets 

 

   1 set 

   1 set 
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 ) Attach 4  ) 

              

              

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        العلمياالسم                  المنشأ             اسم الجهاز ت

جهاز قياس التوصيلة  1

 للنحاس وااللمنيوم

        RESISTOMAT 2316 اوربي غربي

جهاز الشد واالستطالة  2

 لأللمنيوم والنحاس

     TINIUS OLSEN 25 KN اوربي غربي
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Section Eight:  Special Conditions of the 
Contract 

 

The special conditions described later on are 

complementary to the general conditions of the 

contract, whenever and wherever there is a dispute, 

its provisions prevail over those stipulated in the 

general conditions of the contract.  

 الثامن : الشروط الخاصة بالعقذ القسم

 لعقود تنفيذ األشغال

إن الشروط الخاصة المبينة الحقَا تكون مكممة لمشرروط 
العامررة لمعقررك و كممررا وحيومررا يكررون ،نررا  نرر ا     رر ن 
أحكامها تسوك عمى تم  المنصرو  عميهرا  رل الشرروط 

 العامة لمعقك.

 

 

 

  

A. Data of the Contract 
 

 أ بيانات العقذ

 

Insert the 
name of the 
project 

Supply  and installation and operation the 

Aluminum rod production line with spare 

parts and  it accessories. 

12/T/U/2022 

Data Item 
Number of 
the 
General 
Conditions 
of 
Contract 

Limitations 

Name and 
Address of 
Employer 

1/1/2/2 
and 1/3 

(UR STATE 
COMPANY) 

(Dhi-Qar 

Governorate - 

Nasiriya, 

urscoe@ur.indust

ry.gov.iq 

urcoe@gmail.co

m 

The engineer 
His Address 

1/1/2/4 
and 1/3 

(insert name of 
engineer) 
(Project 
Management 
Department, Phone, 
Email) 

Works 
Completion 
Period 

1/1/3/3 (150) days 
If the works were 
in several parts, 

]أدخل أسم 
 المشروع 

تجهٌز ونصب وتشغٌل خط أنتاج قضبان 
 المواد االحتٌاطٌة وملحقاته  المنٌوم مع 

 1211/م/أ/21

رقم المادة فً  البٌانات
الشروط العامة 

 للعقد 

 المحددات 

 صاحب العمل :
 عنوانه :

2/2/1/1  
 و

 2/3 

 [شركة اور العامة]
 ذي قار  الناصرٌة ]

جمهورٌة  الدولة:

 العراق

urscoe@ur.in

ustry.gov.iqd 

urcoe@gmail

.com] 

 المهندس :
 عنوانه :

2/2/1/4  
 و
2\3 

]أدخل أسم 
 المهندس[
قسم ادارة 
المشارٌع  

والهاتف والبرٌد 
 االلكترونً[

 2/2/3/3 مدة االنجاز :
 

[ ٌوما أذا  252] 
كانت االشغال 

مقسمة إلى عدة 
رة أجزاء فٌتم اإلشا

دول خالصة  الى 
بمدة انجاز كل 

 جزء 

mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urcoe@gmail.com
mailto:urcoe@gmail.com
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urcoe@gmail.com
mailto:urcoe@gmail.com
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refer to 
a summary 
schedule of 
completion of 
each part 

Maintenance 
Period (defects 
repairs period) 

1/1/3/7 (365) calendar 
days 

Work Parts 1/1/5/6 If the works were 
in several parts, 
refer to the work 
parts schedule 

Electronic 
Submission 
of the 
Bids 

1/3 Insert (Not 
Applicable) 

Governing 
Law of the 
Contract 

1/4 (Iraqi Law) 

Adopted 
Language in 
the Contract 
Communicatio
n Language 

1/4 

 
1/4 

(insert the 
adopted language 
(Arabic) 

Date of the 
Contract 
Conclusion 

1/6 (Day / Month / 
Year) 

 1/7 The contract may 
not be assigned 
in whole or in 
part to another 
contractor 

 

