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 المحتوٌات

وثائق العطاء القٌاسٌة لتجهٌز 
 السلع

Standard Bid Documents to Supply the 
Commodities 

 : المحتوٌات
 إجراءات التعاقد –الجزء األول 

 وٌحتوي األقسام األتٌة:
 تعلٌمات لمقدمً العطاءات القسم األول :

ٌقدم هذا القسم معلومات تساعد مقدمً 
اتهم. كما ٌقدم العطاءات على إعداد عطاء

معلومات حول كٌفٌة تسلٌم العطاءات وفتحها 
وتقٌٌمها وإرساء العقود. ٌحتوي القسم األول 

 على أحكام ٌجب استخدامها دون تعدٌل.
 
 

 ورقة بٌانات العطاء : القسم الثانً
ٌحتوي هذا القسم على احكام تخص عملٌات 

 التجهٌز وتعتبر مكملة لما جاء فً القسم االول
 
 

 معاٌٌر التقٌٌم والتأهٌل : الثالث القسم
 

ٌحدد هذا القسم المعاٌٌر المستخدمة فً تعٌٌن 
سعرا ، ومتطلبات التأهٌل التً  العطاء االقل

 ٌجب توفرها فً مقدم العطاء إلنجاز العقد.
 
 

 : نماذج العطاءات القسم الرابع
ٌتضمن هذا القسم نماذج صٌغة العطاء ، جدول 

الذي ٌجب أن ٌقدم األسعار ، وضمان العطاء 
 معه.

 
 الدول المؤهلة : القسم الخامس

ٌتضمن هذا القسم معلومات تخص الدول     
 المؤهلة.

 
 متطلبات التجهٌز –الجزء الثانً 

 وٌحتوي القسم اآلتً :
 جدول المتطلبات : القسم السادس

ٌتضمن هذا القسم الئحة بالسلع والخدمات 
 ملتسلٌاصلة بها ، جداول مناهج التجهٌز والمت

المواصفات الفنٌة والمخططات التً تصف و
المتصلة بها والتً سٌتم  السلع والخدمات

 تجهٌزها.
 
 

 : العقد الجزء الثالث
 و ٌحتوي األقسام األتٌة:

 الشروط العامة للعقد  : القسم السابع
ٌتضمن هذا القسم الفقرات العامة التً تنطبق 

Contents: 
Part  One –  Contracting  Procedures 
It contains the following sections: 
Section One: Instructions to Bidders 
This section contains information that 
helps the bidders to prepare their bids. 
It provides information about 
delivering, opening and evaluating the 
bids, and contracts awarding. Section 
one contains conditions that must be 
used without amending. 
Section Two: Bid Data Sheet 
This section contains the conditions 
about supplying operations and it is 
considered complementary to what is 
mentioned in section one. 
Section Three: Evaluation and 
Qualification Criteria 
This section contains the criteria used 
to determine the bid with the lowest 
price, and qualification requirements, 
which has to be fulfilled by the bidder 
to implement the contract. 
Section Four : Bid Forms 
This section contains bid forms, 
schedule of prices and bid guarantee 
which must be submitted with it. 
 
Section Five : Eligible Countries 
This section includes information about 
the eligible countries 
 
Part  Two –  Supplying  Requirements 
It contains the following sections: 
Section Six: Schedule of Requirements 
This section contains list of 
commodities and services related 
thereto, schedules of supplying and 
delivering methods, technical 
specifications, drawings that describe 
the related commodities and services 
which will be supplied. 
Part  Three – The  Contract 
It contains the following sections: 
Section Seven: General Conditions of 
the Contract 
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 على كل عقد.
 
 

ا القسم ال نصوص الفقرات المدرجة فً هذ
 . ٌمكن تعدٌلها

 
 :  الشروط الخاصة بالعقد القسم الثامن

 
ٌتضمن هذا الفصل فقرات خاصة بكل عقد تعدل 
أو تكمل الشروط العامة للعقد المدرجة فً 

 القسم السابع.
 

 نماذج العقود:  القسم التاسع
ٌحتوي هذا القسم على نموذج العقد والذي عند 

والتعدٌالت استكماله ، ٌتضمن التصحٌحات 
على العطاء الموافق علٌه والمسموح بها 
حسب التعلٌمات لمقدمً العطاءات والشروط 

 العامة والخاصة بالعقد.
 
 

فً حالة اشتراط تقدٌمها فإن "نماذج ضمان 
حسن التنفٌذ" و"ضمان الدفعة المقدمة" ٌتم 
اكمالها وتقدٌمها من مقدم العطاء الفائز فقط 

 . بعد ارساء العقد

This section contains the general 
conditions that must be applied in each 
contract. 
The provisions of Paragraphs included 
in this section shall not be amended. 
 
Section Eight  : Special Conditions of 
the Contract 
This section contains Paragraphs for 
each contract which a mend or 
complete the general conditions of the 
contract included in section seven. 
Section Nine  : Contract Forms 
This section contains the contract form 
that when filled, it will include 
corrections and amendments of the 
approved and admissible bid according 
to the instructions to bidders and the 
general and special conditions of the 
contract. 
If it was required to submit it then 
"good performance guarantee form" 
and "advance payment guarantee" 
shall be completed and submitted by 
the winner bidder only after awarding 
the contract. 
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 الجزء األول

 إجراءات التعاقد

 لعقود تجهٌز السلع

Part One 

Contracting Procedures 

For the Contracts of Supplying Commodities 
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القسم األول : تعلٌمات لمقدمً العطاءات 

 لعقود تجهٌز السلع

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

 قائمة الفقرات
 أ.  عامة

 . نطاق العطاء1
 . مصدر التموٌل2
 .  الفساد واالحتٌال3
 العطاءات المإهلٌن. مقدمً 4
 .المواد والمعدات والخدمات المإهلة5
 
 

 ب. محتوٌات وثائق المناقصة
 . اقسام وثائق المناقصة6
 . توضٌح وثائق المناقصة7
 ائق المناقصة. تعدٌل   وث8
 

 ج.  إعداد العطاءات

 م العطاءاتٌ. كلفة اعداد وتقد9

 . لؽة العطاء11

 . الوثائق المكونة للعطاء11

 . نموذج تسلٌم العطاء وجداول األسعار12

 . العطاءات البدٌلة13

 . أسعار العطاءات والحسومات14

 . عملة العطاءات 15

 . الوثائق التً تإٌد اهلٌة مقدم العطاء16

الوثائق التً تإٌد اهلٌة السلع . 17

 والخدمات المتصلة به

. الوثائق التً تإٌد مطابقة السلع 18

 والخدمات المتصلة بها

 . وثائق تإٌد مإهالت مقدم العطاء 19

 .  فترة نفاذٌة العطاءات21

 . ضمان العطاء21

 . طرٌقة تقدٌم وتوقٌع العطاء22

 
 د. تسلٌم وفتح العطاءات

 تؤشٌر العطاءات . تسلٌم و أؼالق و23

 . الموعد النهائً لتقدٌم العطاءات24

 . العطاءات المتؤخرة25

 . سحب واستبدال وتعدٌل العطاءات26

 . فتح العطاءات27

 

 هـ. تقٌٌم ومقارنة العطاءات

 . السرٌة28

 . توضٌح العطاءات29

 . استجابة العطاءات31

 ، األخطاء والحذؾ . عدم المطابقة31

 لعطاءات. التدقٌق األولً ل32

Table of Contents 
A. General..................................................... 10 
1- Scope of Bid ............................................. 10 
2-  Financing  Resource ................................ 10 
3- Fraud and Corruption خطأ! اإلشارة المرجعية غير
 معّرفة.
4-  Eligible  Bidders ....................................... 12 
5- Eligible Commodities and Related Services
 ...................................................................... 13 
 
B- Contents of Tender Documents ............... 14 
6- Parts of Tender Documents ...................... 14 
7- Clarification of Tender Documents خطأ! اإلشارة
 المرجعية غير معّرفة.
8- Amendment of Tender Documents ........... 15 
  
C- Preparation of  Bids ................................. 16 
9- Cost of Bid ................................................ 16 
10- Language of the Bid ............................... 16 
11-Documents Comprising the Bid ............... 16 
12-Bid Submission Form and Priced Bill of 
Quantities...................................................... 17 
13-Alternative Bids ........................................ 17 
14-Bid Prices and Discounts ......................... 17 
15- Currency of Bids ..................................... 18 
16- Documents   Confirming the  Eligibility  of  
Bidder ........................................................... 19 
17- Documents  Confirming the  Eligibility  of  
Commodities  and  Services ......................... 19 
18- Documents  Confirming  the  Conformity  of  
Commodities  and  Related .......................... 19 
19- Documents Confirming the Qualification of 
the Bidder ..................................................... 20 
20- Period of Validity of Bids ......................... 21 
21-Bid Guarantee ......................................... 21 
22- Method  of  Submitting  and  Signing  of   
Bid ................................................................ 23 
 D- Submission and Opening of Bids ............ 24 
23- Delivering,  Sealing  and  Marking of Bid 24 
24-Deadline  for  Submitting of the  Bids ...... 25 
25-Late  Bids ................................................. 25 
26- Withdrawing,  Replacing  and  Amending  
of  Bids ..............................................................  
27- Opening of  Bids .........................................  
E- Evaluating and Comparing Bids ............... 28 
28- Confidentiality ......................................... 28 
29- Clarification  of  Bids ............................... 28 
30- Bids Response ....................................... 29 
31- Non-Conformity of Specifications, Errors 
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 . تدقٌق البنود والشروط والتقٌٌم الفن33ً

 .التؽٌٌر الى عملة موحدة 34
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 قدو. احالة الع

 . معاٌٌر االحالة41
. حق المشتري فً تؽٌٌر الكمٌات عند 41
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33- Auditing   the  Terms  and  Conditions  and  
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37- Bids Comparison .................................... 33 
38- Subsequent  Qualifications  to  Bidders .. 33 
39-Buyer's  Right  to  Accept  or  Reject  any  
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41-Buyer’s   Right  to  Change   the       
Quantities   upon   Awarding  the Tender ..... 34 
42- Notification  of  Awarding the Bid ............ 34 
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 Section One: Instructions to Bidders القسم األول : تعلٌمات لمقدمً العطاء

 أ. عامة

 نطاق العطاء -1

( المشار إلٌه شركة اور العامةٌقوم المشتري ) 1-1

فً ورقة بٌانات العطاء ، بإصدار وثائق المناقصة 

هذه لشراء السلع والخدمات المتصلة بها المحددة 

ل المتطلبات(. ٌتم تحدٌد فً القسم السادس )جدو

اسم ورقم هذا العطاء التنافسً العام للشراء فً 

 المناقصة المرقمة ورقة بٌانات العطاء

كما ٌحدد فً هذه  (الثانٌةللمرة  2123/م/أ/1)

 1511)الورقة اسم وتعرٌؾ وعدد المواد المطلوبة 

ثالث على شكل ملم ( 9,5قٌاس )المنٌوم قضبان طن 

فً القسم السادس  ات الفنٌةوحسب المواصف دفعات

. 

تعتمد التعارٌؾ األتٌة عند ورودها فً وثائق  1-2

 المناقصات:

تعبٌر "كتابٌاً" ٌعنً أٌة وسٌلة من وسائل  .أ 

االتصال الكتابً )البرٌد، البرٌد اإللكترونً، 

 الفاكس(، مع إثبات استالمها.

تستخدم صٌؽة المفرد لوصؾ الجمع والعكس  .ب 

 صحٌح.

 ٌوم فً التقوٌم المٌالدي."ٌوم" ٌقصد به ال .ج 

A. General 
1- Scope of Bid 
1-1- The buyer, as defined in the Bid Data 

Sheet, shall issue these tender 

documents for the acquisition of 

commodities and related  services  as  

stated  in  section six:  schedule  of  

requirements. The bid data sheet shall 

state this general competitive bid's name 

and number as well as the name 

 Tender  No. 1/T/U/2023 Advertised for 

second time, definition and number of 

items required. Supply: (1500 ton 

Aluminum rod(9,5mm) in the form of 

(three batches) 

  

according the technical specification) in 

the sixth part. 

1-2-If mentioned in the tender documents, 

the following definitions shall be                 

considered: 

a- “in writing” means any method of 
written communication (mail, email, fax), 
with proof of receipt thereof. 
b- The singular is used to describe the 
plural and vice-versa. 
c- “Day” means a Gregorian calendar 
day, 

 مصدر التموٌل -2

ٌتم التموٌل من خالل المبالػ المخصصة فً 

الى أسم  اإلشارة(. ٌتم الموازنة التشؽٌلٌة للشركة)

 . المناقصة ورقمها فً ورقة بٌانات العطاء

2- Financing Resource 
Financing shall be obtained from the 

amounts allocated for the project in the 

Operating budget of the company. The bid 

data sheet shall state the project’s name 

and number. 

 االحتٌال والفساد. 3

،  أن ٌحافظ مقدمو العطاءات ٌشترط المشتري 3-1

، والمتعاقدون واالستشارٌون على  والمجهزون

المعاٌٌر األخالقٌة خالل عملٌة التجهٌز وتنفٌذ العقد. 

 وفً سبٌل تحقٌق هذه السٌاسة:

 ٌعتمد المشتري التعارٌؾ األتٌة لهذا الؽرض:  ( أ)

3- Fraud and Corruption 
3-1- The Buyer requires that the Bidders, 

suppliers, contractors and advisors shall 

comply with the ethical standards 

throughout the process of contracting 

and execution of contract. In order to 

achieve this policy, 
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"الممارسات الفاسدة" تعنً تقدٌم أو إعطاء أو  اوالً:

ر أي استالم أو التماس بشكل مباشر أو ؼٌر مباش

شًء ذي قٌمة للتؤثٌر على عمل مسإول فً موقع 

 مسإولٌة عامة خالل عملٌة الشراء أو تنفٌذ العقد.

تعنً أي سوء تمثٌل أو " "ممارسات احتٌالٌة ثانٌاً:

حذؾ ألي من الحقائق بهدؾ التؤثٌر على أٌة عملٌة 

 تجهٌز أو تنفٌذ للعقد.

"ممارسات التواطإ" تعنً أي تخطٌط أو  ثالثاً:

ٌق بٌن اثنٌن أو أكثر من مقدمً العطاءات بعلم تنس

أو دون علم المشتري بهدؾ وضع أسعار وهمٌة 

 وؼٌر تنافسٌة.

"ممارسات قهرٌة" تعنً إٌذاء أو التهدٌد  رابعاً:

بإٌذاء، سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، على 

األشخاص أو ممتلكاتهم للتؤثٌر على مشاركتهم فً 

 على تنفٌذ العقد.عملٌات الشراء أو التؤثٌر 

 : ، وتعنًإعاقة : ممارسات  خامساً 

( االتالؾ المتعمد أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً 1)

الوثائق أو حجب االدلة الالزمة للتحقٌق او االدالء 

بشهادة زور للمحققٌن إلعاقة اجراءات التحقٌق من 

المشتري فً ممارسات الفساد االداري أو االحتٌال 

سات القهرٌة أو التهدٌد أو أو التواطإ أو الممار

التحرش أو اعاقة اي طرؾ أو منعه من تقدٌم أٌة 

معلومات تتعلق بالتحقٌق او منعه من متابعة 

 اجراءات التحقٌق

( االفعال التً تعٌق ممارسة المشتري فً التدقٌق 2)

وممارسة الرقابة المنصوص علٌها بالفقرة الثانوٌة 

 )د( الالحقة.1-3

إذا  باإلحالةرفض التوصٌة  للمشتري الحق فً ب(

وجد أن المتقدم تورط بشكل مباشر أو من خالل 

وسٌط فً أي من ممارسات االحتٌال أو الفساد أو 

التواطإ أو التهدٌد خالل عملٌة التنافس على العقد 

 المعنً.

أو  )األفراد للمشتري الحق بمعاقبة ( ج)
المإسسات(، بما فً ذلك تجرٌدهم من أهلٌة استالم 

او   لمدة محددة  ممولة من المشتري، أٌة عقود 
فً حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو  ؼٌر محددة 

من خالل وسٌط فً أي من ممارسات االحتٌال أو 
الفساد أو التواطإ أو التهدٌد خالل التنافس أو من 

 خالل تنفٌذ  عقد ممول من المشتري.
 

 

a-The Buyer considers the following 

definitions for this purpose: 

First: “Corrupt Practices” means offering, 

giving, receiving or soliciting, directly or 

indirectly, anything of value to influence 

the actions of a public official throughout 

the acquisition process or contract 

execution. 

Second: “Fraudulent Practices” means 

any misrepresentation or omission of 

any fact in view to influence the 

outsourcing process or contract 

execution. 

Third: “Collusive Practices” means any 

scheme of arrangement between two or 

more Bidders, with or without knowledge 

of the buyer, in view to establish artificial 

and noncompetitive prices. 

Fourth: “Coercive Practices” means 

harming or threatening to harm, directly 

or indirectly, the persons or their 

properties to influence their participation 

in the acquisition processes or influence 

the contract execution. 

Fifth: “Obstructive Practices” means: 

(1)To destroy intentionally, falsify, distort 

documents and conceal investigation-

required evidences or give false 

testimony to investigators to obstruct the 

Buyer’s investigation procedures in the 

corrupt, fraudulent, collusive, coercive 

practices or threaten, provoke or obstruct 

any party and prevent it from giving any 

investigation-related information or 

prevent it from following up the 

investigation procedures. 

(2) The practice that obstructs the Buyer 

from following up the auditing and 

revision procedures, as per 3-1(d) 

hereinafter. 

b-The Buyer may reject the awarding 

recommendations if it is proved that the 

Applicant is involved, directly or through 

an agent, in a corrupt, fraudulent, 

collusive, coercive or obstructive practice 
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)د( للمشتري الحق بتضمٌن وثائق المناقصة 

لزم مقدمً العطاءات والمجهزٌن والعقود شرط ٌ

والمقاولٌن واالستشارٌٌن بالسماح للمشتري أو 

للمدققٌن المعٌنٌن منه فً الكشؾ أو تدقٌق 

أٌة وثائق متعلقة بتقدٌم  حساباتهم وسجالتهم أو

 العطاء وتنفٌذ العقد.

 

، على مقدمً العطاءات ان  اضافة الى ما تقدم 3-2

 1-35  الفقرةٌطلعوا على االلتزامات الواردة ب

 بهذا الصدد.)ثالثاً( من  الشروط العامة للعقد 

during i ts  competition on the relevant 

contract. 

c-The  Buyer may impose  penalties  on  

organizations  or  individuals, including 

declaring ineligibility, whether for definite 

or indefinite term, if it is proved that they 

are involved, directly or through an agent, 

in a corrupt, fraudulent, collusive, 

coercive or obstructive practice during 

competition or during the execution of a 

Buyer-funded contract. 

d- The Buyer shall have the right to add to 

the Bidding Documents and the contracts 

a condition stipulating that Bidders, 

suppliers, contractors and advisors shall 

permit the Buyer or its appointed 

auditors to inspect or audit  their  

accounts,  registers  and  any  

documents  related  to  the  bid 

submission and contract execution. 

3-2-In addition, the Bidder shall have 

acquainted with the obligations stated in 

35-1 (A/3) General Conditions of Contract 

in this respect. 