فترة اصالح 
 العٌوب )الصٌانة(

 ][ ٌوما تقوٌمٌا  2/2/3/7

إذا كانت األشغال  2/2/5/6 أجزاء األشغال
مقسمة إلى عدة 

أجزاء فٌتم اإلشارة 
الى جدول أجزاء 

 األشغال

تقدٌم العطاءات 
 الكترونٌا

 ادخل )ال ٌنطبق(  2/3

القانون الذي ٌحكم 
 قدالع

 [     القانون العراقً] 2/4

اللغة المعتمدة فً 
 العقد 
 االتصاللغة 

2/4 
2/4 

]أدخل اللغة 
 )العربٌة[

اللغة  ]أدخل
)العربٌة( 
 المعتمدة[

) ٌوم / شهر /  2/6 تارٌخ أبرام العقد
 سنة( 
 

 زال يجو .1 2/7 
التنازل عن 
العقد كالً او 

جزءاً الى 
 . متعاقد اخر

  

 

 

Date of the 

Site Delivery 

2/1 The Date of site receipt 

shall be before the 

commencement date, 

excluding the parts Site 

forth later (if its applicable 

with 

detailed description for 

these parts) -------- days 

after the commencement 

date 

Insert parts 

of the works 

Insert date of 

Receiving the 

site 

  

 تارٌخ تسلٌم الموقع

 

 

 

 

 

 

 

2/1 

 

 

 

 

 

ٌجب أن ٌكون تارٌخ 

أستالم الموقع قبل 

تارٌخ المباشرة , 

 األجزاء   باستثناء

المبٌنة الحقا )أذا 

كان معمول بذلك , 

تفصٌلً   مع وص

 -----لهذه األجزاء 

ٌوم بعد تارٌخ 

 المباشرة.  

الموقع ]

 [جاهز

]أدخل 

تارٌخ 

استالم 

 الموقع[
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Authorities 

and duties of 

the engineer 

3/1 (B) 

(Second) 

Changes that will result in 

increasing the 

accepted value of the 

contract, with a percentage 

( %) 

requires to be subjected to 

the employer's approval 

Good 

Performance 

Guarantee 

4/2 Good Performance 

Guarantee is a form of 

Bank Guarantee (5%  that it 

represents from the 

accepted price value with 

the same currency 

(currencies) of accepted 

contract value 

Daily 

Working 

Hours 

6/5 (8) 

Work 

Progress 

Schedule 

8/3 In case the contractor fails 

to submit a valid work 

progress program, he will 

subject to a penalty of 

(insert proposed penalty) 

Delay 

Compensat

ion (Delay 

Penalty) 

8/7 and 

14/15 

(B) 

(insert   delay penalty 

amount per day and the 

equation of its calculation) if 

the contract included 

delivering project parts by 

stages, to notice the 

schedule at the end of data 

Maximum 

Delay 

Penalty 

7/8 -20-----% of final contract 

amount 

Long Term 

Suspension  

11/8 If the work suspension 

continued, in accordance 

with Para 8/8, for a period 

exceeding (      ) days the 

engineer is permitted to 

notify the contractor to 

resume the work    

 

  

 توواجبا ٌاتصالح

 المهندس

التغٌرات التً  )ب( )ثانٌا(1\3

ستؤدي الى زٌادة 

قٌمة العقد المقبولة 

)%(  بنسب

طلب أن تخضع  ي

لموافقة صاحب 

 )ال ٌنطبق( العمل

ضمان حسن األداء  2\4 ضمان حسن األداء

بصٌغة ضمان 

 %5 همصرفً قدر

وبنفس العملة لقٌمة 

 العقد المقبولة  

ساعات العمل 

 دٌةاعتٌا ا

 ساعة ] 8 [   5\6

فً حالة فشل  3\3 جدول تقدم العمل

المقاول فً تقدٌم 

برنامج تقدم العمل 

ساري المفعول 

سٌتعرض الى 

الغرامة البالغة 

 دٌنار  500000

 التأخٌرتعوٌضات 

 خٌرٌة(ا)الغرامة الت

3\3   &

 )ب(15\14

/ مده ) مبلػ العقد 

أذا   x 12%العقد (

تسلٌم  تضمن العقد

المشروع اجزاء 

مراحل ٌالحظ  على

ل فً نهاٌة  الجد

 البٌانات

الحد االعلى 

 للغرامات التأخٌرٌة

غ  % من مب12 3\3

 العقد النهائً 

اذا استمر تعلٌق    3/11 التعلٌق الطوٌل االمد 

العمل بموجب الفقرة 

 ( لمدة تتجاوز8/8)

( ٌوما جاز  30)

للمهندس ان ٌصرح 

للمقاول باستئناف 

 العمل  
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Reserve 

Amounts 

13/5 (B, 

Second) 

(in case there is an amount of 

the general 

reserve, insert its percentage 

of the contract amount) 

Adjustments 

because of 

changes in 

legislations 

13/7 If the work suspension 

continued, in accordance 

wit Para 88, for a period 

exceeding (      ) days the 

engineer is permitted to notify 

the contractor to resume the 

work.    

Adjustments 

because of 

changes in the 

Cost 

13/8 The time period for the 

review prices 

(insert the proper time period 

to review the prices) 

(applicable – not applicable) 

Late Advances 14/8 If the contractor received any 

advance payment due to him 

according to Para (14/7), he 

has the right to receive the 

financing expenses for any 

delayed amounts to be paid to 

him (insert applicable, not 

applicable) 

Contract Value 14/1 (B) Is the contract amount 

exempted from taxes and 

custom duties? (insert   yes 

or no) 

Maximum limit 

Advance 

Payment 

14/2 -----% of the contract amount ( 

the contracting party has to 

consider the proportions 

specified in the instructions of 

implementing the prevailing 

investment budget and the 

procedures of the collecting 

these advances)    

Advance 

Payment 

Refunding 

14/2 (Insert the  refunding  date 

of the first installment) 

(Insert the refunding 

percentage for each 

installment ) 

(Insert the  refunding  date 

في حالة وجود مبمغ  [ )ب( ثانيا5\31  االحتياطيةالمبالغ 
      العام االحتياطي

 (ال ينطبق)

التعدٌالت بسبب تغٌٌر 

 التشرٌعات
ادخل )ال ٌسمح(  أن    13/3

تعدل قٌمة العقد 

لمراعاة أٌة زٌادة أو 

نقصان فً الكلفة نتٌجة 

قوانٌن  أي تغٌٌر فً

الدولة )بما فً ذلك سن 

قوانٌن جدٌدة والغاء أو 

تعدٌل قوانٌن قائمة( أو 

فً التفسٌرات القضائٌة 

أو الحكومٌة الرسمٌة 

 لها

التعديالت بسبب 
 متغيرات الكمفة

الفترة الزمنية لمراجعة   8\31
 ينطبق ( )الاألسعار 

إذا لم ٌتسلم المقاول آٌة  14/3 السلف المتأخرة

حقة له سلفة مست

بموجب الفقرة 

(، فانه ٌحق له 14/3)

ان ٌتقاضى نفقات 

التموٌل عن اٌة مبالغ 

 لله. ادخٌتأخر دفعها 

 )ال ٌنطبق (

مبمغ العقد معفو من  )ب(3\31 قيمة العقد
رائب والرسوم ضال

 ]ال  [الكمركية 

الحد األعمى لمدفعة 
 المقدمة

% من مبمغ -----  2\31
 (ال ينطبقالعقد  )

)أدخل الموعد   2\31 الدفعة المقدمة  استرداد

 أول قسط ( السترداد

 االسترداد)أدخل نسبة 

 لكل قسط (

 استرداد)أدخل موعد 

  (ال ينطبق) أخر قسط(

 االستقطاعاتنسبة 

 النقدٌة
31\1  31% 
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of the last installment) ( the 

contracting party has to 

consider the limits of these 

proportions according to the  

instructions of the  

investment budget prevailing 

at that time and the 

procedures of the collecting 

these advances)    

Cash 

Deductions 

Percentage 

14/3 --------% 

 
 