 مقدمو العطاءات  المإهلون -4

لمقدم العطاء وجمٌع االطراؾ التً ٌتؤلؾ منها  -4-1

حسب اءات ان ٌحملوا جنسٌة اٌة دولة ومقدم العط

العقود الواردة بالقسم الخامس )الدول المإهلة( 

وٌعتبر مقدم العطاء حامال لجنسٌة دولة ما اذا كان 

 ، او مسجال وعامال مواطنا فٌها او مإسسا لشركة

 طبقاً احكام قوانٌن تلك الدولة.

 

تنطبق هذه المعاٌٌر اٌضا فً تحدٌد جنسٌة المقاولٌن 

جزء من العقد بما فً  أليالثانوٌٌن او المجهزٌن 

 ذلك الخدمات المتصلة بها.

ٌجب أال ٌكون لمقدم العطاء أي تضارب فً  -4-2

، حٌث سٌتم استبعاد أي متقدم ٌثبت تورطه  المصالح

ان ٌفسر مقدم العطاء متورطاً فً  فً تضارب وٌمكن

تضارب المصالح مع طرؾ او اخر فً عملٌة تقدٌم 

 العطاء فً كل من الحاالت االتٌة :

)أ( إذا كان حالٌا أو فً السابق على عالقة بشركة، 

، المتعاقد مع المشتري لتقدٌم خدمات  أو أحد توابعها

لؽرض تحضٌر التصمٌم أو المواصفات أو  استشارٌة

4- Eligible Bidders 
4-1- The Bidder and all parties thereof 

may be cit izens of any country 

according to the contracts stated in 

section five: eligible countries. The Bidder 

holding citizenship of a country shall be 

either a citizen thereof or have 

incorporated a company, registered or 

doing business according to provisions of 

laws such country. 

These standards shall be applied to 

identify the citizenship of any 

subcontractor or supplier for any part of 

the contract, to include the services 

related thereto. 

4-2- Bidders shall not have any conflict 

of interests; shall be disregarded any 

applicant proved to be involved in conflict 

of interest with a Party or another in the 

process of submitting the bid in each of 
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ق األخرى المستخدمة لتحدٌد السلع التً الوثائ

 سٌجري تجهٌزها من خالل وثائق هذا العطاء.

 )ب( إذا تقدم بؤكثر من عطاء واحد فً هذه المناقصة

، إال فً حالة تقدٌم عطاءات بدٌلة أو مسموح بها 

من التعلٌمات 13 كتلك المنصوص علٌها فً الفقرة 

ٌمنع لمقدمً العطاء. وفً أي من هذه األحوال ال 

هذا الشرط المقاولٌن من االشتراك فً أكثر من 

 عطاء.

ٌتم استبعاد مقدم العطاء الذي سبق وان تم  -4-3

 اعتبارهُ فاقداً لألهلٌة من المشتري بموجب المادة

، فً تارٌخ  (  من التعلٌمات لمقدمً الى العطاء3)

إرساء العطاء. ان الئحة بؤسماء الشركات المستثناة 

نوان اإللكترونً للمشتري المبٌن موجودة على الع

فً تعلٌمات مقدمً العطاء. كما ٌستبعد أي متقدم 

او ممنوعاً او معلقا نشاطه أو  لألهلٌةللعطاءات فاقداً 

من التعامل من الدائرة القانونٌة أو دائرة العقود 

 .امة الحكومٌة فً وزارة التخطٌط  الع

 

المإسسات المملوكة للدولة تكون مإهلة  4-4

، أذا توفر الشرطان اآلتٌان  شتراك فً العطاءلال

( تعمل وفق 2( مستقلة قانونٌا ومالٌا )1) فٌها

 القانون التجاري وقانون الشركات العامة

ٌتوجب على مقدمً العطاءات إثبات استمرار  4-5

أهلٌتهم بما ٌرضً المشتري بناء على متطلبات 

 تؤهٌل معقولة .

the following events: 

a-  If it has, or had, with relation with the 

contractor’s company or a subsidiary 

thereof to offer advisory services for the 

purpose of setting up the design, 

specifications or other documents used to 

determine the commodities to be supplied 

through the documents of the Bid. 

b- If more than Bid is submitted to the 

tender, unless alternative bids, if 

permitted as per 13/Instructions to 

Bidders, are submitted. In any case, this 

condition does not prevent contractors 

from submitting more than a bid. 

 

4-3-The  Bidder  that  has  been  

disqualified  by  the  Buyer  as  per 

3/Instructions to Bidders, shall be 

disregarded on the date of awarding the 

contract. A list of the disregarded 

companies is available on the Buyer’s 

URL mentioned in the bid data sheet. 

Also shall be disregarded any bidder 

that is disqualified, suspended or banned 

by the Legal Department or the Public 

Government Contracts Department of the 

Ministry of Planning and Developmental 

Cooperation. 

4-4- Iraqi Government owned 

organizations are eligible to participate in 

bidding, if they meet the two following 

conditions: (1) they are legally and 

financially independent, and (2) according 

to the Trade Law and State Companies 

Law. 

4-5- The   Bidders   shall   prove   their   

continuous   qualification   to   the Buyer’s 

satisfaction, according to reasonable 

qualification requirement. 

 السلع المإهلة والخدمات ذات العالقة -5

ٌجب أن تكون جمٌع السلع والخدمات المتصلة  5-1

 بها حسب العقد الممول من المشتري من دول

 )مناشئ( مإهلة.

 

ألؼراض هذه الفقرة ٌشمل تعرٌؾ "سلع"  5-2

5- Eligible Commodities and Related 
Services 
5-1- All commodities and related services 

in accordance to the contract funded by 

the Buyer shall be from the eligible 

countries (origins). 
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البضائع المختلفة مثل المواد الخام واآلالت والمعدات 

لمنشآت الصناعٌة، كما ٌشمل تعرٌؾ "الخدمات وا

المتصلة بها الخدمات مثل التؤمٌن والتركٌب 

 والتدرٌب والصٌانة االبتدائٌة.

مصطلح "المنشؤ" ٌعنً الدولة التً ٌتم منها  5-3

استخراج السلع أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها 

، أو التً من خالل التصنٌع أو المعالجة  أو تصنٌعها

التجمٌع تنتج سلعا تجارٌة تختلؾ فً صفاتها  أو

 األساسٌة اختالفا جذرٌا عن مكوناتها ً .

 

 

5-2- For the purpose of this Clause, the 

term “commodities” means various 

commodities such as raw materials, 

instruments, equipment's, industrial 

facilities. Also, the   term   “relevant   

services”   means   services   such   as   

insurance, installation, training and 

primary maintenance. 

5-3- The  term  “origin”  means  the  

country  from  which  the  commodities   

are extracted, produced, planted, 

processed or manufactured, or through 

manufacturing, processing or assembling 

produce commercial commodities  that 

have drastically different basic properties 

than their components 

 B- Contents of Tender Documents ب. محتوٌات وثائق المناقصة

 وثائق المناقصة اجزاء -6

تتؤلؾ وثائق المناقصة من ثالثة اجزاء تتضمن  6-1

أن تقرأ  جمٌع األقسام المشار إلٌها فً أدناه، وٌجب

هذه األخٌرة بالتزامن مع أي ملحق ٌصدر وفقا 

 للفقرة الثامنة من التعلٌمات لمقدمً العطاء.

 

 إجراءات العطاء    الجزء األول

 القسم األول: التعلٌمات لمقدمً العطاء 

 القسم الثانً: ورقة بٌانات العطاء 

 القسم الثالث: معاٌٌر التقٌٌم والمإهالت 

 عطاءالقسم الرابع: نماذج ال 

 القسم الخامس: الدول المإهلة 

 

 متطلبات قسم التجهٌز   الجزء الثانً

 جدول المتطلبات القسم السادس : 

 

 العقد    الجزء الثالث

 القسم السابع: الشروط العامة للعقد 

 القسم الثامن: الشروط الخاصة بالعقد 

 القسم التاسع: نماذج العقود 

 

صدر عن ال ٌعتبر االعالن او الدعوة الذي ٌ 6-2

6- Parts of Tender Documents 
6-1- Tender documents are composed of 

three sections containing all the sections 

stated hereinafter and the latter shall be 

read in conjunction with any annex to be 

issued according to Para 

eight/Instructions to Bidders. 

Part  One  –  Contracting  Procedures 

 Section One : Instructions to Bidders 
 Section Two: Bid Data Sheet 
 Section Three: Evaluation and            

Prequalification Criteria 
 Section Four: Bid Forms 
 Section Five: Eligible Countries 
 
Part  Two  –  Supply  Department  

Requirements 

 Section Six: Table of Requirements 
 
Part  Three  –  The  Contract 

 Section Seven: General Conditions of 
the Contract 
 Section Eight: Special Conditions of 
the Contract 
 Section Nine: Contract Forms 
6-2- The announcement of the invitation 
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 المشتري جزءاً من وثائق المناقصة.

فً حالة عدم تسلم وثائق المناقصة وملحقاته  6-3

من المشتري مباشرة، ال ٌعتبر هذا األخٌر مسإوالً 

 عن اكتمالها.

 

ٌفترض أن ٌدقق مقدم العطاء جمٌع التعلٌمات  6-4

والنماذج والمصطلحات والمواصفات الموجودة فً 

ل مقدم العطاء فً توفٌر وثائق المناقصة. وإن فش

جمٌع المعلومات والوثائق المطلوبة فً وثائق 

 ء.لمناقصة قد ٌإدي إلى رفض العطاا

 

 

 

 توضٌح وثائق المناقصة -7

فً حالة الحاجة لتوضٌح او تفسٌر اي من  7-1

المعلومات فً وثائق المناقصة ٌجب على مقدم 

العطاء االتصال بالمشتري كتابٌاً وعلى عنوانه 

ور فً ورقة بٌانات العطاء. وٌتوجب على المذك

االخٌر ان ٌرد كتابٌاً على أٌة استفسارات ترد الٌه، 

شرٌطة ان ٌتم استالمها قبل عشرة اٌام فً االقل من 

المدة النهائٌة لتسلٌم العطاءات لتلك التً حددت فترة 

( ٌوماً. ٌحدد المشتري المدة 15االعالن عنها ب)

رات لتلك التً تزٌد فترة النهائٌة الستالم االستفسا

( ٌوماً فً ورقة بٌانات 15االعالن عنها عن )

العطاء، وعلى المشتري ارسال نسخة من رده على 

تلك االستفسارات الى جمٌع من استلم وثائق 

المناقصة مباشرة منه بما فً ذلك وصؾ االستفسار 

 دون بٌان مصدره. 

المشتري ضرورة تعدٌل وثائق المناقصة  ارتؤىاذا 

نتٌجة لهذه االستفسارات ، فعلٌه ان ٌقدم ذلك حسب 

-22( والفقرة )8االجراءات المذكورة فً المادة )

2) 

 

 

 

 تعدٌل وثائق المناقصة -8

،  للمشتري الحق فً تعدٌل وثائق المناقصة 8-1

، فً أي وقت ٌسبق  عن طرٌق إصدار ملحق بها

issued by the Buyer is not considered 

part of the tender documents. 

6-3- If the tender documents and its 

annexes are not received by the Buyer 

directly, the latter shall not be 

responsible for completeness thereof. 

6-4- The Bidder shall check all the 

instructions, forms, terms and 

specifications contained in the tender 

documents. Failure by the Bidder to 

provide all the information and 

documents required in the tender 

Documents may result in rejecting the 

Bid. 

 

 

7- Clarification of Tender Documents 
7-1- When it is required to clarify or 

interpret any of the information of the 

tender documents, the Bidder shall send 

a letter to the Buyer according to its 

address stated in the bid data sheet. The 

latter shall reply in writing to any 

questions it receives provided that they 

are received ten days before the bid 

submission deadline to which the period 

of announcement is determined by (15) 

days. The Buyer shall determine the 

deadline to receive questions for those to 

which the announcement period exceed 

the (15) days stated in the bid data sheet, 

the Buyer shall send a copy of its reply to 

such questions to all those who received 

the tender documents directly therefrom, 

to include the description of question, 

without stating its source. If the Buyer 

deems it necessary to amend the tender 

documents due to such questions, it shall 

conduct the same according to the 

procedures stated in articles (8) and (22-

2). 

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

documents any time before the tender 
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 موعد ؼلق المناقصة.

المناقصة وٌتم  تعتبر المالحق جزءاً من وثائق 8-2

تعمٌمها كتابة على جمٌع اّلذٌن استلموا وثائق 

 المناقصة من المشتري مباشرة.

 

للمشتري الحق فً تمدٌد الموعد النهائً لؽلق  8-3

( من التعلٌمات 2-24المناقصة وفقا للفقرة )

لمقدمً العطاء، وذلك إلعطاء المقدمٌن الوقت 

ق بعٌن المناسب ألخذ التعدٌالت الواردة فً الملح

 االعتبار.

deadline, by issuing annexes thereto. 

8-2- Annexes are considered part of the 

tender documents and shall be circulated 

in writing to all those who received 

tender documents directly from the 

Buyer. 

8-3- The Buyer shall have the right to 

extend the tender deadline as per  24-

2/Instructions  to  Bidders  to  give  the  

Bidders  ample  time  to consider the 

amendments stated in the Bid’s annex. 

 

 

 

 C- Preparation of Bids إعداد العطاءات ج.

 العطاء كلفة -9

ٌتحمل مقدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المتعلقة  9-1

، وال ٌعتبر المشتري مسإوال  بإعداد وتسلٌم العطاء

عن هذه التكالٌؾ بؽض النظر عن نتائج تحلٌل 

 العطاءات.

 

 لؽة العطاء -11

راسالت ٌجب ان ٌتم اعداد العطاء وكافة الم 11-1

والوثائق المتبادلة بٌن مقدم العطاء وجهة التعاقد 

قة بٌانات العطاء . ٌمكن رباللؽة المشار الٌها فً و

ان ٌقدم مقدم العطاء أٌا من المطبوعات المتصلة 

والتً تشكل جزءا من عطائه فً لؽة اخرى على ان 

ترفق بترجمة دقٌقة لنصوصها الى لؽة العطاء ، 

 لؽرض تفسٌر العطاء. وحٌنها تعتمد الترجمة

 

 

 

 

 

 الوثائق المكونة للعطاء -11

 ٌتؤلؾ العطاء من الوثائق االتٌة: 11-1

أ. نموذج صٌؽة العطاء وجدول الكمٌات ؼٌر 

،  12المسعر المستخدمة بما ٌتناسب مع المواد )

 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.15،  14

من  21ب. ضمان العطاء بما ٌتوافق مع المادة 

 ، إذا طلب. ٌمات لمقدمً العطاءالتعل

ج. التؤكٌد كتابة على تفوٌض المّوقع على العطاء 

9- Cost of Bid 
9-1- The Bidder is charged with the total 

cost resulting from setting up and 

submitting its Bid. The Buyer shall not be 

liable for such costs regardless of the 

results of Bids analysis. 

10- Language of the Bid 
10-1- The bid and all the correspondence 

and the documents exchanged between 

the bidder and the contracting party must 

be prepared in the language referred to in 

the paper of bid data. The bidder submit  

and of the literature related thereto which 

constitute part of his bid in another 

language, provided that it must be 

accompanied with an accurate translation 

for its texts to the language of the bid. 

Hence the translation will be accepted for 

the purpose of interpreting the bid. 

11-Documents Comprising the Bid 
11-1- The Bid is made up of the following 

documents: 

a- Bid’s form and the un-priced bill of 

quantities used according to 12, 14, 

15/Instructions to Bidders. 

b- Bid’s security as per 21/Instructions to 

Bidders, if required. 
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بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل حسب المادة 

 من تعلٌمات مقدمً العطاء. 22

 

مقدم العطاء لتقدٌم  ألهلٌةد. البٌانات الموثقة 

( من التعلٌمات لمقدمً 16عطائه وفقا للمادة )

 العطاء.      

لبٌانات الموثقة التً تإٌد بؤن السلع والخدمات هـ. ا

المتعلقة بها والمجهزة من مقدمً العطاء هً من 

( من التعلٌمات 17مإهلة وفقا للمادة ) مناشئ

 لمقدمً العطاء.

 

و. البٌانات الموثقة التً تإٌد تطابق السلع 

والخدمات المتصلة بها مع تلك المطلوبة فً وثائق 

( من التعلٌمات 39و  18)  المناقصة، وفقا للمادة

 لمقدمً العطاء.

 

ز. البٌانات الموثقة ألهلٌة مقدم العطاء لتنفٌذ العقد 

من  19، وفقا للمادة  فً حالة إرساء العطاء علٌه

 التعلٌمات لمقدمً العطاء،

 

 ح. أٌة وثٌقة أخرى محددة فً ورقة بٌانات العطاء.

 

 ، وجداول الكمٌات المسعرة نموذج  العطاء -12

على مقدم العطاء ان ٌستخدم نموذج  12-1

،  استمارة تقدٌم العطاء الموجود فً القسم الرابع

"نماذج العطاءات" وٌجب أن ٌتم تعبئة النموذج 

بالكامل دون أي تؽٌٌر فً شكله ولن تقبل أٌة بدائل. 

كما وٌجب تعبئة جمٌع الفراؼات بالمعلومات 

 المطلوبة.

 

جداول الكمٌات على مقدم العطاء أن ٌسلم  12-2

المسعرة للسلع والخدمات المتصلة بها بحسب 

القسم  منشئها مستخدماً النماذج الموجودة فً

 الرابع ،" نماذج العطاء".

 

 العطاءات البدٌلة -13

ال ٌتم اعتماد العطاءات البدٌلة مالم ٌنص  13-1

 على خالؾ ذلك فً "ورقة بٌانات العطاء".

 

 أسعار العطاءات والحسومات -14

األسعار والحسومات المقدمة فً "نموذج  14-1

جدول الكمٌات المسعر ٌجب أن "صٌؽة العطاء" و

 تتطابق مع المتطلبات المحددة .

ٌجب أن تدرج وتسعر جمٌع البنود والمواد  14-2

بشكل مستقل فً "جدول الكمٌات المسعر". وإذا 

c-Written confirmation of the authorization 

to the Bid’s signatory according to a 

notarized power of attorney as per 

22/Instructions to Bidders. 

d- Information certifying the eligibility of 

Bidder to submit its Bid according 

to16/Instructions to Bidders. 

e-Authenticated documents certifying that 

all the commodities and related services 

offered by Bidders are from eligible 

origins as per 17/Instructions to Bidders. 

f- Authenticated documents certifying 

conformance of the commodities and 

related services to what is required in the 

tender documents, according to articles 

18 and 39/Instructions to Bidders. 

g-Information certifying the Bidder’s 

prequalification to execute the contract if 

the contract is awarded in its favor, 

according to article 19/Instructions to 

Bidders. 

h- Any other document stated in the bid 

data sheet. 

12-Bid Submission Form and Priced Bill of 
Quantities 
12-1- The Bidder shall employ the Bid’s 

Submission Form mentioned in section 

four: Bid Forms. The form shall be filled- 

out without any change to its format, no 

substitutes are accepted. All blank spaces 

shall be filled out with the required 

information. 

12-2- The Bidder shall deliver the priced 

bills of quantities for the commodities  

and related  services  as  per  their  origin,  

employing  the  forms  in  section five:  bid 

forms. 

13-Alternative Bids 
13-1-Alternative bids shall not be 

considered, unless the bid data sheet 

states otherwise. 