Cash 
Deduction 
Limits 

14/3 --------%  of  the  
amount  of  the  
accepted 

contract 

Equipme

nt's and 

Goods 

included 

in Works 

14-5-b-

(1` 

In the event of adopting 14-5, 

insert list of Equipment's and 

Goods to pay their amounts 

upon shipping (FOB) or the 

other methods adopted in 

commercial sales (to be 

determined clearly by the 

contracting party) in 

accordance Incoterm  

 

14-5-c-

(1) 

Insert list of equipment's and 

Goods to pay their amounts 

upon arrival at Site (CIP) 

Name of party 
who issued the 
annual 
deduction 
percentage in 
order to specify 
the amount of 
financing 
expenses for 
delaying in 
paying interim 
payments. 

14/8 If  applicable  (Insert 

the  name  of  the 

financial organization) , 

not applicable) 

Final Advance 
(upon receiving 

14/10 The   contractor   has   
to   submit   to   the 

 االستقطاعاتحدود 
 النقدية

%  من مبمغ العقد 5 1\31
 المقبول    

المعدات والمواد الداخمة 
 في األشغال

الفقرة  اعتمادفي حالة  (3) )ب(5\31
أدرج قائمة  5\31

بالمعدات والمواد لمدفع 
مقابمها عند الشحن 

(FOB)  او االساليب
االخرى المعتمدة في 
البيوع التجارية )تحدد 
بشكل واضح من قبل 

جهة التعاقد(ووفقا 
 لقواعد االنكوتيرم

 ( ال ينطبق )

  (3)ج( )5\31

 

أدرج قائمة بالمعدات 
فع مقابمها والمواد لمد

 عند وصولها لمموقع
(CIP) ( ال ينطبق) 

الحد األدنى لمدفعات 
 المرحمية

% من قيمة العقك 01 6\31
 المقبولة

التي تصدر  الجهةأسم 
عنها نسبة الخصم 

تحديد  ألغراضالسنوية 

 ال ينطبق 8\31
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the works engineer within a period 

not exceeding (   ) days 

from the date he 

receives the preliminary 

acceptance certificate of 

the work, the statement 

of the final account 

Payment after 
work 
withdrawal 

15/4 (to consider the 

prevailing  legislations in 

the payment  of 

contractor's dues) 

The right of the 
contractor in 

terminating 

the contract 

16/2  Insert ( Applicable – not 
Applicable) 

Maximum 
Responsibility 

borne by the 

contractor 

toward the 

employer 

17/6 417500 $ 

 

مبمغ نفقات التمويل عن 
التأخير في صرف 

 الدفعات المرحمية

عند السلفة النهائٌة )

 تسلم  االشغال( 

يتعين عمى المقاول ان   14/10
يقدم  الى المهندس 

خالل فترة ال تتجاوز 
( يوما من تاريخ  11)

تسممو لشهادة االستالم 
كشف   لألشغالاالولي 

 السمفة النهائية.    

يتم مراعات التشريعات  15/4 الدفع بعد سحب العمل
النافذة في دفع 

 مستحقات المقاول  

المقاول فً حق    

 انهاء العقد   
 ال ينطبق() 16/2

الحد األعمى لممسؤولية 
الكمية التي يتحممها 

المقاول تجاه صاحب 
 العمل                             

    دوالر    417500 6\37
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Insurance 

Documents 

Submission 

 

A- Insurance 

Confirmation 

B- Insurance 

Policies 

18/1 (Insert the period 

specified to submit the 

Document of insurance 

and insurance policy.  