14-Bid Prices and Discounts 
14-1- Prices and discounts offered in the 

Bid Form and the Priced Bill of Quantity 

shall comply with the specified 

requirements. 
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احتوى الجدول على بنود ؼٌر مسعرة سٌفترض أن 

ن خالل بنود أخرى. وتعتبر أٌة أسعارها مشمولة م

بنود أو مواد ؼٌر مذكورة فً "جدول الكمٌات 

، وفً حالة  ؼٌر مشمولة فً العطاء المسعر"

من "التعلٌمات  31التعدٌل ٌكون ذلك وفقا للفقرة 

 لمقدمً العطاءات".

 

 

 

السعر الذي ٌظهر فً "نموذج صٌؽة  14-3

ٌة العطاء" هو السعر اإلجمالً للعطاء، مستثنٌا أ

 حسوم مقدمة.

على مقدم العطاء أن ٌذكر أٌة حسوم ؼٌر  14-4

مشروطة، وأن ٌوضح كٌفٌة استخدامها فً 

 العطاء". "نموذج صٌؽة

 

 

 المصطلحات 14-5

 EXW,CIP,CIF,C&F  ومصطلحات اخرى

 النافذ مماثلة تخضع للضوابط المحددة فً االصدار

الصادرة عن ؼرفة التجارة   (Incoterms)من 

وكما مشار الٌها فً "التعلٌمات لمقدمً  العالمٌة

 العطاءات".

االسعار المقدمة من مقدم العطاء تكون   14-6

ثابتة خالل فترة تنفٌذ العقد وهً ؼٌر قابلة للتؽٌٌر 

ؾ ذلك فً تحت أي ظرؾ ما لم ٌنص على خال

 "ورقة بٌانات العطاء".

 

قد تطرح العطاءات بشكل منفرد )عقد واحد(  14-7

ى عدة اجزاء )عدد من العقود( اذا نص ال مجزئةاو 

( من "التعلٌمات لمقدمً  1-1على ذلك فً الفقرة )

و ٌجب أن تتوافق األسعار المذكورة مع   العطاء"

% 111% من البنود المحددة لكل جزء ومع 111

من كمٌاتها، إال إذا ذكر خالؾ ذلك فً "ورقة 

العطاء". وعلى المقدمٌن الذٌن ٌرؼبون  بٌانات

م حسم فً األسعار فً حالة إرساء أكثر من بتقدٌ

علٌهم أن ٌوضحوا الحسم بما ٌتوافق مع  جزء

( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء"، 4-14الفقرة )

شرط أن تسلم العطاءات لجمٌع هذه )االجزاء( 

 وتفتح فً نفس الوقت.

 

 

 

 

 عملة العطاء -15

14-2- All items and commodities shall be 

listed and price separately in the Priced 

Bill of Quantity. If the table contains un-

priced items, shall be assumed that there 

prices are covered by other items. An 

items or commodities not stated in the 

Priced Bill of Quantities shall be 

considered as uncovered by the Bid. 

Amendment can be made according to 

Para 31/Instructions to Bidders. 

14-3- The price shown in the Bid Form is 

the Bid’s Total Price, excluding any 

discount offered. 

14-4- The Bidder shall state any 

unconditional discounts and shall 

demonstrate in the Bid Form how these 

can be used. 

14-5-  EXW,  CIP,  CIF,  C&F  and  other  

similar  terms  are  subject  to  the 

regulation stated in the applicable 

Incoterms version issued by the 

International Chamber of Commerce, as 

indicated in the Instructions to Bidders. 

14-6- Prices offered by the Bidder shall be 

fixed throughout the term of contract 

execution and not liable to change under 

any circumstance, unless the bid data 

sheet states otherwise. 

14-7- Bids may be offered individually 

(Single Contract) or separated into several  

parts  (number  of  contracts)  if  the  

same is stipulated in Para 1-1/ 

Instructions to Bidders. The said prices 

shall be according to 

100% of the items specified to each 

part and to 100% of their quantities, 

unless the bid data sheet states otherwise. 

The applicants interested in offering price 

discount, in the event of awarding more 

than one part in their favor, shall state the 

discount in accordance with Para 14-

4/Instructions to Bidders, provided the 

Bids for all these parts shall be delivered 

and opened simultaneously. 

15- Currency of Bids 
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تقدم االسعار بالعملة المحددة فً ورقة  15-1

طاء وتكون شاملة للضرائب والرسوم بٌانات الع

الكمركٌة واٌة مصارٌؾ اضافٌة عن النقل وكما 

مشار الٌه لكل " جداول االسعار " على حدة ضمن 

 القسم الرابع .

 

 

 الوثائق التً تإكد أهلٌة مقدم العطاء -16

على مقدمً العطاء تعبئة "نموذج صٌؽة  16-1

أهلٌتهم العطاء" الموجود فً الفصل الرابع، لٌوثقوا 

للمشاركة فٌه وفقا للفقرة الرابعة من "التعلٌمات 

 لمقدمً العطاءات".

 

 

 الوثائق التً تإكد اهلٌة السلع والخدمات -17

لتؤكٌد االهلٌة للمواد والخدمات المجهزة  17-1

( من "التعلٌمات لمقدمً 5وفق ما ورد فً المادة )

العطاءات". فؤن على مقدمً العطاءات ان ٌمأل 

ات الخاصة ببلد المنشؤ فً جداول االسعار البٌان

 ( استمارات التعاقد .4الواردة فً القسم )

 

 

الوثائق التً تإكد مطابقة السلع والخدمات  -18

 ذات العالقة

 

الخدمات مطابقة السلع و دتؤٌٌلؽرض  18-1

المتصلة بها لوثائق المناقصة . ٌتعٌن على مقدم 

موثقاً ٌإكد  العطاء ان ٌقدم كجزء من عطائه دلٌالً 

بؤن السلع المجهزة مطابقة الى المواصفات الفنٌة 

 ( جدول المتطلبات .4الواردة فً القسم )

 

 

ٌمكن أن تكون هذه الوثائق على شكل مواد  18-2

مطبوعة أو رسومات أو بٌانات، وٌجب أن تتضمن 

الصفات الفنٌة واألدائٌة  أيوصفا مفصال لكل بند، 

بحٌث ٌوضح توافقها  ، األساسٌة للسلع والخدمات

مع المواصفات المطلوبة. وأن ٌسلم المتقدم تقرٌرا 

 باالختالفات واالستثناءات عن جدول المتطلبات.

 

 

 

 

 

 

على مقدم العطاء أن ٌقدم أٌضا قائمة بجمٌع  18-3

15-1- The Bid’s currency and payment 

shall be as stated in the bid data sheet 

and shall be inclusive all taxes, costumes 

duties and any additional expensed  for  

the  transportation,  as  indicated  

separately  in  each  Bill  of Quantity in 

section four. 

16- Documents   Confirming the Eligibility 
of Bidder 
16-1- The Bidders shall fill out the Bid’s 

Form in chapter four to document their 

eligibility to participate in the tender 

according to Para 4/Instructions to 

Bidders. 

17- Documents Confirming the Eligibility 
of Commodities and Services 
17-1- To prove the eligibility of 

commodities and service supplied 

according to article 5/Instructions to 

Bidders, the Bidders shall fill out the 

information related to the country of 

origin in the prices tables stated in section 

four: Contract Forms. 

18- Documents  Confirming  the  
Conformity  of  Commodities  and  Related  
Services 
18-1- For the purpose of confirming the 

conformity of commodities and related 

services to the tender documents, the 

Bidder shall submit, as part of its Bid, 

documented evidence that the 

commodities supplied conform the 

technical specifications stated in section 

four: schedule of requirements. 

18-2- Such documents may be either in 

print, charts or data forms, and shall 

include detailed description of each item, 

i.e. the essential technical specifications 

and performance properties for 

commodities  and services, so that their 

compliance with the required 

specifications is clarified. The applicant 

shall submit a report of variance and 

exemption from the schedule of 

requirements. 

18-3- The bidder shall also submit a list 
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، بما فً ذلك الموارد المتاحة، واألسعار  التفاصٌل

، والمعدات الخاصة  ، لقطع الؽٌار الحالٌة

رٌة الستمرار عمل السلع بعد استخدامها والضرو

من المشتري للفترة المحددة فً "ورقة بٌانات 

 العطاء".

ٌجب أن تكون معاٌٌر المصنعٌة والعمل  18-4

والمواد والمعدات واإلشارة إلى األسماء التجارٌة 

و/ أو أرقام األدلة المصورة المحددة من المشتري 

لمقدم فً جدول المتطلبات وصفٌة ال حصرٌة. و

العطاء أن ٌعرض معاٌٌر أخرى للجودة والعالمات 

أرقام األدلة المصورة، بشرط أن  او التجارٌة و/

تحقق نفس كفاءة البنود المذكورة فً " جدول 

 المتطلبات "أو أعلى منها وأن تنال رضا المشتري.

 

 

 

 

 

 الوثائق التً تإكد مإهالت مقدم العطاء -19

تثبت مإهالت ٌجب على المستندات التً  19-1

مقدم العطاء فً حال إرساء العطاء علٌه، أن تفً 

 بالشروط  األتٌة:

 

)ا( على مقدمً العطاءات ؼٌر المصنعٌن او 

المنتجٌن للسلع التً تعرض تجهٌزها تقدٌم تخوٌل 

الجهة المصنعة للسلع له بتسوٌقها بموجب النموذج 

، ونموذج تخوٌل الجهة المصنعة  فً الفصل الرابع

نتجة بتسوٌق هذه السلع فً بلد المشتري ، او الم

 اذا نص على ذلك فً التعلٌمات لمقدمً العطاءات

 

 

 

 

 

)ب( إذا لم ٌكن مقدم العطاء عامالً فً العراق، وإذا 

كان ذلك مطلوباً فً "ورقة بٌانات العطاء"، ٌجب 

أن ٌكون ممثالً بوكٌل عنه فً العراق مجهزاً وقادراً 

انة وتوفٌر قطع الؽٌار على القٌام بعملٌات الصٌ

بحسب ما هو مذكور فً شروط العقد .و/او 

 المواصفات الفنٌة.

 

 

)ج( أن تتوفر فً مقدم العطاء جمٌع المإهالت 

،  والمعاٌٌر المنصوص علٌها فً القسم الثالث

 "معاٌٌر التقٌٌم والمإهالت".

of all details, to include the available 

resources and current prices of spare 

parts and special equipment's required for 

the continuous operation of commodities 

after being used by Buyer for the period 

specified in the bid data sheet. 

18-4- The workmanship, materials and 

equipment's and the reference to the 

trade names and/or reference numbers 

contemplated as stated by the Buyer in 

the schedule of requirements shall be 

examples and not limitations. The Bidder 

may offer other standards for quality and 

trademarks and/or contemplated 

reference numbers, provided that these 

shall realize the same or exceed the 

efficiency of items stated in the 

schedule of requirements and shall satisfy 

the Buyer. 

19- Documents Confirming the 
Qualification of the Bidder 
19-1-The documents proving the Bidder’s 

qualifications, in the event of awarding the 

bid in its favor, shall meet the following 

conditions: 

a- The Bidders who are not the 

manufacturers or producers of 

commodities to be supplied shall submit 

the authorization of the manufacturer to 

market the commodities according to the 

form in chapter four, and the form of 

authorization by the manufacturer or the 

producer to market the commodities in the 

country of the Buyer, if stipulated in the 

Instructions to Bidders 

b- If the Bidder is not doing business in 

Iraq, and if the same is required in the 

bid data sheet, it shall be represented in 

Iraq by a proxy that is ready and capable 

of conducting the maintenance operations 

and providing spare parts as stated in the 

contract conditions and/or the technical 

specifications. 

c-The Bidder shall meet all the 

qualifications and standards stipulated in 
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 فترة نفاذٌة العطاءات -21

هائً تستمر نفاذٌة العطاء بعد الموعد الن 21-1

المحدد من المشتري لتسلٌمه بحسب ما هو مذكور 

فً "ورقة بٌانات العطاء"، وٌتم استبعاد أي عطاء 

 تمتد نفاذٌته لفترة أقصر.

 

 

، للمشتري  فً بعض الظروؾ االستثنائٌة 21-2

ان ٌطلب تمدٌد فترة العطاء قبل انتهاء مدة النفاذ 

المحددة. و فً هذه الحالة ٌجب أن ٌكون طلب 

إلجابة علٌه موثقاً تحرٌرٌاً. إذا تم طلب التمدٌد وا

ضمان العطاء بحسب ما هو منصوص علٌه فً 

( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء"، ٌتم 21المادة )

تمدٌد الضمان لنفس الفترة أٌضا. ولمقدم العطاء 

الحق برفض طلب التمدٌد دون أن ٌفقد ضمان 

العطاء. لن ٌطلب أو ٌسمح لمقدم العطاء الذي وافق 

ى االستجابة لطلب صاحب العمل بتمدٌد نفاذٌة عل

من  3-21عطائه أال فً الحالة المبٌنة فً الفقرة 

 التعلٌمات لمقدمً العطاء .

 

 

 

 

فً العقود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة و  21-3

تعدٌل األسعار ،و فً حالة تؤخر صدور قرار اإلحالة 

( ٌوماً على تارٌخ  نفاذ العطاء 56فترة تزٌد عن )

االبتدائً فتتم مراجعة وتعدٌل األسعار كما محدد فً 

طلب التمدٌد . تتم مفاضلة العطاءات باالعتماد على 

أسعار العطاءات دون األخذ بنظر االعتبار تعدٌل 

 األسعار المشار الٌه أعاله.

 

 

 

 

 ضمان العطاء -21

، كجزء من  ٌجب على مقدم العطاء أن ٌقدم 21-1

كان ذلك مطلوباً فً  العطاء، " ضمان عطاء" إذا

 "ورقة البٌانات العطاء".

على مقدم العطاء تضمٌن عطائه بضمان  21-2

العطاء بالمبلػ والعملة المحددة فً ورقة بٌانات 

 العطاء كما ٌجب :

 

أن ٌقدم على شكل خطاب ضمان مصرفً او صك  .أ 

مصدق الصادرة عن الحكومة العراقٌة ، أو اٌة 

section three: Evaluation and Qualification 

Criteria. 

20- Period of Validity of Bids 
20-1-  The  Bid  shall  remain  valid  

beyond  the  deadline  for  submission 

specified by the Buyer as stated in the 

bid data sheet. Any Bid with shorter 

validity shall be disregarded. 

 

20-2- In some exceptional circumstances, 

the Buyer may request extension for the 

validity of Bid beyond the validity period 

specified. In this case, the request for 

extension and reply thereof shall be in 

writing. If Bid’s security is required as per 

article 21/Instructions to Bidders, The 

Security shall be extended for the same 

period. The Bidder is entitled to reject the 

request for extension without losing the 

Bid’s guarantee. The Bidder who 

consented to the Employer’s request 

shall not be required or entitled to 

extend its Bid’s validity except for the 

case described in Para 20-3/Instructions to 

Bidders. 

20-3- In the contracts where it is not 

permitted to revise and amend the 

prices, and in the event of delay in 

issuing the awarding letter for more than 

56 days as of the date of the primary bid’s 

validity, prices shall be revised and 

amended as specified in the request for 

extension. Bids shall be outweighed 

depending on the bids prices regardless 

of the amendment of prices as indicated 

above. 

21-Bid Guarantee 
21-1- The Bidder shall submit, as part of 

the Bid, “bid guarantee” if required in the 

bid data sheet. 

21-2- The guarantee amount shall be equal 

to the amount specified in the bid data 

sheet in Iraqi currency or any 

exchangeable currency. Also, 

a-  It shall be submitted in the form of 
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ً ورقة بٌانات صٌؽة اخرى ٌتم االشارة الٌها ف

 العطاء.

 

أن ٌصدر الضمان من مصرؾ معتمد فً العراق  .ب 

بموجب نشرة ٌصدرها البنك المركزي العراقً عن 

الكفاءة المالٌة للمصرؾ، ٌختارها مقدم العطاء. إذا 

كانت هذه المإسسة المصرفٌة موجودة خارج 

العراق فٌجب أن تعتمد لها مإسسة مالٌة ردٌفة 

 تتمكن من تفعٌل الضمان،معتمدة داخل العراق، ل

 

 

أن ٌتوافق مع أحد نماذج الضمان الموجودة فً  .ج 

، "نماذج العطاءات"، أو أي نموذج  القسم الرابع

 آخر ٌعتمد من المشتري قبل تسلٌم العطاء،

 

أن ٌكون قابالً للصرؾ فور اصدار طلب خطً  .د 

من المشتري فً حالة اإلخالل بالشروط الواردة فً 

 لتعلٌمات لمقدمً العطاءات"،( من "ا5-21الفقرة )

 

، ولن تقبل  هـ.  أن ٌتم تسلٌم النسخة األصلٌة

 النسخ المصورة،

ٌوماً بعد  28أن ٌكون ساري المفعول لمدة  .و 

انتهاء فترة نفاذ العطاء او بعد تارٌخ  تمدٌد نفاذ 

( 2-21العطاء  إذا كان ذلك مطلوبا وفقا للفقرة )

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء.

 

ن ٌتم قبول أي عطاء ال ٌشمل تعهد ضمان ل 21-3

( من 1-21عطاء إذا كان ذلك مطلوباً وفقا للفقرة )

التعلٌمات لمقدمً العطاء، حٌث سٌعتبر ؼٌر 

 مستوٍؾ للشروط.

 

 

ٌتم اعادة ضمانات المقدمٌن ؼٌر الناجحٌن  21-4

إلى أصحابها فً أسرع وقت ممكن وفور أن ٌقوم 

( 44نفٌذ وفقا للمادة )المقدم الفائز بتقدٌم ضمان الت

 توقٌع العقد.وبعد من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 

 

ٌمكن مصادرة مبلػ ضمان العطاء إذا فشل  21-5

 : مقدم العطاء الفائز فً

من "التعلٌمات  43( توقٌع العقد وفقا للفقرة 1)

 لمقدمً العطاءات"

من  44( تقدٌم  ضمان حسن االداء وفقا للفقرة 2)

 دمً العطاءات"."التعلٌمات لمق

 

ضمان عطاء المشروع المشترك ٌجب أن  6 -21

bank’s letter of guarantee or certified 

check  issued  by  the  Government  of  

Iraq,  or any other form to be mentioned in 

the bid data sheet. 

b- The guarantee shall be issued from a 

recognized bank in Iraq as per the 

publication issued by the Central Bank of 

Iraq on the Banks’ financial adequacy, to 

be selected by the Bidder. If this 

banking institution exists outside Iraq, a 

corresponding financial institution 

recognized inside Iraq shall be adopted, to 

enable operating the guarantee, 

c- It shall be identical to any of the forms 

in section four: Bid Forms or any other 

form to be adopted by the Buyer before 

submitting the Bid, 

d- It shall be negotiable promptly on 

issuing  a  written  request by  the Buyer 

in the event of breaching the conditions 

stated in Para 21-5/Instructions to Bidders, 

e-The original shall be submitted; 

duplicates are not accepted, 

f- It shall be valid for 28 days after the 

Bid’s validity o r  a f t e r  t h e  d a t e  o f  

b i d  extension expiry period, if required 

according to Para 20-2/Instructions to 

Bidders. 

21-3- If the bid guarantee is required 

pursuant to Para 21-1/Instructions to 

Bidders, then any Bid that does not 

include bid guarantee shall not be 

accepted and be considered 

noncompliant. 

21-4- Bid guarantee shall be returned to 

the non-winning Bidder promptly after 

the winning Bidder submits a performance 

guarantee as per article 44/Instructions to 

Bidders and signing the Contract. 

21-5- The bid guarantee shall be 

confiscated if the winning Bidder’s fails in: 

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

"Instructions to Bidders". 