The period is between 14-

28 days 

----------- day 

----------- day 

Maximum 

insurance 

deductions 

amount of 

damages arising 

from the works 

of the employer 

to any part of 

the works 

18/2 

(D) 

(insert  the maximum 

 amount of deductions) 

Minimum 

Insurance 

amount 

for the risks of 

third party 

18/3 (insert  the insurance 

amount of the third 

party) 

Term of 

Appointment of 

the Settlement 

of Disputes 

Board 

20/2 If applicable insert ( ) 

day from the 

commencement date 

Forming of 

Settlement of 

Disputes Board 

20/2 ( ) either (one member) 

( ) or (three members) 

Name List of 

adopted experts 

of Settlement of 

Disputes 

Board 

20/2 (when the Settlement of 

Disputes Board consists of 

one member only, insert  

the list of adopted experts: 

and also if more than one 

member) 

The party that 

appoints the 

20/3 (Insert  the name of party 

resorted to nominate the 

 تقدٌم وثائق التأمٌن

 

تأٌٌد  - أ
أجراء 
 التأمٌن

بولٌصات   - ب
 التأمٌن

الفترة المحددة لتقدٌم  13/1

الوثائق الخاصة 

بالتأمٌن، وبولٌصة 

التأمٌن. الفترة 

 23-14تتراوح بٌن 

 ]ٌوما

 ٌوم 21

 ٌوم 23

لمبلغ  األعلىالحد 

لتأمٌن الخصم  فً ا

عن مخاطر 

االضرار الناجمة 

عن اشغال صاحب 

جزء من  أليالعمل 

 االشغال .  

 ]ال ٌنطبق  [ )د(2\13

  

الحد االدنى لمبلغ 

التأمٌن عن مخاطر 

 الطرف الثالث

ادخل مبلغ التامٌن  [ 3\13

 [  عن الطرف الثالث

 ال ٌنطبق

فترة تعٌٌن مجلس 

 فض الخالفات

ٌوما من تارٌخ  18 20/2

 المباشرة

 ال ٌنطبق

تشكٌل مجلس فض 

 النزاعات 

 ال ٌنطبق 20/2

الخبراء  بأسماءئمة قا

المعتمدٌن لمجلس 

 فض النزاعات 

 

 ال ٌنطبق 2\20

الجهة التً 

أعضاء  تعٌن

ض  مجلس 

الخالفات فً حالة 

عدم االتفاق بٌن 

 الطرفٌن

 ] ال ٌنطبق [ 20/3
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members of 

Settlement of 

Disputes Board 

experts for the Settlement 

of Disputes Board) 

Procedural 

Rules for 

Arbitration 

20/6 

A 

Rules of Procedure 

contained in Civil 

Procedure Code No. 83 of 

1969 amending 

Arbitration 20/6 

B 

The headquarters of the 

Iraqi Center for 

International Arbitration 

unless the parties agree 

otherwise 

Governing Law: Iraqi Law 

Arbitration Fees: The 

losing party shall bear all 

expenses of arbitration 

 

القواعد االجرائٌة 

 للتحكٌم

القواعد اإلجرائٌة  أ 20/6

الواردة فً قانون 

المرافعات المدنٌة 

لسنه 33رقم 

   المعدل 1363

المقر الرئٌس   ب 20/6 التحكٌم 

للمركز العراقً 

للتحكٌم الدولً مالم 

ٌتفق الطرفان على 

 خالف ذلك

القانون الحاكم: 
 القانون العراقً

مصارٌف التحكٌم : 

ٌتحمل الطرف 

الخاسر كافة 

 مصارٌف التحكٌم                                                                          
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Schedule: Summary of Parts 

Constituting the Works 

 خالصة االجزاء المكونة لألشغال   :جدول 

 

غرامة التأخٌرٌة بموجب الفقرة       ال

 (8\7    ) 

للجزء بموجب الفقرة  اإلكمالتارٌخ 

(2\2\3\3 ) 

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

 (  6\5\2\ 2الفقرة        )

   

   

   

   

   

 

Name of Part / Description 
according to Para (1/1/5/6) 

Date of Completing the Part 
according to Para (1/1/3/3) 

Delay 
Penalty 

according to Para 
(8/7) 
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b. Special Conditions of the Contract 

Article 14-1 Contract Value 

(Alternate text for paragraph (e)) 

 