(2) Submit the performance guarantee as 

per Para 44 of the "Instructions to 
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،  ٌكون باسم المشروع المشترك الذي ٌسلم العطاء

إذا لم ٌكن المشروع المشترك قد تؤسس بشكل 

قانونً وقت تقدٌم العطاء، فٌجب ان ٌقدم الضمان 

 المذكورٌن. المشتركٌنباسم جمٌع الشركاء 

 

ذلك فً  للمشتري الحق ) أذا نص على  21-7

عن عدم أهلٌة  اإلعالنورقة بٌانات العطاء( 

أي عقد علٌه لفترة محددة و كما  إلحالةالمقاول 

 محدد فً ورقة بٌانات العطاء وفً الحاالت األتٌة:

 

 

اذا فشل مقدم العطاء الفائز فً توقٌع العقد  - أ

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء او 43بموجب الفقرة 

 

ئز فً تقدٌم ضمان اذا فشل مقدم العطاء الفا - ب

( من التعلٌمات  44حسن االداء بموجب المادة ) 

 لمقدمً العطاءات .

 طرٌقة تقدٌم وتوقٌع العطاء -22

على مقدم العطاء أن ٌقدم نسخة أصلٌة  22-1

 واحدة ممٌزة من  عطائه مإشراً علٌها كلمة"

أصلٌة" من وثائق المناقصة كما هو مذكور  نسخة

لٌمات الخاصة بمقدمً من التع (11المادة )  فً

العطاء، كما ٌجب على المتقدم أن ٌسلم عدداً من 

النسخ ؼٌر األصلٌة الممٌزة بكلمة "نسخة" كما هو 

محدد فً بٌانات العطاء. فً حال وجود أي اختالؾ 

 بٌن النسخة واألصل ٌتم اعتماد "النسخة االصلٌة".

 

 

ٌجب أن تكون جمٌع نسخ عرض أسعار  22-2

وؼٌر األصلٌة مكتوبة بالمداد، وأن العطاء األصلٌة 

تكون موقعة من شخص مخول بالتوقٌع نٌابة عن 

مقدم العطاء وان ٌكون التحوٌل مصادق من كاتب 

 العدل.

ال تعتبر أي آثار للمسح أو الكتابة بٌن  22-3

السطور نافذة إال إذا رافقها توقٌع الشخص المخول 

 بتوقٌع العطاء أو توقٌعه باألحرؾ األولى.

Bidders". 

21 21-6 The Bid’s guarantee for the JV 

shall be in the name of the Bidder’s JV 

and if the JV is still not incorporated 

legally by the time of submitting the Bid, 

the Bid’s security shall be in the name of 

all independent partners stated. 

21-7 the buyer has the right, (If stipulated 

in the bid data sheet),  to declare the 

Contractor ineligible to be awarded any 

contract for the period of time stipulated 

in the bid data sheet in any of the 

following events: 

a- If the winning Bidder fails to sign the 

Contract as per Para 43/Instructions to 

Bidders 

b- Or to submit the performance bond as 

per article 44/Instructions to Bidders. 

 

22- Method of Submitting and Signing of   
Bid 
22-1-  The  Bidder  shall  submit  one  

original  copy  of  its  Bid  marked  as 

“Original” from the Bidding Documents as 

stated in 11/Instructions to Bidders. Also, 

the Bidder shall submit a number of 

copies marked as “Copy” as stated in the 

bid data sheet. In the event of discrepancy 

between the copy and the original, the 

Original shall be relied on. 

22-2- All originals and copies of the Bid 

shall be written in ink and signed by a 

Bidder’s representative. Conversion shall 

be authenticated by the Notary Public. 

22-3- Any traces of deletion or writing 

between the lines shall not be considered 

valid unless accompanied with the 

signature of the person authorized to sign 

the Bid. 
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 D- Submission and Opening of Bids د. تسلٌم وفتح العطاءات

 تسلٌم و إؼالق وتؤشٌر العطاءات -23

ٌسلم مقدمو العطاءات عطاءاتهم بالٌد أو  23-1

 ٌرسلونها بالبرٌد المسجل.

) فً  عند تسلٌم العطاءات بالٌد أو بالبرٌد االلكترونً أ.

اء(، ٌجب أن حالة االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العط

،  تسلم النسخ األصلٌة وؼٌر األصلٌة من العطاء

، أذا كان مسموحاً بها وفقا للمادة  والعطاءات البدٌلة

، فً مؽلفات  ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء13)

منفصلة، على أن تحمل هذه المؽلفات إشارة تبٌن فٌما إذا 

كانت النسخ التً بداخلها أصلٌة أو ؼٌر أصلٌة. توضع 

ت ه المؽلفات فٌما بعد فً مؽلؾ واحد، وتتم اإلجراءاهذ

( من التعلٌمات 3-22) ( و2-22بعد ذلك وفقا للفقرات )

 لمقدمً العطاء(.

 

ب. لمقدمً العطاءات تقدٌم عطاءاتهم الكترونٌا) فً حالة 

االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العطاء بموجب 

 اء.التعلٌمات المنصوص علٌها فً ورقة بٌانات العط

 

 ٌجب ان تكون المؽلفات الداخلٌة والخارجٌة: 23-2

23- Delivering, Sealing and Marking of 
Bid 
23-1- Bidder shall deliver its Bid in 
hand or send it through registered 
mail. 
a-  When Bids are delivered in hand or 
through email (if the same is indicated 
in the bid data sheet), the originals and 
copies of the Bid and the alternative 
Bids (if permitted as per article 
13/Instructions to Bidders) shall be 
delivered in separated envelopes, 
provided that such envelopes shall 
be marked whether they contain 
originals or copies. Such envelopes 
shall be, then, put in one envelope. 
Thereafter, procedures shall be 
followed as per 22-2 and 22-
3/Instructions to Bidders. 
b- Bidders may submit their Bids 
electronically if the same is indicated 
in the bid data sheet as per the 
instructions stated in the bid data 
sheet. 
 
23-2-  The outer and inner envelopes 
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 )أ(  تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء.

( من 1-24موجهة للمشتري وفقا للفقرة ) )ب(

 "التعلٌمات لمقدمً العطاء".

ٌظهر علٌها تعرٌؾ العطاء المشار إلٌه فً الفقرة  )ج(

( من التعلٌمات لمقدمً العطاء، وأٌة 1-1الفرعٌة )

 تعرٌفٌة أخرى مذكورة فً بٌانات العطاء.إشارات 

تحمل تحذٌراً بعدم فتح المؽلؾ قبل تارٌخ فتح  )د(

( من 1-27العطاء بما ٌتوافق مع الفقرة الفرعٌة )

 "التعلٌمات لمقدمً العطاء".

ال ٌتحمل المشتري مسإولٌة ضٌاع أو فتح أٌة  23-3

مؽلفات اذا لم تكن مؽلقة و مختومة و تحمل االشارات 

 طلوبة.الم

 الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات -24

ٌجب أن ٌستلم المشتري العطاءات على العنوان  24-1

 المحدد و فً التارٌخ والوقت المحددٌن فً بٌانات العطاء.

 

للمشتري الحق فً تمدٌد الموعد النهائً الستالم  24-2

العطاءات عن طرٌق تعدٌل بٌانات العطاء بما ٌتوافق مع 

من "التعلٌمات لمقدمً العطاء". وفً هذه ( 8المادة )

الحالة تمدد حقوق وواجبات المشتري ومقدم العطاء وفقا 

 للموعد الجدٌد.

 

 العطاءات المتؤخرة -25

لن ٌعتمد المشتري أٌاً من العطاءات التً تسلم بعد  25-1

من التعلٌمات لمقدمً  24الموعد النهائً وفقا للفقرة 

ء ٌصل بعد الفترة المحددة ، فإن أي عطا العطاء. وعلٌه

ٌعتبر متؤخراً وٌجري رفضه واعادته إلى صاحبه دون 

 فتحه.

 السحب واالستبدال وتعدٌل العطاءات -26

لمقدم العطاء الحق فً سحب أو استبدال أو تعدٌل  26-1

العطاء بعد تسلٌمه، عن طرٌق إرسال أشعاراً تحرٌرٌاً 

طاءات"، ( من "التعلٌمات لمقدمً الع11وفقا للمادة )

على أن ٌكون االشعار موقع من شخص مخول وأن تكون 

( من 2-22مصحوب بنسخة من التخوٌل بموجب الفقرة )

"التعلٌمات لمقدمً العطاء" . وترفق االشعارات الخاصة 

باالستبدال أو السحب بتخوٌل  رسمً .ان جمٌع 

 : االشعارات الخطٌة ٌجب أن

shall state: 

a- The Bidder’s name and address. 

b-The Buyer’s address according to 
24-1/ Instructions to Bidders. 

c- The definition of Bid as referred to 
in sub-Para 1-1/Instructions to 
Bidders, and any other identification 
references stated in the bid data sheet. 
d- Notice  of  “Not  to  open  before  

the  Bids  opening  date”  as  per 
sub-Para 27-1/Instructions to 
Bidders. 

23-3- The Buyer shall not be held 
responsible for any lost or opened Bid 
that is not closed, sealed and marked 
as required. 
24-Deadline for Submitting of the Bids 
24-1- The Buyer shall receive the Bid 
at the specified address on the date 
and time specified in the bid data 
sheet. 

24-2- The Buyer has the right to 
extend to the Bidding deadline by 
amendment of documents as per 
article 8/Instructions to Bidders; in 
this event the rights and obligations of 
the Buyer and the Bidder shall be 
extended according to the new date. 

25-Late Bids 
25-1- The Employer shall not accept 
any Bid delivered after the Deadline as 
per Para 24/Instructions to Bidders. 
Accordingly, any Bid received after the 
specified period shall be considered 
“Late”, rejected and returned 
 
26- Withdrawing, Replacing and 
Amending of Bids 
26-1- The Bidder may withdraw, 
replace or amend its Bid after its 
submission by sending a written 
notice as per article 10/Instructions to 
Bidders, provided that the notice shall 
be signed by the authorized person 
and accompanied with a copy of the 
as per Para 22-2/Instructions to 
Bidders. And the notices on the 
substitution or withdrawal shall be 
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لتعلٌمات لمقدمً من "ا 23و  22)أ( تسلم وفقا للفقرتٌن 

العطاءات" وٌجب أن تحمل المؽلفات إشارات تحدد 

 محتواها بوضوح، "سحب"، "استبدال"، "تعدٌل"؛

)ب( تصل إلى المشتري قبل الموعد النهائً لؽلق 

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 24المناقصة وفقا للفقرة 

فً حالة العطاءات المطلوب سحبها وفقا للفقرة  26-2

التعلٌمات لمقدمً العطاء فؤنها تعاد ؼٌر ( من 26-1)

 مفتوحة ألصحابها.

سحب أو استبدال أو تعدٌل  العطاء ال ٌحق لمقدم 26-3

العطاء فً الفترة ما بٌن الموعد النهائً لؽلق المناقصة 

العطاء المحددة فً ورقة بٌانات العطاء  نفاذٌةوانتهاء 

 المحددة او اي تمدٌد الحق علٌها.

 اتفتح العطاء -27

ٌجب على )لجنة فتح العطاءات( أن تقوم بفتح  27-1

العطاءات بحضور مقدمً العطاءات او ممثلٌهم المخولٌن 

فً الوقت والمكان والتارٌخ المحددة فً  علنٌةفً جلسة 

، وفً حالة الموافقة على اعتماد العطاء  بٌانات العطاء

(، ٌجب ان توضع 1-23الكترونٌا  وبموجب الفقرة )

الخاصة بفتح العطاءات المقدمة الكترونٌا فً  االجراءات

 "ورقة بٌانات العطاءات".

تفتح فً البداٌة المؽلفات التً تحمل كلمة  27-2

، فٌما ٌعاد المؽلؾ الذي ٌحمل  "سحب" وتقرأ على المأل

عرض العطاء المسحوب إلى صاحبه دون فتحه. وال 

تعتبر رسالة السحب سارٌة المفعول إال إذا كان هناك 

خوٌل رسمً بذلك، كما ٌجب قراءة هذا التخوٌل على ت

المأل فً جلسة فتح العطاءات. تفتح بعدها المؽلفات التً 

تحمل كلمة "استبدال" وتقرأ على المأل وٌتم استبدالها 

بعرض العطاء األول الذي ٌتم إرجاعه إلى صاحبه دون 

فتحه. وال ٌسمح بإجراء التعدٌل إال فً حالة وجود رسالة 

ال تحمل تخوٌالً رسمٌاً تقرأ على المأل فً جلسة استبد

االفتتاح. تفتح المؽلفات التً تحمل كلمة "تعدٌل" وتقرأ 

على المأل، وال ٌعتمد التعدٌل إال إذا كانت هناك رسالة 

مكتوبة به تحمل تخوٌالً رسمٌاً. و أن المؽلفات التً فتحت 

وقرأت خالل جلسة فتح العطاءات وحدها هً التً تدخل 

 ً المنافسة و التقٌٌم.ف

 

 

 

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



17 
 

 

 

تفتح المؽلفات واحداً تلو اآلخر، حٌث ٌقرأ اسم  27-3

،  ، وٌذكر فٌما إذا كانت هناك مذكرة تعدٌلالعطاءمقدم 

وتقرأ األسعار المقدمة بما فٌها الحسومات والعروض 

، وأٌة  ، وٌذكر ضمان العطاء إذا كان مطلوباً  البدٌلة

عطاءات أن من المناسب تفاصٌل أخرى ترى  لجنة فتح ال

ذكرهاً. وأن الحسومات والعطاءات البدٌلة التً تقرأ على 

التقٌٌم. ً وحدها التً تدخل فً المنافسة والمأل الجلسة ه

ٌجوز رفض أي من العطاءات المذكورة خالل جلسة  و ال

، وفقا لما هو  فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتؤخرة

 التعلٌمات لمقدمً العطاء.( من 1-25مذكور فً الفقرة )

 

 

 

 

 

 

 

ٌجب أن تهًء لجنة فتح العطاءات سجالً لجلسة  27-4

فتح العطاءات ٌتضمن بالحد األدنى اسم مقدم العطاء 

وفٌما إذا كان هناك سحب أو استبدال أو تعدٌل، و عرض 

السعر بحسب االجزاء إذا كان هذا ممكناً، بما فً ذلك 

كان مسموحاً بها، كذلك الحسومات والعروض البدٌلة إذا 

وجود أو عدم وجود ضمان العطاء إذا كان مطلوباً. ٌطلب 

المشتري من ممثلً مقدمً العطاء الحاضرٌن للجلسة 

التوقٌع على سجل فتح العطاءات. وتوزع نسخة من 

 محضر جلسة فتح العطاءات على جمٌع مقدمً العطاءات

ر الذٌن سلموا عطاءاتهم فً الوقت المحدد، كما تنش

 المعلومات الموجودة فً السجل على الموقع اإللكترونً .

 

opened and read during the bids 
opening session shall enter into 
competition and evaluation. 

27-3-The envelopes shall be opened 
one by one; the name of Bidder shall 
be read, whether there’s amendment 
notice shall be stated, the prices 
offered and discounts and alternative 
bids shall be read. Also, shall be 
mentioned the Bid’s security, if 
required, and any other details which 
the Bids Opening Committee deems 
necessary to mention. Only discounts 
and alternative bids read publicly in 
the session shall enter the competition 
and evaluation. No Bid mentioned in 
the bids opening session, other than 
the Late Bid as per Para 25-
1/Instructions to Bidders, shall be 
rejected. 
 
 
 
27-4- The Bids Opening Committee 
shall set up a minutes of the bids 
opening session which shall at 
minimum contain the name of Bidder, 
whether the Bid has been withdrawn, 
substituted or amended, Bid Price as 
per each part if required, to include 
any discounts and alternative 
proposals if applicable, whether the 
Bid security is included if applicable. 
The Buyer shall require the Bidders 
present to sign the minutes of bids 
opening session. All bidders who 
submitted bids before the deadline 
shall receive a copy of the bids 
opening session’s minutes. Also, the 
information in the minutes shall be 
published on the website. 
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  -E- Evaluating and Comparing Bids 28 هـ. تقٌٌم ومقارنة العطاءات

 السرٌة -28

المتعلقة بالتدقٌق  تال ٌتم اإلفصاح عن المعلوما 28-1

التوصٌة بإرساء والتقٌٌم والمقارنة والتؤهٌل الالحق و

، أو أي شخص أخر حتى تعلن نتائجها  العطاء للمقدمٌن

 بشكل رسمً فً اعالن إرساء العطاء.

 

 

إن أٌة محاولة من مقدم العطاء للتؤثٌر على جهة  28-2

ق التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( فً عملٌة التدقٌ

والتقٌٌم والمقارنة وإرساء العطاء  تتسبب فً استبعاد 

 العطاء المقدم منه.

 

 

 

( من التعلٌمات 2-28بؽض النظر عن الفقرة ) 28-3

لمقدمً العطاء، على مقدم العطاء أن ٌخاطب المشتري 

تحرٌرٌاً أذا أراد االتصال به لشؤن ٌتعلق بالعطاء، وذلك 

ءات وحتى إرساء فً الفترة الممتدة ما بٌن فتح العطا

 العطاء.

 

 توضٌح العطاءات -29

ٌحق لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل  29-1

العطاءات ( بهدؾ المساعدة فً تدقٌق وتقٌٌم ومقارنة 

العطاءات، أن ٌطلب من مقدم العطاء توضٌح ما جاء 

28- Confidentiality 
28-1-The information on the examining, 
evaluation, comparison and post- 
qualification of Bids and the 
recommendations on awarding the bid 
shall not be disclosed to the Bidders or 
any other person until the result 
thereof is announced officially in the 
bid's awarding announcement. 
28-2- Any attempt by the Bidder to 
influence the contracting party 
(committee of evaluating and analyzing 
the bids) in  the process of Bid’s 
examining, evaluation, comparison and 
awarding the Bid may result in 
rejecting its Bid. 
28-3-Notwithstanding Para 28-
2/Instructions to Bidders, if any Bidder 
is interested in approaching the Buyer 
on any subject related to the Bid during 
the period between Bid Opening and 
awarding, it may conduct the same in 
writing. 
29- Clarification of Bids 
29-1- To facilitate the process of 
examining, evaluation and comparison 
of Bids, the contracting party 
(committee of evaluating and analyzing 
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بعطائه، وال ٌعتمد أي توضٌح بشؤن العطاء إذا لم ٌطلب 

لتوضٌح واإلجابة علٌه منها . و ٌجب أن ٌكون طلب ا

موثقاً تحرٌرٌاً ، وال ٌسمح بطلب أو تقدٌم أو السماح 

بتؽٌٌر األسعار إال إذا كان ذلك لتصحٌح خطؤ حسابً 

 31ٌكتشفه المشتري خالل عملٌة التقٌٌم وفقا للفقرة 

 من "التعلٌمات لمقدمً العطاء".

 

 

 

 

 

 استجابة العطاءات -31

ا كان العطاء موافقاً ٌعتمد قرار المشتري فٌما إذ 31-1

 للشروط على محتوٌات العطاء نفسه.

 

العطاء المستوفً للشروط هو العطاء المستوفً  31-2

لجمٌع البنود والشروط والمواصفات المذكورة فً 

وثائق المناقصة دون أي تؽٌٌر أو تحفظ أو حذؾ 

 جذري. 

 

 : أن التؽٌٌر او التحفظ او الحذؾ الجذري هو الذي

قة كانت على نوعٌة أو أداء ٌإثر بؤٌة طرٌ ( أ)

 ؛العطاءالسلع والخدمات المحددة فً 

 

ٌحد بؤٌة طرٌقة كانت، وبما ال ٌتوافق ووثائق  ( ب)

المناقصة، من حقوق المشتري أو واجبات 

 مقدم العطاء؛

 

ٌإثر فً حالة قبول المشتري لهذا التحفظ او  ( ت)

التؽٌٌر الجذري على المنافسة مع المقدمٌن 

 اآلخرٌن.

العطاء من المشتري إذا لم ٌستوؾ ٌستبعد  31-3

، وال ٌسمح للمتقدم بؤن ٌستوفً الشروط  العطاءشروط 

عن طرٌق تؽٌٌر أو حذؾ أو التحفظ على المعلومات 

 المقدمة بعد جلسة الفتح العلنً للعطاءات

 

 

 ، األخطاء والحذؾ عدم مطابقة المواصفات -31

فً حالة استٌفاء العطاء للشروط  31-1 31-1

المطلوبة، تستطٌع جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم  األساسٌة

وتحلٌل العطاءات ( أن تطلب من مقدم العطاء أن ٌسلم 

المعلومات أو الوثائق الضرورٌة، خالل فترة زمنٌة 

معقولة لتعدٌل النواقص التً ال تتعلق بالمادة األساسٌة 

والمتعلقة بؤؼراض التوثٌق. هذه النواقص أو الحذؾ 

ي شكل من األشكال باألسعار ٌجب أن ال تتعلق بؤ

the bids) may ask the Bidder to clarify 
its Bid. Any clarification from the 
Bidder not in response to a question 
shall not be considered. The request 
for clarification and the answer thereto 
shall be made in writing.  No demand, 
offer or permit of change in the price is 
allowed, unless this is intended for 
correcting computing errors 
discovered by the Buyer during the 
Bid’s evaluation as per Para 
31/Instructions to Bidders. 
30- Bids Response 
30-1- The Buyer’s determination is 
adopted whether the Bid is in 
accordance with the contents of the 
Bid itself. 
30-2-  The  compliant  Bid  is  the  Bid  
meeting  all  the  terms,  conditions  
and specifications stated in the tender 
documents without significant 
deviation, restriction or deletion. 
 The significant deviation, restriction or 
deletion is: 
a- Affects,  in  any  way,  the  quality  
or  performance  of  the  commodities   
and  services specified in the Contract. 
b- Limits, in any way, in discordance 
with the tender documents, the 
Buyer’s rights or the Bidder’s 
obligations. 
c- Affects, in the event of Buyer’s 
acceptance of such significant 
reservation or deviation, the 
competition with other Bidders. 
30-3- The Buyer shall disregard the Bid 
if it is noncompliant to the Bid 
Conditions. The Bidder is not allowed 
to comply with the conditions through 
making deviation, deletion or 
restriction on the information 
submitted after the public bids opening 
session. 
31- Non-Conformity of Specifications, 
Errors and Omitting 
31-1- If the Bid is compliant to the 
required essential conditions, then 
the contracting party (committee of 
evaluating and analyzing the bids)   
may require the Bidder to submit any 
necessary information or documents 
well in advance to redress any 
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المذكورة فً العطاء . و ٌإدي عدم تمكن مقدم العطاء 

 . عطائهمن تسلٌم المعلومات المطلوبة إلى استبعاد 

 

 

 

 

 

إذا استوفى العطاء جمٌع الشروط، ٌحق  31-2

للمشتري تصحٌح أٌة أخطاء حسابٌة حسب الشروط 

 : األتٌة

ن إذا كان هناك تعارض بٌن وحدة السعر وبٌ ( أ)

المجموع االجمالً للبنود الذي ٌنتج عن 

ضرب وحدة السعر بالكمٌات ، تعتمد وحدة 

السعر وٌصحح المجموع، إال إذا رأت لجنة 

تحلٌل العطاءات أن هناك خطؤً فً العالمة 

العشرٌة لوحدة السعر ٌحتسب عندها المجموع 

 االجمالً وتصحح وحدة السعر.

 

 

 

 

جمع إذا كان هناك خطؤ فً ناتج عملٌات  ( ب)

المبالػ اإلجمالٌة لكل بند تعتمد هذه المبالػ 

 اإلجمالٌة وٌصحح المجموع.

إذا كان هناك تعارض بٌن الكلمات واألرقام فً  ( ت)

تحدٌد المبالػ تعتمد المبالػ المذكورة كتابة، إال 

إذا كان المبلػ المذكور متعلقاً بخطؤ حسابً. 

 لألحكامتعتمد القٌمة الرقمٌة وفقا  عند ذلك

 لفقرتٌن الثانوٌة )أ( و )ب( اعاله .ا بموجب

 

 

إذا لم ٌوافق مقدم العطاء الفائز على التصحٌحات  31-4

التً تجرٌها جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل 

العطاءات(، ٌفقد العرض أهلٌته، و ٌصادر ضمان 

 العطاء الخاص به.

 

 

 التدقٌق األولً للعطاءات -32

تحلٌل العطاءات( تقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم و 32-1

بتدقٌق العطاءات للتؤكد أن جمٌع المستندات والوثائق 

من التعلٌمات لمقدمً العطاء  11المطلوبة فً الفقرة 

، وللتؤكد من اكتمال المعلومات الموجودة فً  موجودة

 الوثائق المسلمة.

 

 

deficiency not connected to the 
essential materials and related to the 
documentation. Such deficiency or 
deletion shall have no effect on the 
prices stated in the Bid in any way. 
Failure by the Bidder to submit the 
required information shall result in 
rejecting its Bid. 
31-2- If the Bid is compliant to all 
conditions, then the Buyer shall have 
the right to correct any computing 
errors as per the following conditions: 
a- If  there’s  great  contradiction  
between  the unit  price  and  the  line  
item amount obtained from multiplying 
the unit price by the quantity, the unit 
price shall be adopted and the line item 
amount shall be corrected accordingly, 
unless, in the Bids Analysis 
Committee’s opinion, there is a 
mistake in the decimal point of the 
units price then the amount shall be 
adopted and the unit price shall be 
corrected. 
b- If there’s error in the grand total 

of the line item amounts, the 
subtotals shall be adopted and the 
grand total shall be corrected. 

c-  If there’s discrepancy between the 
in-writing and in-figure amount of any 
line item, the in-writing amount shall be 
adopted, unless there’s a computing  
error  in  determining  the  amount;  
whereupon  the  in-figure amount shall 
be adopted according to the secondary 
Paragraphs (a) and (b) above. 
31-4- If the winning Bidder does not 
consent to the corrections conducted 
by the contracting party (committee of 
evaluating and analyzing the bids) , the 
offer shall be disqualified and the Bid 
security related thereto shall be 
confiscated. 
32-Initial Auditing of Bids 
32-1- The contracting party (committee 
of evaluating and analyzing the bids) 
shal l  examine the Bids to verify that 
all the documents required in Para 
11/Instructions to Bidders are included 
and to verify that the information exist 
in the documents submitted are 
complete. 
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ٌجب على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل  32-2

معلومات والمستندات العطاءات( أن تإكد استالمها لل

 األتٌة:

 

( من التعلٌمات 1-12العطاء، وفقا للفقرة ) صٌؽة )أ(

 لمقدمً العطاء.

( من التعلٌمات 2-12)ب( جدول األسعار وفقا للفقرة )

 لمقدمً العطاء.

من التعلٌمات  21وفقا للفقرة  العطاء)ج( ضمان 

 لمقدمً العطاء، إذا كان الضمان مطلوباً.

ن هذه المعلومات أو المستندات ٌعتبر إذا لم تتوفر أي م

 مستبعداً. العطاء

 ، والتقٌٌم الفنً تدقٌق الشروط والبنود -33

تقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل  33-1

العطاءات( بتدقٌق العطاء لتتؤكد من ان الشروط والبنود 

المحددة فً شروط العقد العامة والخاصة قد تم قبولها 

 تحفظات أو تؽٌٌرات جذرٌة.من المتقدم دون أٌة 

 

 

 

)لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات(  تقوم جهة التعاقد 33-2

( 18للمادة ) تقٌٌم الجوانب الفنٌة للعطاء المقدم وفقا

، للتؤكد من أن جمٌع  من التعلٌمات لمقدمً العطاء

المتطلبات المحددة فً الجزء السادس )جدول 

ٌٌرات المتطلبات( موجودة دون أٌة تحفظات أو تؽ

 مادٌة.

 

 

 

إذا قررت جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل  33-3

العطاءات( بعد تدقٌق الشروط والبنود والتقٌٌم الفنً أن 

من  31العطاء ال ٌستوفً الشروط المطلوبة بالفقرة 

 التعلٌمات لمقدمً العطاءات، ٌعتبر العطاء مستبعداً.

 

 

 

 التؽٌٌر الى عملة موحدة -34

فاضلة والتقٌٌم ، على جهة التعاقد الؼراض الم34-1

)لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( تحوٌل العمالت لمبالػ 

العطاءات المختلفة الى العملة المحددة فً ورقة بٌانات 

عطاء باعتماد نسبة التحوٌل الصادرة من البنك ال

المركزي بالتارٌخ الذي تحدده "ورقة بٌان العطاء" لتلك 

 العملة.

 

 

32-2- The contracting party (committee 
of evaluating and analyzing the bids)  
shall confirm its receipt of the 
following information and documents: 
a- Form of contract, as per Para 12-
1/Instructions to Bidders. 
b- Price Table as per Para 12-
2/Instructions to Bidders. 
c- Bid’s  security as per Para 
21/Instructions to Bidders, if required. 
If any of these information or 
documents is not available, the Bid 
shall be disregarded. 
33- Auditing   the Terms and 
Conditions and the Technical 
Evaluation 
33-1- The contracting party (committee 
of evaluating and analyzing the bids) 
shal l  check the Bid to verify that 
the terms and conditions specified in 
the General and Special Conditions of 
the Contract are fulfilled by the 
applicant without any significant 
restrictions or deviations. 
33-2- The contracting party (committee 
of evaluating and analyzing the bids)  
shall evaluate the technical aspects 
of the submitted Bid as per article 
18/Instructions to Bidders to verify that 
all the requirements stipulated in part 
six: schedule of requirements are 
available without any material 
restrictions or deviations 
33-3- If the contracting party 
(committee of evaluating and analyzing 
the bids), after checking the terms and 
conditions and the technical 
evaluation, decides that the Bid does 
not fulfill the conditions required in 
30/Instructions to Bidders, the Bid shall 
be disregarded. 
34-Conversion to Unified Currency 
34-1- For the comparison and analysis 
purposes, the contracting party 
(committee of evaluating and analyzing 
the bids) shal l  convert the currencies 
of the prices of various Bids to the 
currency stated in the bid data sheet 
adopting the exchange rate issued by 
the Central Bank of Iraq on the date 
specified in the bid data sheet for that 
currency. 
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 ضلٌة لمقدمً العطاءات المحلٌٌنهامش االف -35

ال ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة للعطاءات المقدمة  35-1

من قبل مقدمً العطاءات المحلٌٌن ، ما لم ٌنص على 

الى  اإلشارةذلك فً ورقة بٌانات العطاء، و عند ذاك ٌتم 

 القٌمة المحددة للهامش فً ورقة بٌانات العطاء.

 

 تقٌٌم العطاءات -36

تقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل  ٌجب أن 36-1

العطاءات( بتقٌٌم جمٌع العطاءات التً وصلت إلى هذه 

المرحلة لتتؤكد من أن مضمونها ٌستوفً الشروط 

 المطلوبة.

 

تستخدم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل  36-2

العطاءات ( فً تقٌٌم العطاءات جمٌع العوامل واألسالٌب 

من التعلٌمات لمقدمً  36الفقرة والمعاٌٌر المحددة فً 

العطاء، وال ٌسمح باستخدام أٌة أسالٌب أو معاٌٌر 

 أخرى.

 

، على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم  عند تقٌٌم العطاء 36-3

 وتحلٌل العطاءات( أن تؤخذ بعٌن االعتبار ما ٌؤتً:

 

 (؛14سعر العطاء المقدم وفقا للمادة ) ( أ)

 

 تعدٌل األسعار ألؼراض تصحٌح األخطاء ( ب)

( من التعلٌمات 3-31الحسابٌة وفقا للفقرة )

 لمقدمً العطاء.

عدٌل األسعار الناجم عن الحسومات المقدمة  ( ت)

(  من التعلٌمات لمقدمً 4-14وفقا للفقرة )

 العطاء؛

التعدٌالت الناجمة عن تطبٌق معاٌٌر التقٌٌم  ( ث)

المحددة فً الجزء الثالث من ورقة بٌانات 

 ل(.العطاء )التقٌٌم ومعاٌٌر التؤهٌ

 

ٌجب أن ٌشمل تقٌٌم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم  36-4

وتحلٌل العطاءات ( للعطاء ، عوامل أخرى ؼٌر األسعار 

( من التعلٌمات لمقدمً العطاء. هذه 14وفقا للمادة ) 

العوامل قد تكون متعلقة بصفات وأداء وشروط شراء 

 السلع والخدمات. 

 

وضح فً ، إن وجدت، ٌجب أن ٌ إن تؤثٌر هذه العوامل

الشروط المالٌة لتسهٌل عملٌة المقارنة بٌن العطاءات، 

إال إذا ذكر ؼٌر ذلك فً الجزء الثالث )معاٌٌر التقٌٌم 

والتؤهٌل( ان االلٌة والمعاٌٌر واالسس الخاصة 

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

 

35-Margin of Preference 
35-1- the Margin of Preference shall 
not adopted for the local bidders, 
unless stipulated in the bid data sheet, 
then, the specified value of the margin 
shall be indicated in the bid data 
sheet. 
36-Evaluation of Bids 
36-1-The contracting party (committee 
of evaluating and analyzing the bids) 
shal l  evaluate all the Bids that went 
through to this phase to verify that 
their contents fulfill the required 
conditions. 
36-2-The contracting party (committee 
of evaluating and analyzing the bids)  
shall, in evaluation of Bids, employ all 
factors, methods and standards 
specified in Para 36/Instructions to 
Bidders. No other methods or 
standards may be employed. 
36-3- In evaluating the Bid, the 
contracting party (committee of 
evaluating and analyzing the bids)  
shall consider the following: 
a- Price of Bid submitted as per Article 
14, 
b- Amendment of the prices for the 
purpose of correcting the computing 
errors as per 31-3/Instructions to 
Bidders. 
c- Amendment of prices resulting 
from the discounts offered as per 
Para 14-4/Instructions to Bidders. 
d- Amendments resulting from the 
application of evaluation criteria 
specified in part three: Evaluation and 
Prequalification Criteria in the bid data 
sheet. 
36-4-The evaluation  by the contracting 
party (committee of evaluating and 
analyzing the bids)  shall  include,  in 
addition to  the prices, other factors 
as per article 14/Instructions to  
Bidders. These factors may be related 
to the specifications, performance and 
conditions of acquisition of 
commodities and services. The effect 
of such factors, if any, shall be 
described in the financial conditions to 
facilitate comparison between the Bids, 
unless stated otherwise in S3: 
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اذا وردت فً وثائق المناقصة االحقٌة فً  36-5

ئة والسماح لمقدم العطاء بتقدٌم اسعاره لقائمة التجز

)الجزء( او اكثر من القوائم ) األجزاء( المكونة 

للمناقصة  العامة الوطنٌة فٌحق للمشتري التعاقد مع 

اكثر من مجهز وتعتمد عند ذلك معاٌٌر تقٌٌم ومقارنه 

 العطاءات المشار الٌها فً الفصل الثالث.

 

 مقارنة العطاءات -37

التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن  على جهة

تقارن بٌن مضمون جمٌع العطاءات المستوفٌة للشروط 

لتتمكن من تحدٌد العطاء االقل سعراً ) المستجٌب مالٌا 

من التعلٌمات لمقدمً  36و فنٌا وادارٌا ( وفقا للفقرة 

 العطاء.

 

 

 

 تؤهٌل الالحق لمقدمً العطاءال -38

 

قد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( على جهة التعا 38-1

أن تقرر بعد اختٌار العطاء االقل كلفة )والمستجٌب مالٌا 

و فنٌا وادارٌا( فٌما إذا كان مقدم العطاء مإهالً لتنفٌذ 

 العقد بصورة مرضٌة.

 

 

ٌصدر هذا القرار بعد تدقٌق ومراجعة جمٌع  38-2

 17الدالئل الموثقة لمإهالت مقدم العطاء وفقا للفقرة  

 من "التعلٌمات لمقدمً العطاء".

 

(، ٌعتبر 2-38( ، )1-38فً ضوء الفقرتٌن) 38-3

التؤهٌل الالحق لمقدم العطاء الفائز شرطا اساسٌا إلحالة 

المشار  التؤهٌلالعطاء وفً حالة عدم استٌفائه لشروط 

الٌها اعاله ٌتم استبعاده ودراسة العطاء االقل كلفة الذي 

 ٌلٌه.

 

 

 ري فً رفض أو قبول أي عطاءحق المشت -39

، كما  للمشتري الحق برفض أو قبول أي عطاء 39-1

أن له الحق بإلؽاء المناقصة ورفض جمٌع العطاءات 

، دون تحمل أٌة  المقدمة فً أي وقت قبل احالة العقد

 مسإولٌة قانونٌة تجاه المقدمٌن.

 

Evaluation and Prequalification Criteria 
and then the method, criteria and 
bases of outweighing shall be those 
referred to in 36-3-d. 
36-5-  If the bid data sheet permit 
parting and allow the Bidder to submit 
its prices for a table (part) or more from 
the tables (parts) constituting the 
general national tender, then the Buyer 
may contract with more than one 
supplier and the bids evaluation and 
comparison criteria stated in chapter 
three shall be adopted. 
37- Bids Comparison 
The contracting party (committee of 
evaluating and analyzing the bids) shall 
compare the contents of all the 
compliant Bids in order to determine 
the lowest price Bid (that is 
financially and technically compliant) 
as per Para 36/Instructions to Bidders 
 
 
38- Subsequent Qualifications to 
Bidders 
38-1- the contracting party (committee 
of evaluating and analyzing the bids), 
after selecting the lowest-cost Bid 
(that is financially, technically and 
administratively compliant), shall 
decide whether the Bidder is qualified 
to execute the contract satisfactorily. 
38-2- Such decision shall be passed 
after checking and reviewing all the 
documents proving the Bidder’s 
qualifications as per Para 
17/Instructions to Bidders. 
38-3- In light of 38-1 and 38-2, post 
qualification of the winning Bidders is 
considered a basic condition for 
awarding the bid; if it is not compliant 
to the qualification conditions referred 
to above, it shall be disregarded and 
the next lowest-cost Bid shall be 
considered. 
39-Buyer's Right to Accept or Reject 
any Bid 
39-1- The Buyer has the right to accept 
or reject any bid. Also it has the right 
to cancel the tender and reject all bids 
submitted any time before awarding 
the bid without being held liable 
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towards the Bidders. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F- Awarding the Bid احالة العطاء و.

 معاٌٌر االحالة -41
ٌحال العطاء على مقدم العطاء االقل كلفة  41-1

والمستوفً للشروط الواردة فً العطاء كافة وبعد التؤكد 
 من أهلٌته وقدراته على تنفٌذ العقد بؤفضل صورة ممكنه.