In addition to the provisions specified in paragraph 

(b), contractor's equipment with the its key spare 

parts that are imported exclusively for the purposes 

of implementation of the project shall be subject to 

the temporary exemption from tax and customs 

duties when entering for the first time, provided 

that the contractor undertakes (provides) with the 

customs authorities at ports or border points a 

bank guarantee to guarantee export in force up 

to date of contract complete, plus a six-month in a 

value equal to the full amount of customs duties 

and tax payable for such equipment and their 

spare parts in case of contractor's failure to export 

them outside Iraq upon completion of the contract, 

and the contractor shall also submit a copy of this 

guarantee certified by the customs authority to the 

employer as soon as any of the different 

implementation equipment and their spare parts 

belonging to him enter Iraq. and the contractor 

shall, when re- export of any such equipment and 

spare parts or upon completion of the contract, 

provide a statement (detection) of the value of 

such equipment and spare parts in its subsequent 

position (status) to the customs authority required 

to be taken out, by adopting extinction standards 

and other standards used by the Customs 

Authority for this purpose in accordance with the 

laws in force.Tax and customs duties payable for 

implementation's equipment and their spare parts 

shall realize on the contractor as shown below: 

a)  For the difference between the value of the 

equipment and the spare parts as in their current 

status when entering Iraq for the first time and their 

value when being exported outside Iraq; and 

b)  For the value of the equipment and the 

 الشروط الخاصة –ب 

 قٌمة العقد  2-24المادة 

 ) النص البدٌل للفقرة )هـ ( (  

الاااى األحكاااام المحاااددة باااالفقرة )ب( . تخضاااع  فةباإلضاااا  

األساسااااٌة لهااااا   االحتٌاطٌااااةمعاااادات المقاااااول مااااع المااااواد 

 اإلعفااءالمستوردة حصرٌا ألغاراض تنفٌاذ المشاروا  الاى 

المؤقاات ماان  الضاارٌبة و الرسااوم الكمركٌااة  عنااد دخولهااا 

ألول ماارة  علااى أن ٌعهااد المقاااول لاادل الجهااات الكمركٌااة 

لنقاااط الحدودٌااة كفالااة مصاارفٌة بضاامان أو ا المااوان عنااد 

كمال العقد مضافا لها ستة أشهر االتصدٌر نافذة لغاٌة موعد 

الكمركٌااة و الضاارٌبة  الرسااومبقٌمااة مساااوٌة لكاماال مبلااغ 

الخاصاة  االحتٌاطٌةالواجبة الدفع عن هذه المعدات والمواد 

بهااا فااً حالااة عاادم قٌااام المقاااول  بتصاادٌرها الااى خااار  

مال العقاد ، كماا و علاى المقااول أٌضااي تقادٌم كاالعراق عند 

نساااخة مااان هاااذه الكفالاااة مصااادقة مااان هٌئاااة الكماااارك الاااى 

صاحب العمل حال  دخول أي من معدات التنفٌذ المختلفة و 

العائدة الٌه الى العراق . كما ٌتعٌن علاى  االحتٌاطٌةموادها 

المقااااول حاااال أعاااادة تصااادٌر أي مااان المعااادات والماااواد 

ذه أو عند أنجااز العقاد تقادٌم كشاف بقٌماة هاذه ه االحتٌاطٌة

بوضااعها  الالحااق الااى هٌئااة  االحتٌاطٌااةالمعاادات والمااواد 

 االنااادثارمعااااٌٌر  باعتماااادخراجهاااا ، االكماااارك المطلاااوب 

والمعااااٌٌر األخااارل المساااتخدمة مااان هٌئاااة الكماااارك لهاااذا 

 الغرض وفق القوانٌن السارٌة المفعول. 

الرساوم الكمركٌاة الواجباة تتحقق على المقااول  الضارٌبة و

كماا مباٌن فاً  االحتٌاطٌةالدفع عن معدات التنفٌذ و موادها 

 أدناه:

  االحتٌاطٌااة) أ (  عاان الفاارق بااٌن قٌمااة المعاادات والمااواد   

بوضاااعها عناااد دخولهاااا للعاااراق ألول مااارة و قٌمتهاااا  عناااد 

 تصدٌرها الى خار  العراق .