 
 
 
 

 ءحق المشتري فً تؽٌٌر الكمٌات وقت إحالة العطا -41
 

ٌحتفظ المشتري عند احالة العطاء بحق تؽٌٌر  41-1
الكمٌات المحددة الفصل السادس )جدول المتطلبات(، 
سواء بالزٌادة أو النقصان، على أن ال ٌتجاوز التؽٌٌر 
النسب المحددة فً ورقة بٌانات العطاء، ودون أي تؽٌٌر 
فً وحدة السعر أو أٌة شروط أخرى مذكورة فً وثائق 

 المناقصة.
 
 
 
 
 

 التبلٌػ بإحالة العطاء -42
 

على المشتري قبل انتهاء فترة نفاذٌة العطاء ان  42-1
 ٌبلػ مقدم العطاء الفائز تحرٌرٌاً بانه قد تم قبول عطائه.

 
،  بمجرد صدور كتاب القبول لمقدم العطاء الفائز 42-2

على المشتري اشعار مقدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن بذلك 

40- Awarding Criteria 
40-1- The bid shall be awarded to the 
lowest-cost Bid that is compliant to all 
the conditions stated in the Bid, after 
verifying its qualification and abilities 
to execute the contract in the best 
possible way. 
 
41-Buyer’s   Right to Change   the  
Quantities   upon   Awarding the 
Tender 
41-1- The Buyer, upon awarding the 
bid, shall reserve the right to change 
(increase of decrease) the quantities 
specified in chapter six: schedule of 
requirements, provided that the 
change shall not exceed the rates 
specified in the bid data sheet and 
without any change to the unit prices 
or any other conditions stipulated in 
the tender documents. 
42- Notification of Awarding the Bid 
42-1- The Buyer shall, before the 
expiry of Bid’s validity, shall notify the 
winning Bidder with accepting its Bid 
in writing. 
42-2- Soon after issuing the 
acceptance letter to the winning 
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فوزهم واطالق ضمان العطاء  واعالمهم بسبب عدم
 ( الحقا.5-42نصت علٌه الفقرة ) المقدمة منهم عدا ما

 
 
 

، على المشتري نشر  كذلك حال صدور كتاب القبول 42-3
نتائج التحلٌل للعطاءات فً موقعه االلكترونً متضمنة ما 

 ٌؤتً:
ا. اسماء مقدمً العطاءات الذٌن ساهموا بتقدٌم 

 عطاءاتهم.
 ات كما قرئت عند فتح العطاءات.ب. مبالػ العطاء

 ج. اسماء مقدمً العطاءات ومبالػ عطاءاتهم بعد التحلٌل.
 

 د. اسماء مقدمً العطاءات المستبعدة و اسباب االستبعاد.
 

هـ. اسم مقدم العطاء الفائز ومبلػ عطائه ومدة التنفٌذ 
 اضافة الى خالصة لوصؾ العمل المشمول بالعقد .

 
 
 
 

قبول العطاء عقدا ملزما لحٌن توقٌع ٌعتبر خطاب   42-4
 العقد الرسمً.

 
لحٌن تقدٌم مقدم العطاء الفائز لضمان حسن االداء  42-5

( وتوقٌعه للعقد ، ٌقوم المشتري 44بموجب المادة )
ت المرشحٌن باالحتفاظ بضمان العطاء لمقدمً العطاءا

 الثالثة.بالمرتبتٌن الثانٌة و
 
 

 توقٌع العقد -43
ل "خطاب قبول العطاء" مباشرًة  ٌجب بعد إرسا 43-1

على المشتري أن ٌرسل لمقدم العطاء صٌؽة العقد 
 الرسمٌة وشروط العقد الخاصة.

 
 

على مقدم العطاء الفائز و خالل مدة ال تزٌد عن 43-2
( ٌوماً متضمنة مدة 29أو تسعة وعشرون )( ٌوماً 14)

فترة  القبول  او بعد انتهاء من تارٌخ  استالم كتاب اإلنذار
الطعن  أن ٌوقع صٌؽة العقد  وٌثبت تارٌخه وٌعٌده إلى 
المشتري ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات 

وبخالفه ٌتحمل المجهز اآلثار القانونٌة المنصوص  العطاء
 علٌها فً تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة النافذة.

 
 
 
 
 
 
 

( من 2-43اضافة الى ما نصت علٌه الفقرة )  43-3
تعلٌمات الى مقدمً العطاءات المشار الٌها اعاله ، اذا لم 

Bidder, the Buyer shall notify the non-
winning Bidders therewith stating the 
reasons of their failure and releasing 
their Bid guarantee submitted, except 
for what is stipulated in 42-5 hereafter. 
42-3-  Also,  soon  after  issuing  the  
acceptance letter,  the  Buyer  shall 
publish the results of Bids analysis on 
its website, to include the following: 
a- Names of Bidders who participated 
in bidding. 
b- Prices of Bids as read upon 
opening the Bids. 
c-Names of Bidders and their Bids 
prices after analysis. 
d- Name of disregarded bidders and 
reasons for disregarding. 
e- The name of winning Bidder, its Bid 
price and the period of execution, plus 
a summary description of works 
covered by the contract. 
42-4- Bid’s acceptance letter shall be 
considered a binding contract until a 
formal contract is signed. 
42-5- Until the winning Bidder submits 
a performance guarantee as per 
Article 44 and signs the contract, the 
Buyer holds the Bids guarantees of 
the second and third nominated 
Bidders. 
43- Signing the Contract 
43-1- Soon after the Bid acceptance 
letter is sent, the Buyer shall send to  
the  winning  Bidder  with  the  Form  
of  Contract  and  the  Special 
Conditions of the Contract. 
43-2- the winning bidder, in a period 
not exceeding (14) days or twenty 
nine (29) days including the warning 
period from the date of receiving the 
letter of acceptance after the end of 
appeal period, has to sign the 
contract text and fix its date and 
return it to the buyer, unless it is 
stipulated otherwise in bid data 
sheet; otherwise the supplier shall 
bear the legal consequences 
stipulated in the prevailing 
instructions of executing the 
government contracts. 
43-3- In addition to the stipulations of 
43-2/Instructions to Bidders above, if 
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ٌتم توقٌع العقد بسبب ٌعود الى معوقات خاصة بالمشتري 
او بلد المشتري فال ٌكون مقدم العطاء ملزماً بعطائه كذلك 
فً حالة ظهور مثل هذه المعوقات بتعلٌمات صادرة من بلد 

فال ٌكون  تجهٌز المواد او السلع او االنظمة او الخدمات
 مقدم العطاء ملزماً بعطائه اٌضاً .

 
على مقدم العطاء عند التقدم بطلب اعفائه من التزاماته ان 
ٌثبت وٌقنع المشتري بان عدم توقٌع العقد لم ٌكن بسبب 
اهماله او اخالله فً انجاز اٌة مسائل شكلٌة مطلوبة 
بموجب شروط العقد العامة وانه قد تقدم بطلب الحصول 

جازات والتخوٌالت الضرورٌة لتصدٌر المواد او على اال
 السلع او االنظمة او الخدمات .

 
 
 
 
 
 
 

 ضمان حسن االداء -44
على مقدم العطاء اذا كان مطلوباً بموجب الشروط  44-1

ٌوماً من  29العامة والخاصة للعقد ، أن ٌإمن خالل 
إرساء العطاء بضمنها مدة االنذار  ضمان حسن االداء ، 

نص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء. ما لم ٌ
وعلٌه أن ٌستخدم نموذج ضمان حسن االداء الموجود فً 
الفصل التاسع )نماذج العقد(، أو أي نموذج آخر مقبول 
من المشتري. ٌتعٌن على المشتري إبالغ جمٌع مقدمً 

باسم المقدم الفائز بالعطاء و اطالق ضماناتهم  العطاءات
 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. (4-21بحسب الفقرة )

 
 
 
 
 
 

ٌعتبر اخفاق مقدم العطاء الفائز فً تقدٌم ضمان  44-2
حسن االداء أو توقٌع العقد سبباً كافٌاً إللؽاء اإلرساء 
ومصادرة ضمان العطاء. وفً هذه الحالة ٌحق للمشتري 
أن ٌرسً العطاء على مقدم العطاء الذي ٌلٌه والمستوفً 

وبة وٌستطٌع تنفٌذ بنود العقد بؤفضل الشروط المطل لجمٌع
الالزمة لتحمٌل  اإلجراءاتصورة ممكنة. وللمشتري اتخاذ 

 . الفرق بٌن سعري العطاءٌن الناكل

the contract is not signed due to 
obstacles by the Buyer or the Buyer’s 
country, the Bidder shall not be bound 
by its Bid. Also if such obstacles are 
stated in instructions from the country 
of provision of commodities, systems 
or services, the Bidder shall not be 
bound by its bid. The Bidder, upon 
applying for exemption from its 
obligations, shall prove to and 
convince the Buyer that its failure to 
sign the contract is not attributable to 
omission or violation from its part in 
performing any formal matters 
required under the General Conditions 
of the Contract and the it has applied 
for the permits and authorizations 
required for exporting the 
commodities, systems or services. 
44- Good Performance Guarantee 
44-1- The Bidder, if required under the 
General Conditions of the Contract, 
shall, within 29 days as of the date of 
awarding the bid, including the 
warning period, provide a good 
performance guarantee, unless the bid 
data sheet states otherwise. It shall 
use the form of good performance 
guarantee in chapter nine: contract 
forms or any other form accepted by 
the Buyer. The Buyer shall notify all 
Bidders with the name of winning 
Bidder and release their guarantees 
as per 21-4/Instructions to Bidders. 
 
44-2- Failure by the winning Bidder to 
submit the good performance 
guarantee or to sign the Contract 
shall be good reason for revoking the 
award and confiscating the Bid’s 
guarantee. In such case, the Buyer 
shall have the right to award the 
Contract to the runner-up Bidder 
whose Bid is compliant to all the 
required conditions and is capable of 
executing the terms of Contract in the 
best possible way. The Buyer may 
take the necessary actions to charge 
the party in default with the price 
difference. 
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 انمسى انثاًَ: ورلح تٍاَاخ انعطاء
 

تكمل البٌانات األتٌة الخاصة بالسلع المراد تجهٌزها 
وتلحق وتعدل الشروط الواردة فً التعلٌمات لمقدمً 
العطاء . و فً حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص 

 الموجودة فً هذه البٌانات.
 

 ()التعلٌمات الخاصة باستكمال البٌانات مكتوبة بٌن قوسٌن

Section Two: Bids Data Sheet 

The following information on the goods to be 
provided shall be completed and annexed to 
and shall amend the conditions stipulated in 
the Instructions to Bidders. In the event of 
any contradiction, the texts in these 
information shall be amended. 

(Instructions on completing the information 
are written between blanks) 
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رقم الفقرة 
فً التعلٌمات 

لمقدمً 
 العطاء

 A- General Clause in عام –أ 
Instructions 

 to Bidders 

 : اسم المشتري 1-1

 [ شركة اور العامة ] 

Purchaser’s Name:  
[UR STATE COMPANY] 

1-1 

المناقصة اسم ورقم المناقصة: ] 1-1
للمرة  [2023/م/أ/1العامة رقم ]

 الثانٌة
قٌاس  طن ألمنٌوم 1500 : تجهٌز

 حسب المواصفات الفنٌة  (ملم 9,5)

لمطلوبة الموضحة فً جدول المواصفات ا

 . فً القسم  السادس الفنٌة

 ثالث دفعاتعلى شكل فترة التجهٌز : 

تبدأ  . ٌوم لكل دفعة 45وبفترة تجهٌز  

الدفعة االولى من تارٌخ توقٌع العقد وتبدأ 

 ار من تارٌخ كتاب االشع باقً الدفعات

Tender’s Name and Number: 
[Tender No. 1/T/U/2023 second 
times . 

Supply:( Supply: (1500 ton Aluminum 

rod(9,5mm) in the form of (three 

batches)  

according to our technical 

specifications. 

 

Period of supply : : in the form of (three 

batches) 45 days for each batch. The 

first batch starts from the date of 

signing the contract and the rest of 

batchs starts from the date of the 

notification. 

1-1 

لمشروع فً الموازنة أسم ورقم ا  2-1

العامة رقم المناقصة الفدرالٌة: 
على  الثانٌة للمرة 2023/م/أ/1]

 [2023لعام الموازنة التشغٌلٌة 
 شراء مواد اولٌة 1311التبوٌب : 

Project’s name and number in the 
Federal Budget: 

 [Tender No. 1/T/U/2023 second 

times on the operational budget 

for 2023[Tab :1311 purchase of 
raw materials 

2-1 

توجد الئحة بأسماء الشركات غٌر  4-2
ة من العمل لدى المؤهلة أو الممنوع

وزارة التخطٌط  / دائرة العقود العامة 

  (www.mop.gov.iqالحكومٌة )

There’s a list of the companies 
that are unqualified or banned 
from working with the Ministry of 
Planning and Developmental 
Cooperation / Government Public 
Contracts Department 

(www.mop.gov.iq) 

4-2 

 B- Contents of Bidding ب. محتوٌات وثائق العطاء 
Documents 

 

لغرض توضٌح اهداف العطاء فقط ,   7-1

 عنوان المشتري هو: 

المقر الرئٌسً لشركة اور العامة فً 

تقاطع  –الناصرٌة  –قار محافظة ذي 

 سوق الشٌوخ(

 

الجهة التً تستلم العطاء : القسم 

لجنة  /شعبة المناقصات  –التجاري 

 / الطابق االول فتح العطاءات 

For the purpose of clarification 
of Bid’s objectives only, the 
Purchaser’s address is: 
To: (UR State Company at its 
headquarters in Dhi - Qar 
Governorate - Nasiriya - Souq 
Al Shuyukh Junction)  
The body to receive the Bid: 
Commercial Section - Tender 
Division / Tender Opening 
Committee - First Floor 

7-1 

http://www.mop.gov.iq/
http://www.mop.gov.iq/
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 الناصرٌة ( -ذي قار المدٌنة : ) 

 الدولة : جمهورٌة العراق

 

( المهندس 37311011070هاتف: )

 / المدٌر التجاري عادل خضٌر لفتة

 لكترونً :البرٌد اال

(urscoe@ur.industry.gov.iq) 
urcoe@gmail.com 

City: Dhi - Qar 
Governorate - Nasiriya  

Country : Republic of Iraq 

Tel.: (07812311373) 
commercial manager Eng. 
Adil khudair lafta  ,  
Email: urscoe@ur.industry.gov.iq 

urcoe@gmail.com 

المتعلقة ن تقدم االستفسارات أٌجب  7-1

فً موعد  شركتناالى  بوثائق المناقصة

سبعة أٌام تسبق تأرٌخ عقد اقصاه : )

 حٌث سٌتم عقد المؤتمر فً( المؤتمر

توقٌت الالساعة التاسعة صباحا ب

من ٌوم المحلً لمدٌنة الناصرٌة 

وذلك على قاعة  27/3/2023

االجتماعات لإلجابة عن االستفسارات 

ا صادف موعد انعقاد المؤتمر واذ

عطلة رسمٌة فأن موعد انعقاد المؤتمر 

سٌكون فً الٌوم الذي ٌلً العطلة 

وبتمام الساعة المحددة فً التارٌخ 

 .األساس لعقد المؤتمر 

تكون كافة صفحات العطاء خالٌة  -

من الحك والشطب وبخالفه ٌهمل 

 . العطاء

ساس أتقدٌم أسعار العطاء على   -
لً وتثبت اسعار المبلغ االجما

العطاءات رقما وكتابة وتكون 
 .االسعار غٌر قابلة للتفاوض

المقدمة عن ال ٌمكن قبول العروض  -
 طرٌق البرٌد االلكترونً  

لمنتسبً الدولة والقطاع  زال ٌجو -
 العام االشتراك فً المناقصة 

 للشركة الحق بإلغاء المناقصة  -
 بٌع وصل شراء المناقصة  زال ٌجو -
   
ن ترسو علٌه المناقصة تحمٌل ٌتحمل م -

وتفرٌغ المواد داخل الشركة وذلك بتوفٌر 
تتحمل  وسائل التحمٌل والتفرٌغ وال

شركتنا اي مسؤولٌة 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 27/3/2023  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 . 
- The tender shall bear the 
loading and unloading of 
materials inside the company 

7-1 

mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urcoe@gmail.com
mailto:urcoe@gmail.com
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urcoe@gmail.com
mailto:urcoe@gmail.com
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by providing means of loading 
and unloading.   

 ج. إعداد العطاء 
C- Bid’s Preparation  

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

10-1 

ٌقدم العطاء على شكل جزئٌٌن فنً  )ح( 11-1

وتجاري بظرف مغلق مختوم وظرف 

 مستمسكات والتعهدات .ال

 تقدٌم شهادة تأسٌس وتسجٌل .1

شزكاخ انشزكح يٍ دائزج تسجٍم ان

نعاو صذلح يٍ وسارج انتجارج َافذج ي

،  تانُسثح نهشزكاخ انعزالٍح 2023

وفً حال كىٌ انشزكح يمذيح انعطاء 

و اجُثٍح ٌتى تمذٌى شهادج أعزتٍح 

وٌتى يٍ انجهاخ انًختصح انتأسٍس 

تصذٌمها يٍ انسفارج انعزالٍح فً 

  تهذها لثم انتعالذ .

 

 

انًجاسج رسًٍا تانُسثح نهًكاتة و

هىٌح اجاسج يًارسح يهُح و ى ٌتمذ

 للعام الحالً . غزفح انتجارج َافذج

 

 هوٌددددددة غرفددددددة التجددددددارةتقدددددددٌم  .2

 لشدركات التجدارة وتصنٌف المقداولٌن 

امددددا بالنسددددبة لشددددركات   المقدددداوالتو

التجدددارة والمقددداوالت العراقٌدددة تقددددٌم 

هوٌة غرفة التجارة مع هوٌدة تصدنٌف 

   2023نافذة للعام المقاولٌن  

 

ل الشركة المصنعة تقدٌم تخوٌ .3

معنون الى شركتنا ٌخول الشركة 

مقدمة العطاء بتجهٌز المادة وٌذكر 

فٌه رقم المناقصة ونوع وكمٌة المواد 

 . المجهزة

 

ارفاق وصل شراء المناقصة  .4

  )نسخة اصلٌة( 

 

كتدددداب عدددددم ممانعددددة مددددن تقدددددٌم  .5

او كتاب بدراءة االشتراك فً المناقصة 

The Bidder shall submit the 

following additional :  

1. Submit the certificate of 

incorporation and registration of 

the company from the registration 

of companies certified by the 

Ministry of Trade valid for 2023 for 

Iraqi companies, and 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 before contracting.  

For officially licensed offices 

provide a vacation practice and a 

trade room identity valid for the 

current year. 

2.. Submit the  an identity issued 

by the Federation of Iraqi 

Chambers of Commerce for the 

year 2023 for trade companies. 

3. Submit the authorization of the 

manufacturer entitled to our 

company authorizes the company 

submitting the tender to prepare 

the material and mention the 

tender number and the type and 

quantity of materials processed. 

4. Attach the tender purchase An 

original copy . 

5. Submit a letter of no objection 

to participate in the tender or a 

valid patent for the current year 

issued by the General Authority 

with the submission of the tax ID 

for Taxation of Iraqi companies 

and Arab and foreign companies 

that have a branch or authorized 

official in Iraq. 

11-1(h) 
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لهٌئة صادر من اذمة نافذ للعام الحالً 

مدددع تقددددٌم الهوٌدددة  العامدددة للضدددرائب

للشدددددددددركات العراقٌدددددددددة  الضدددددددددرٌبٌة

وللشركات العربٌة واالجنبٌدة التدً لهدا 

 فرع أو مخول رسمً فً العراق .

تقدٌم المستمسكات االربعة وكتاب  .6

حجب الحصة التموٌنٌة للمجهزٌن 

 العراقٌٌن .

تقدٌم تأمٌنات أولٌة على شكل  .7

صك مصدق أو سفتجة او خطاب 

ٌوم  120ن ساري المفعول لمدة ضما

من تارٌخ الغلق مقدم حصرٌا باسم 

المدٌر المفوض للشركة او أحد 

بعملة  شركتنا   معنون الىالمساهمٌن 

أو ما ٌعادله بعملة الدٌنار الدوالر 

العراقً محسوبا على اساس سعر 

 صرف للدوالر فً ٌوم فتح المناقصةال

وبخالفه ٌهمل شركتنا   ىمعنون ال

 . ءالعطا

تكون العروض مطبوعة وٌتم اهمال 

 [عرض مكتوب بخط الٌد أي

باي استبعاد العطاء الذي ٌزٌد  -8

  نسبة على الكلفة التخمٌنٌة

ٌتم اعتماد سعر البورصة العالمٌة  -9

لٌوم فتح العطاءات عند  لأللمنٌوم

دراستها للمقارنة بٌن االسعار وٌثبت 

فً  لأللمنٌومالبورصة  احتساب سعر

عقد كمعدل ثالثة أٌام التً صٌغة ال

تسبق تارٌخ الشحن وٌعتمد فً 

احتساب مستحقات الشركة المجهزة 

 بعد تجهٌز المواد .

كافة البٌانات االخرى راجع  -10

( من القسم االول  12و 11)الفقرة 

)الوثائق المكونة للعطاء ونموذج 

 العطاء وجدول الكمٌات المسعرة (

بل ٌتم ملًء القسم الرابع من ق -11

بعد ختمها مقدم العطاء ثم ٌقدم ورقٌا 

بختم جمٌع الوثائق المكونة للعطاء 

6. Provide the four documents 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 

addressed to our company In the 

currency of the dollar Otherwise, the 

offer is neglected. 

Offers are printed and any 

handwritten presentation is ignored] 

 

8-Exclude the bid which is 

more than the estimated cost. 

9- The price of the international 

Aluminum  exchange is approved 

for the opening day of the tender 

when it is considered to compare 

the prices. The price of the 

Aluminum  exchange is fixed in 

the contract form at the average of 

three days preceding the 

shipment date. 

10- All data other see 

paragraph (11 of 12) first 

section( the documentation 

constituent tender and model 

tender and tables quantities 

priced) 

11-  Are full of section fourth by 

provider tender and offers a paper 

after stamping with all the 

documents forming the tender . 

 

Notice : If the above documents 

and documents are not submitted, 

the tender is excluded. 
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  وبعكسه ٌتم استبعاد العطاء .

مالحظة : فً حالة عدم تقدٌم الوثائق 

والمستمسكات اعاله ٌتم استبعاد 

  العطاء

 

 Alternative Bids [Shall Not] be [  ال ٌسمح بها  العطاءات البدٌلة ] 13-1

considered.  

13-1 

ٌعتمد االصدار االخٌر المعمول به   14-5

 الدولٌة DAP( 2020لالنكوترم )

 

the latest applicable versions of 

INCOTERMS  Shall be adopted (2020) DAP 
14-5 

المقدمة من مقدم تكون اسعار العطاء  14-6

 )غٌر قابلة للتعدٌل(العطاء 
The Bid prices offered by the 

Bidder are (nonnegotiable) 

14-6 

ٌجب ان ال تقل البنود المسعرة فً كل  14-7

قائمة )جزء( متخصصة من قوائم العطاء 

% من (100التنافسً الوطنً عن )

 لتلك القائمة. المكونةمجموع البنود 

        السعر نافذا بنسبة ٌجب ان ٌكون

(% من الكمٌات المؤشرة ازاء كل 100)

 لتلك القوائم. المكونةبند من بنود 

The priced items in each special 

list (part) in the local competitive 

tender shall not be less than 

(100)% of the total items 

constituting such list. 

The price shall be valid at   (100) % 

of the quantities stated next to 

each item of such lists. 

14-7 

 : تكون االسعار بالعملة األتٌة  15-1

 ( عملة الدوالر االمرٌكً فقط) 

Prices shall be in the following 
currency (The US dollar only) 

15-1 

تعمل فٌها الفترة الزمنٌة المتوقع أن  18-3

 السلع

 [سنة واحدة] 

فترة التجهٌز تبدأ من تارٌخ توقٌع 

 العقد

The expected lifetime of goods    

( one year ) 

Period of processing start from 

the date of the signing of the 

contract . 

18-3 

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

 (مطلوبة) المجهز

Authorization of the marketing 
Bidder’s manufacturer 
(Required) 

19-1-a 

 خدمات ما بعد البٌع )ب( 19-1

 غٌر مطلوبة[) 

After sale services 

 [Not required] 

19-1-b 

تحدد نفاذٌة العطاء بمدة ال تقل عن  20-1

من تارٌخ غلق المناقصة ٌوم  90

وٌعتبر موافق ضمنا فً حالة عدم 

 . ارة الى ذلك بعطاء المناقصاالش

 

Bid’s validity [90] days from 
closing dateBid’s validity [90] 
days from closing date 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 

20-1 
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reference to the bidder's bid 

فً العقود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة   20-3

وتعدٌل االسعار ، وفً حالة تأخر 

صدور قرار االحالة فترة تزٌد عن ) ( 

ٌوما على تارٌخ نفاذ العطاء االبتدائً 

فتتم مراجعة وتعدٌل االسعار . ادخل 

 )ال ٌنطبق( 

 The contracts, in which it is not 
permitted to adjust prices, and 
in case of delay in issuing  the 
award decision for a period 
exceeding (   ) days after the 
date initial bid expiry date,  the 
prices are to be reviewed and 
adjusted , insert  
(non-applicable) 

 
20-3 

عطاء ٌحتوي على ضمان للعطاء ال 21-1
على شكل صك مصدق )تأمٌنات أولٌة( 

او سفتجة او خطاب ضمان نافذ لمدة 
وحسب النموذج الموجود فً ٌوم  120

الفصل الرابع من نماذج العطاء . 
والمطلوب تقدٌمها مع العطاء صادر من 

لدى البنك  احدى المصارف المعتمدة
بتوقٌع مدٌر قسم المركزي العراقً 

بات الضمان ومدٌر الفرع والمدٌر خطا
 العام أو المدٌر المفوض أو معاونٌهما
معــزز بكتــاب رسمً صادر من 
المصرف المختص  ٌؤٌد فٌه صحة 

حٌث ٌتطلب تقدٌم صدور هذا الخطاب 
خطاب ضمان تحدٌد مدة صالحٌته أل 
تقل عن أربعة أشهر من تارٌخ غلق 
المناقصة وٌذكر فٌه عبارة )تأمٌنات 

( وتكون التأمٌنات باسم الشركة أولٌة
أو المدٌر المفوض أو أحد المؤسسٌن 

موجود وٌجب أن ٌكون خطاب الضمان 
داخل المنصة االلكترونٌة التابعة للبنك 
المركزي العراقً وعدم قبول أي خطاب 

 ضمان غٌر موجود داخل المنصة 
  

تانُسثح نهًصارف األجُثٍح انتً نٍس 

مذو نها فزع فً انعزاق فٍجىس نً

انعطاء يفاتحح انًصزف األجُثً 

إلصذار خطاب ضًاٌ يماتم 

انتأيٍُاخ األونٍح إنى أحذ 

انًصارف انًجاسج وانىاردج فً 

َشزج انثُك انًزكشي انعزالً فً 

انعزاق وإرفاق َسخح يٍ إشعار 

إصذار خطاب انضًاٌ انًماتم فً 

عطائه عهى أٌ ال تتجاوس فتزج 

يٍ تمذٌى انتأيٍُاخ األونٍح  أسثىع 

وإضافح نذنك تارٌخ غهك انًُالصح 

أيكاٍَح لثىل خطاتاخ انضًاٌ 

انخاصح تانتأيٍُاخ األونٍح انتً 

تحًم أسى وكٍم يٍ أصذر خطاب 

انضًاٌ تشزط إٌ تكىٌ انىكانح 

صادرج ويصذلح حسة األصىل 

The Bid contains a Bid’s 

security In the form of a 

cheeque or a letter of 

guarantee valid for (120) days 

(issued by a recognized bank) 

as per the form in Section 4. 

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 
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 

21-1 
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تخىنه تمذٌى انتأيٍُاخ األونٍح ٍَاتح 

عٍ يمذو انعطاء األجُثً يع 

األجُثً ضزورج تعهذ يمذو انعطاء 

تتحًهه انتثعاخ انماَىٍَح انُاجًح 

عٍ عذو صحح انضًاَاخ انخاصح 

تانتأيٍُاخ األونٍح انًطهىتح فً 

 .شزوط انًُالصح

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. 
 ن مبلغ ضمان العطاءٌجب أن ٌكو 21-2

% من مبلغ 1] )التأمٌنات االولٌة(

 والمطلوب تقدٌمها مع العطاء[ العطاء

 التأمٌناتوٌتم استبعاد العطاء فً حالة 

% من 80تقل عن  التً االولٌة المقدمة

   .مبلغ التأمٌنات االولٌة المطلوبة

The Bid’s security price is (1% 
from Bids amount)  

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. 

 

21-2 

ي من االعمال بأفً حالة قٌام مقدم العطاء   21-7

)ب( من هذه  المذكورة فً البندٌن )أ( او

الفقرة فللمشتري الحق فً اعالن عدم 

مقدم العطاء وتعلٌق مشاركته فً  اهلٌة

 (.سنتٌنالمناقصات المدة )

In the event the Bidder 
conducts anything stated in (a) 
or (b) of this clause, the Buyer 
shall have the right to declare 
that the Bidder is unqualified 
and to suspend its participation 
in tenders for a period of (two 
years). 

21-7 

العطاء ٌكون عدد  أصلاضافة الى  22-1
 النسخ
 .مصورة نسخة ثالثة -

 

In addition to the original bid, 
the number of copies is (insert 
number). 
- is (Three copy from the bid) 

22-1 

  D- Bids’ Submission and Opening د. تسلٌم وفتح العطاءات 

 ) أ ( 10-1
 

[ للمتقدمٌن تسلٌم عطاءاتهم  ال ٌحق ]

 عبر البرٌد اإللكترونً.

The Bidders are [May Not] send 

their Bids via email. 

23-1-a 

إذا كان لمقدمً العطاءات حق تسلٌم  )ب( 10-1

، ٌجري تسلٌم  عطاءاتهم إلكترونٌا  

 : العطاءات كما ٌأتً

 [ال ٌنطبق]

If the Bidders may submit their 
Bids electronically,  
Bids shall be submitted as 
follows: 

[non-applicable] 

32-1-b 

 )ج( 10-1
 

ٌجب أن تحمل المغلفات الداخلٌة 

 :والخارجٌة العالمات اإلضافٌة الخاصة

رقم واسم المناقصة والمواد المجهزة 

وتارٌخ الغلق ونوع المرفقات )عرض 

,  الشركة ستمسكاتفنً , تجاري , م

( مع ختم واسم الشركة أولٌة تأمٌنات

صاحبة العطاء ومعلومات االتصال بها 

The inner and outer envelopes 
shall have the special 
additional marks [The name 
and name of the tender, the 
materials supplied, the closing 
date and the type of the 
attachments (technical, 
commercial, company, initial 
insurance) with the stamp and 
the name of the company and 

23-2-c 
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)الموقع والبرٌد االلكترونً ورقم 

الهاتف واسم المخول ورقم هاتفه 

واسم صاحب العمل )شركة اور 

 العامة(

the contact information (the 
website, e-mail, telephone 
number, the name of the author 
and his telephone number and 
the name of the employer UR 
State Company ] 

, عنوان  ألغراض تسلٌم العطاء 12-1

 : المشتري هو

 الى شركة أور العامة / القسم التجاري

العنوان : مقر  صندوق العطاءات

تقاطع سوق  -الشركة فً الناصرٌة 

( 37311011070هاتف: )لشٌوخ ا

/ المدٌر  عادل خضٌر لفتةالمهندس 

  التجاري

 [الناصرٌة -ذي قار المدٌنة: ]

 الدولة : جمهورٌة العراق

 

 

 الموعد النهائً لغلق المناقصة هو:

[0/2/1310] 

[ الثانٌة عشر ظهرا الساعة]الوقت: 

 الناصرٌة لمدٌنة المحلً التوقٌت حسب

عطلة فً حال صادف ٌوم الغلق 

رسمٌة ٌكون الغلق فً نفس الوقت من 

 . الٌوم الذي ٌلٌه

For the purpose of Bid’s 
submission, the Purchaser’s 
address is: 
To: [To Or Company / 
Commercial Section 
Address: The company's 
headquarters in Nasiriya - 
Souk Al-Shuyukh 
intersection Tel 
07812311373 Engineer Adil 
khudair lafta  / Commercial 
Manager 
Location: [Dhi Qar - Nasiriya] 
Location: Republic of Iraq 
The deadline for closing the 
tender is: 
[3/4/2023] Time: [12 AM] 
according the local time of 
Nasiriya city 
In the case of an official holiday 
closing day, the closing shall 
be at the same time from the 
following day. 

24-1 

 ٌتم فتح العطاء فً المكان والزمان 17-1

 : اآلتٌٌن

المقر الرئٌسً لشركة اور العنوان ) 

 العامة غرفة لجنة فتح العطاءات(

 (الناصرٌة  -ذي قار المدٌنة ) 

 (1310/ 0/2التارٌخ )

وخمسة عشر  الثانٌة عشرالوقت )
 (دقٌقة من نفس ٌوم الغلق

Bids shall be opened in the 
following time and place:  
Address: [Address (Headquarters 
of UR company State Chamber of 
Open Tender Committee) 
City (Dhi Qar - Nasiriya) 
Date 3/4/2023) 
Time (starting 12:15) 

27-1 

ن من المسموح تسلٌم العطاءات عبر إذا كا 17-1

البرٌد اإللكترونً وفقا للفقرة الفرعٌة 

،  ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء23-1)

 : ٌأتًستكون إجراءات فتح العطاءات كما 

 ]ال ٌنطبق[ 

If it is allowed to submit Bids 

via email according to 23-

1/Instructions to Bidders, Bids 

opening procedures shall be as 

follows: [non-applicable] 

27-1 

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

 

 الى تحول اخرى بعمالت المقدمة االسعار  02-1
 (المعتمدة العملة ادخل) من ٌعادلها ما

 المركزي البنك) العملة تحوٌل مصدر
 (العراقً

Prices submitted in other 
currencies shall be converted to 
their equivalent in (insert the 
currency adopted) Source of 
currency exchange [Central Bank 

34-1 
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 (العطاءات فتح ٌوم) حوٌلالت سعر تارٌخ
 االمرٌكً الدوالر بعملة االسعار تقدٌم ٌتم
 1 -11 الفقرة فً كما( فقط

of Iraq] Date of exchange rate [Bid 
Opening Day] 
Prices are quoted in USD only (as 
in paragraph 15.1) 

[ هامش األفضلٌة المحلٌة  لن ٌعتمد ] 1.01

كعامل فً تحلٌل العطاءات. اذا كان 

 . ٌعتمد حدد المنهجٌة

Insert (it is not adopted)/ Margin of 
Preference as a factor in analyzing 
bids. If the limits of methodology 
are adopted.  

35-1 

رنتها على ٌتم تقٌٌم العطاءات ومقا ) أ ( 03-0

 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 be evaluated and 
compared on the basis of line item 
totals. If the priced table of a Bidder 
contained an un-priced item, then 
its price shall be considered as 
covered by the prices of other 
items.  

36-3-a 

 عاٌٌرالم باستخدام التقٌٌم ٌجري )د( 03-0

 التقٌٌم) الثالث الفصل فً الموجودة

 (:العطاءات ومقارنة

 

 التً العطاءات استبعاد ٌتم:  مالحظة

 . اعاله المعاٌٌر حدود فٌها تتوفر ال

 التجهٌز توقٌتات فً االنحراف

 (مقبول غٌر) 

 الدفعات توقٌتات فً االنحراف 

 (مقبول غٌر) 

 والمواد لالستبدال القابلة االجزاء كلفة

 وخدمات الصٌانة ألغراض حتٌاطٌةاال

 فً المذكورة للمعدات البٌع بعد ما

 (ٌنطبق ال) العطاء

 والمواد البٌع بعد ما خدمات توفر 

 للمعدات المشتري بلد فً االحتٌاطٌة

 (ٌنطبق ال) العطاء فً المقدمة

 التشغٌل ألغراض المتوقعة الكلفة - هـ

 للمعدات التشغٌلً للعمر والصٌانة

 (ٌنطبق ال) 

  المقدمة المعدات وانتاجٌة اداء -و

 (ٌنطبق ال)

 ٌتطلب اخرى معاٌٌر اٌة ادخل) -ز

 (  االعتبار بنظر بها االخذ

 معاٌٌر:  الثالث القسم إلى الرجوع

 . العطاءات ومقارنة التقٌٌم

Evaluation shall be conducted 
using the criteria of Section three: 
Bids’ Evaluation and Comparison: 
 
Note: Bids that do not meet the 
above criteria are excluded. 
Deviation in supply times 
(unacceptable) 
Deviation in payment times 
(unacceptable)  
Cost of replaceable parts and spare 
parts for the purposes of 
maintenance and after sale service 
for the equipment stated in Bid 
(non-applicable ) 
Availability of after sale service and 
spare parts in the country of buyer 
for the equipment's offered in the 
Bid (non-applicable) 
 
Cost estimate for the purposes of 
operation and maintenance through for 
equipment   
  (non-applicable) 
Performance and productivity of 
equipment's provided  
(non-applicable) 
(insert any other criteria that should be 
considered) 
refer to Section three : Criteria of 

Evaluation and Comparison of Bids. 

36-3-d 

تقدٌم عطاءاتهم  مقدمً العطاءاتال ٌحق ل 03-1

، المكونة للعطاء التنافسً أكثر كجزء او 

 العام

 

The Bidders’ entitlement to submit 

their Bids as one part or more 

constituting the competitive public 

contracting. 

36-5 

  F-  Awarding of Tender و. إرساء العطاءات 

 Upper limit of percentage permitted to 41-1ٌة المسموح بها الحد االعلى للنسبة المئو 21-1
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 %(10)لزٌادة كمٌات بنفس االسعار 

الحد االعلى للنسبة المئوٌة المسموح بها 

  %(10)لتخفٌض الكمٌات بنفس االسعار 

increase the quantities in the same 

prices (10% ) Upper limit of percentage 

permitted to decrease the quantities in 

the same prices (10%) 

من ٌوم  ] 14 [ ٌتم توقٌع العقد خالل 20-1

 والتبلغ به تارٌخ صدور كتاب القبول

Contract shall signed within [14] days 

as of the date of issuing the letter of 

acceptance 

43-2 

 ] 12 [ٌتم تقدٌم ضمان حسن االداء خالل 22-1

والتبلغ من تارٌخ صدور كتاب القبول ٌوم 

 به

A performance bond shall be submitted 

within [14] days as of the date of issuing 

the letter of acceptance. 