ضاعها بو  االحتٌاطٌاةو عن قٌمة المعدات و الماواد  ( ب)
علٌهاا داخال  اإلبقااءعند دخولها للعراق ألول مرة فً حالة 

 العراق و عدم تصدٌرها بعد أنجاز العقد .
فااً حااال دفااع الضااارٌبة والرسااوم الكمركٌااة عاان أي مااان 

ٌومااا  23ماان المقاااول خااالل  االحتٌاطٌااةالمعاادات و المااواد 
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spare parts as in their current status when 

entering Iraq for the first time in case of keeping 

them inside Iraq and not being exported after 

contract completion. 

In case of payment of tax and customs duties for 

any of the equipment and spare parts by the 

contractor within 28 days of his demand for them 

from Customs Authority, the amount of the bank 

guarantee of export guarantee shall be reduced 

by the percentage of equipment and spare parts 

that have been exported out of Iraq, and 

otherwise the amount of guarantee shall be kept 

in full by the Customs Authorities 

من مطالبته بها من  هٌئة الكمارك ٌتم تخفٌض مبلغ الكفالاة 

ٌة لضاااامان التصاااادٌر بنساااابة المعاااادات و المااااواد المصاااارف

التً تم تصدٌرها الى خار  العراق ، و بخالف  االحتٌاطٌة

 بمبلغ الكفالة بالكامل من هٌئة الكمارك . االحتفاظذلك ٌتم  

 

Article 6-23 Work Regulators: 

(Paragraph added to Chapter Six of the General 

Conditions of Contract) 

Contractor shall work, bound and comply with the 

provisions of the Labor and Social Security 

Law in force in Iraq, including workers' rights to join 

and choose their professional unions. 

Article 6-24 Non-Discrimination and Equal 

Opportunities: 

(Paragraph added to Chapter Six) 

The  Contractor  shall  not  issue  appointment  

decisions  based  on  personal  specifications 

unrelated  to  the  professional  requirements,  

and  he  shall  adopt  the  principle  of  equal 

opportunities and fair employment of workers and 

non-discrimination and favoritism in work relations 

in all what is related to determining salaries or 

incentives or working conditions or training 

opportunities or entertainment or contract 

termination or retirement or discipline. And he shall 

work according to the national laws of work to 

achieve the requirements of this paragraph; any 

action taken by the contractor to correct any of the 

previous practice of favoritism will not be 

considered a discrimination case. 

 : منظمات العمل  13-6المادة 

مضااافة الااى الفصاال السااادس ماان الشااروط العامااة  )فقاارة   

 للعقد (

والتقٌاد بأحكاام قاانون  االلتازامٌتعٌن علاى المقااول العمال   

النافذ فً العراق و ٌشمل ذلاك  االجتماعًالعمل و الضمان 

 نقاباتهم المهنٌة. اختٌارو  لالنضمامحقوق العمال 

 التمٌٌز والفرص المتساوٌة : عدم 14-6المادة 

 ة مضافة الى الفصل السادس (  ) فقر  

 باالعتماادصادار قارارات التعٌاٌن اٌتعٌن على المقاول عدم 

على مواصفات الشخصٌة ال عالقة لهاا بالمتطلباات المهنٌاة 

مباادأ المساااواة فااً الفاارل والعدالااة فااً  اعتماااد، و علٌااه 

التعٌٌن للعاملٌن و عدم التمٌٌز و المحاباة فً عالقات العمل 

أو ظااروف  ق بتحدٌااد األجااور أو الحااوافزفااً كاال مااا ٌتعلاا

الترفٌاااه أو أنهااااء العقاااد أو  فااارل التااادرٌب أو العمااال أو

. و علٌااه العماال وفااق  االنضااباطالااى التقاعااد   أو  اإلحالااة

القااوانٌن الوطنٌااة الخاصاااة بالعماال لتحقٌاااق متطلبااات هاااذه 

تتخذ من المقاول لتصحٌح أي مان  إجراءاتالفقرة ، أن أي 

 السابقة لن تعتبر حالة تمٌٌز . ممارسات المحاباة

 