44-1 
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: معاٌٌر التقٌٌم  القسم الثالث

 لعقود تجهٌز السلع والمؤهالت

 

ٌكمل هذا القسم التعلٌمات لمقدمً العطاء. 

وٌحتوي على المعاٌٌر التً ٌستخدمها 

المشتري/ لجنة تحلٌل العطاءات لتقٌٌم العطاء 

وتحدٌد فً ما إذا كانت المؤهالت المطلوبة 

متوفرة لدى مقدم العطاء. ولن تستخدم أٌة 

 عاٌٌر أخرى.م

 

للمشتري أن ٌختار المعاٌٌر التً ٌراها 

، وله أن ٌدخل  مناسبة لتنفٌذ عملٌة التجهٌز

الصٌغة التً ٌراها مناسبة باستخدام العٌنات 

، أو أن ٌستخدم صٌغة  المدرجة فً أدناه

 أخرى مقبولة.

 المحتوٌات

)التعلٌمات الى مقدمً  معاٌٌر التقٌٌم .1
 (د 3-36العطاءات 

متعددة ) التعلٌمات الى مقدمً العقود ال .2
 (5-36العطاءات 

 
متطلبات التأهٌل الالحق ) التعلٌمات الى  .3

 (2-33مقدمً العطاءات 

Section Three: Evaluation and 
Qualification Criteria 
For the Contracts of Supplying 
Commodities 
 
This Section supplements the 

Instructions to Bidders, contains the 

criteria employed by the Buyer/Bids 

Analysis Committee for the evaluation of 

the Bid and determines whether the 

required qualifications are fulfilled by the 

Bidder and other criteria shall not be 

used. 

The Buyer may select the criteria it 

deems suitable for the execution of the 

supply process and it may enter the 

method it deems suitable by using the 

samples listed below or using another 

acceptable method. 

Contents 

1-  Evaluation criteria (36-3-

d/Instructions to Bidders) 

2-  Multiple contracts (36-5/Instructions 

to Bidders) 

3-  Requirements for Subsequent 

Qualification (38-2/Instructions to 

Bidders) 

لمقدمً العطاءات  )تعلٌمات. معاٌٌر التقٌٌم 1

 ( 3-36)د( 

ٌؤخذ بنظر االعتبار عند تقٌٌم عطاء ما من 

المشتري اضافة الى سعر العطاءات استناداً 

( من التعلٌمات الى مقدمً 6-14)الى الفقرة  

العطاءات ، واحد او اكثر من العوامل األتٌة 

من  3-36المنصوص علٌها بالفقرة )د( 

)د(    3-36التعلٌمات لمقدمً العطاءات و 

من ورقة بٌانات العطاء باستخدام المعاٌٌر 

 : المنهجٌة االتٌة

 (جدول التسلٌم ) بموجب قواعد االنكوترم .أ 
 ورقة بٌانات العطاء المشار الٌها فً

ٌفترض أن تسلم السلع الموجودة فً جدول 

السلع خالل المدة الزمنٌة المقبولة )أي بعد 

للتسلٌم وقبل حلول الموعد  االبتدائًالموعد 

النهائً( المحددة فً الفصل السادس، )جدول 

التسلٌم(. لن تعطى أفضلٌة للسلع المسلمة 

التً  ، وستعامل العطاءات قبل الموعد المبكر

ستسلم السلع بعد الموعد النهائً على أنها 

1- Evaluation Criteria (36-3-d/Instructions to 
Bidders) 
In evaluating a Bid, shall be considered, in 
addition to the Bid’s price as per Para 14-
6/Instructions to Bidders, one or more of the 
following factors stipulated in Para 36-3-
d/Instructions to Bidders and 36-3-d/bid data 
sheet, employing the following methodological 
criteria: 
 
 
 
a- Delivery Schedule (as per  the  INCOTERMS 
referred to    in    the   bid   data   sheet) 
The Commodities exist in the Schedule of 
Commodities shall be delivered within reasonable 
period of time (i.e. after the primary date and 
before the deadline of delivery) as specified in 
section six: Delivery Schedule. No priority shall 
be given to the commodities delivered before 
the early time, and the Bids to deliver 
commodities after the deadline shall be 
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التقٌٌم فقط  ألغراضغٌر مستجٌبة. قد ٌتم 

تعدٌل أسعار العطاءات التً تسلم السلع بعد 

"الموعد المبكر للتسلٌم" المحدد فً الفصل 

، )جدول التسلٌم ( اذا نص على ذلك  السادس

فً ورقة بٌانات العطاء، كما موضح فً 

 ( من ورقة بٌانات العطاءد  6-36الفقرة )

 تعدٌل جدول الدفعات .ب 
ٌتم تقدٌم االسعار من مقدمً العطءات 

بموجب جدول الدفعات المشار الٌه فً شروط 

العقد الخاصة وٌتم تقٌٌم العطاءات وفق 

ٌُسمح  االسس المحددة فً ذلك الجدول. 

لمقدمً العطاء تقدٌم جدول دفعات بدٌل 

دة واقتراح تخفٌض على االسعار الوار

بعطائهم االصلً فً حالة القبول بالبدٌل 

المقترح من قبلهم. للمشتري الحق فً االخذ 

بنظر االعتبار جدول الدفعات المقترح البدٌل 

 كذلك نسبة التخفٌض المقترحة على االسعار.

 

 لالستبدال كلفة االجزاء الرئٌسٌة القابلة .ج 
والمواد االحتٌاطٌة االلزامٌة وخدمات ما بعد 

 ادخل احد البدائل األتٌة(البٌع  ) 
. ٌتم اضافة كلفة المواد االحتٌاطٌة االلزامٌة 1

واالجزاء القابلة لالستبدال وخدمات ما بعد 

البٌع بموجب القوائم المقدمة من المجهز 

والمعدة وفق توصٌة الجهة المصنعة للسلع 

الصٌانة ولفترة العمر التشغٌلً  ألغراض

من ورقة  3-13للسلع المشار الٌه بالفقرة 

 ألغراضبٌانات العطاء الى مبلغ العطاء 

-13المقارنة والمفاضلة بٌن العروض او )

3.) 

قائمة باالحتٌاج  بإعداد. ٌقوم المشتري 2

السرٌعة االستهالك والعالٌة الكلفة  لألجزاء

والمواد االحتٌاطٌة االلزامٌة والكمٌات 

التخمٌنٌة خالل فترة التشغٌل االولً المحددة 

من ورقة بٌان العطاء وٌتم  3-13بالفقرة 

تسعٌرها من مقدم العطاء واضافتها الى مبلغ 

 المقارنة فقط. ألغراضالعطاء 

 توفٌر خدمات ما بعد البٌع للسلع والموادد. 

 االحتٌاطٌة فً بلد المشتري

)د(  من ورقة بٌانات  3-36اذا نصت الفقرة 

العطاء غلى قٌام مقدم العطاء بعرض كلفة 

ت ما بعد البٌع من صٌانة وتامٌن لتامٌن خدما

considered noncompliant. For the purposes of 
evaluation only, the prices of Bids that deliver 
commodities after the early delivery time as 
specified in S6: Delivery Schedule, if the bid 
data sheet stipulates the same, as stated in 
Para 36-6-d/bid data sheet. 
 
 
b-   Amendment  of  Payment  Schedule 
Prices shall be submitted by Bidders as per the 
payment schedule referred to in the Special 
Conditions of the Contract and the Bids shall 
be evaluated according to the rules specified in 
that schedule. Bidders are allowed to submit an 
alternative payment schedule and propose 
discount to the prices quoted in their original 
Bid in the event their proposed alternative Bid 
is accepted. The Buyer shall have the right to 
take into account the proposed alternative 
payment schedule as well as the proposed 
discount percentage. 
 
c- Cost  of  the  Essential  Replaceable  Parts  and 
Compulsory Spare Parts and After Sale Services 
(insert  one  of  the    following  alternatives) 
1- The cost of compulsory spare parts, 
replaceable parts and after sale services 
according to the lists submitted by the supplier 
that are set up according to the instructions of 
manufacturer of commodities for maintenance 
purposes throughout the operation lifetime of 
the commodities referred to in Para 18-3/bid data 
sheet shall be added to the Bid price for the 
purpose of comparison and outweighing 
between the offers or 18-3. 
 
2-   The Buyer shall set up a list of the 
requirements of the highly consumable and 
high cost parts and the compulsory spare parts 
and estimated quantities during the primary 
operation period specified in 18-3/bid data sheet. 
The Bidder shall price these and add them to the 
contract price for comparison purpose only. 
 
 
d- Provision of After Sale Services for 
Commodities  and Spare Parts in the Buyer’s 
Country 
If Para 36-3-d/Bid Data Sheet stipulates that the 
Bidder shall offer the cost of providing after 
sale services, such as maintenance and 
provision of spare parts in the Buyer’s country, 
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المواد االحتٌاطٌة فً بلد المشتري ٌتم اضافة 

 ألغراضكلفة هذه الخدمات الى مبلغ العطاء 

 المقارنة.

 هـ .الكلفة المخططة للتشغٌل و الصٌانة

اضافة هامش تعدٌل على كلفة التشغٌل 

والصٌانة للسلع تضاف الى مبلغ العطاء 

م النص على ذلك المقارنة فقط اذا ت ألغراض

. وٌتم  }و) هـ( ) د(3-36}بموجب الفقرة

تحدٌد هامش الكلفة هذه بموجب المنهجٌة 

المشار الٌها فً ورقة بٌانات العطاء بالفقرة 

 و) ه ({. (د (36-3{

 و.  اداء وانتاجٌة المعدات

اضافة هامش تعدٌل فً الكلفة محسوبة غلى 

اساس اداء وكفاءة السلع المقترحة من مقدم 

لعطاء  بالمقارنة مع كفاءة واداء السلع ا

المشار الٌها فً وثائق العطاء اذا تم النص 

من ورقة })د(و)و(  3-36 {بذلك فً الفقرة

بٌانات العطاء وفق المنهجٌة المحددة بالفقرة 

 المقارنة فقط. ألغراضذاتها الى مبلغ العطاء 

 

 ٌة معاٌٌر اضافٌة اخرىأز. 

معاٌٌر اخرى فً حالة الحاجة الى اضافة 

للمفاضلة والمقارنة تتم االشارة الٌها 

من ورقة  } )د (  و)ز)  3 -36{بالفقرة

 بٌانات العطاء.

العقود المتعددة )التعلٌمات لمقدمً العطاء  .2

36-5) 

ٌحق للمشتري أن ٌقوم بإرساء أكثر من 

عطاء على العطاء المقدم الذي ٌعرض القٌمة 

ث ٌكون األدنى لمجموعة من العطاءات )بحٌ

( والذي ٌستوفً  عطاء هناك عقد واحد لكل

جمٌع المعاٌٌر المطلوبة فً مرحلة التأهٌل 

الالحق )المشار الٌها فً القسم الثالث، الفقرة 

من التعلٌمات لمقدمً العطاء "متطلبات 33-2

 التأهٌل الالحق"(.

 على المشتري أن:

م العطاء الذي ٌحقق الحد االدنى للنسب  )أ( ٌّ ٌق

بالتعلٌمات لمقدمً العطاء فقط فٌما  المحددة

ٌتعلق بالفقرات المؤشرة بالقوائم المتخصصة 

والكمٌات المؤشرة ازاء تلك الفقرات وكما هو 

من التعلٌمات لمقدمً  3 -14محدد بالفقرة 

 . العطاء

 

the cost of such services shall be added to the 
contract price for comparison purpose. 
 
e-   Planned Cost of  Operation and Maintenance 
Shall be added an amendment margin to the cost 
of operation and maintenance of commodities to 
be added to the contract price for comparison 
purpose only if the same is stipulated under 
Para 36-3-d & e. Such cost margin shall be 
specified according to the method referred to 
in the 36-3-d & e/Bid Data Sheet. 
 
 
f-    Performance  and  Productivity  of  Equipment 
A margin of amendment of cost calculated on 
the basis of the performance and efficiency of 
commodities proposed by the Bidder in 
comparison with the efficiency and performance 
of the commodities referred to in the Bidding 
Documents, if the same is stipulated in Para 
36-3-d & f/Bid Data Sheet according to the 
method specified in the same clause shall be 
added to the contract price for comparison 
purpose only. 
g- Any Further Criteria 
If it is required to add further criteria for 

outweighing and comparison, these 

shall be referred to in 36-3-d & g/Bid 

Data Sheet. 

2- Multiple Contracts  (36-5/ Instructions  
to  Bidders) 
The Buyer may award more than one 

Bid over the Bid submitted that offers 

the lowest value for a set of Bids (so 

that there’s one Bid for each contract) 

which fulfills all the criteria required in 

the subsequent qualification phase (as 

referred to in Para 38-2/Instructions to 

Bidders of section three: 

"Requirements of Subsequent 

Qualification"). 

The Buyer shall: 

a- Evaluate the Bid that fulfills the 
minimum limit of percentages specified 
in the Instructions to Bidders, only with 
respect to the items indicated in the 
special lists and the quantities indicated 
next to these items, as specified in Para 
14-8/Instructions to Bidders 
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 وٌأخذ بعٌن االعتبار: )ب(

العطاءات االقل كلفة ازاء كل قائمة  (1)

 .متخصصة

عر لكل قائمة متخصصة التخفٌض فً الس (2)

، ومنهجٌة تطبٌقه كما عرضها مقدم العطاء 

 فً عطائه.

 

متطلبات التأهٌل الالحق )التعلٌمات لمقدمً .3

 (2-33العطاء 

     اوال : احتساب معدل االٌراد السنوي

 المطلوب =معدل االٌراد السنوي 

كحد  دٌنار عراقً 1224124222

         وللسنوات التً تتراوح بٌنأدنى 

 ( سنة .22 - 5) 

   احتساب السٌولة النقدٌة المطلوبةثانٌا : 

كحد  دٌنار عراقً 1224124222

 أدنى

ثالثا: تقدٌم الحسابات الختامٌة التً 

تظهر تحقٌق االرباح خالل السنتٌن 

 االخٌرة

: الخبرة التخصصٌة )االعمال  رابعا

 المماثلة(

 ( عمل3-2عدد االعمال المماثلة من )

مع عدد من العقود لتلبٌة ال ٌسمح بج

قٌمة العمل المطلوب أي ٌنظر الى قٌمة 

 كل عمل مماثل على حدة 

عدد سنوات الواجب طلب االعمال 

( 22 -5المماثلة خاللها تتراوح ما بٌن )

سنة وٌجب ان تكون مرتبطة بالعقود 

 المماثلة . 

 1224124222مبلغ العمل المماثل 

 .كحد أدنى  دٌنار عراقً

 

 

 

 

b- Shall be taken into account: 

(1) Lowest cost Bids as to each special 

list . 

(2) Discount of price for each special 

list and the method of application 

thereof as offered by the Bidder in its 

Bids. 

3- Requirements of Subsequent 
Qualification (38-2/Instructions to 
Bidders) 
First : Calculating the annual revenue rate 

The annual revenue rate should be 

2106216000 ID min, and for the years 

ranging from (5-10) years. 

Second: Calculation of the required cash 

flow 

The required cash flow should be 

2106216000 ID min. 

Third: Specialized expertise (similar works) 

1. Number of similar works (1-3) work 

2. It is not allowed to collect a number 

of contracts to meet the value of the 

work required (the value of each 

similar work is considered 

separately). 

3. The number of years for which 

similar works should be requested, 

ranging from (5-10) years, and 

should be related to similar 

contracts. 

The amount of similar work should be 

2106216000 ID min.  

 

 

 

c-The Bidder shall submit documented 

evidence that the commodities  it 

offers meet the following requirements 

applications : 
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دلٌالً  أن ٌقدم مقدم العطاءلى ع )ج(

موثقا ٌوضح أن السلع التً ٌعرضها 

 األتٌة: االستخداماتتفً بمتطلبات 

 

ارفاق المواصفات الفنٌة المقدمة من  .1
 .الشركة المصنعة 

 

ة تبٌن نتائج شهادة فحص مختبرٌ .2
ي شهادة أو الفحوصات المختبرٌة

 أخرى حاصلة علٌها فً هذا المجال .

 

1. Attach the technical specifications 

provided by the manufacturer 

2.Laboratory examination certificate 

showing the results of laboratory tests 

and any other certificate obtained in 

this field 
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 : نماذج العطاء القسم الرابع 

 لعقود تجهٌز السلع

 جدول النماذج

 نموذج معلومات مقدم العطاء

  نموذج معلومات المشروع المشترك

  نموذج استمارة تقدٌم  العطاء 

 جدول األسعار: السلع 

الخدمات  –االكمال جدول األسعار و

  المتصلة بالسلع

 ضمان العطاء )ضمان المصرفً(

 لمصنعةتخوٌل الجهة ا

Section Four :Bid Forms 

For the Contracts of Supplying 

Commodities 

Bidder’s Information Form 

JV’s Partners Information Form 

Bid Submission Form 

Schedule Form of Prices 

Schedule of Prices: Commodities ............  

Schedule of Prices and Completion – 

Services related to the Contract 

Bid Guarantee Form (Bank Guarantee)  

Authorization of   the Manufacturing 

Party ............................................................  
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 نموذج معلومات مقدم العطاء
]على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا 
للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بأي تعدٌل 

 ، وال ٌقبل أي استبدال[ على هذا النموذج
 

التارٌخ: ]أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء )الٌوم/ الشهر/ 
 السنة[

 اء[: ]أدخل رقم العط رقم العطاء التنافسً الوطنً
 صفحة ________ من _________ صفحة

 

Bidder’s Information Form 

[The bidder shall fill out this form 
according to the information listed 
below. No amendment to this form 
shall be allowed, and no alternative 
shall be  accepted] 

Date: [Insert the Bid’s submission 
date (day/month/year)]  

Local competitive Bid’s number: 
[Insert Bid’s No.] 

Page  of   

 [االسم القانونً لمقدم العطاء: ]أدخل اسم المقدم .1
    

1-  Bidder’s Legal Name: [Insert Bidder’s   

فً حالة كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً،  .2
ونً لكل شرٌك: ]أدخل االسم ٌجب إدراج االسم القان

 [القانونً لكل شرٌك فً المشروع المشترك

2-  If the event of Joint Venture Bidder, 
the legal name of each partner: [Insert 
the legal name   of each partner in the 
JV] 

الدولة المسجل فٌها مقدم العطاء فعال أو تلك التً .3
 [ها: ]أدخل اسم الدولةٌنوي التسجٌل فٌ

3- The country in which the Bidder is 
actually registered or it intends to be 
registered therein: [Insert country 

 Bidder’s registration year: [Insert  -4 [سنة تسجٌل مقدم العطاء: ]أدخل سنة التسجٌل .4
registration  year] 

سمً لمقدم العطاء فً الدولة المسجل العنوان الر.5
 [فٌها ]أدخل العنوان

5-  Bidder’s official address in its 
country of registration: [Insert  address] 

 Information of Bidder’s authorized -6 معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء .6
representative: Name: [Insert 
authorized rep’s name] 
Address: [Insert authorized rep’s 
address]  
Tel./Fax: [Insert authorized rep’s tel. 
and fax]  
Email: [Insert authorized rep’s email] 

. مرفق نسخ عن الوثائق األصلٌة من: ]ضع 7
 إشارة بجانب الوثائق األصلٌة المرفقة[

 
( 1جٌل الشركة المسماة فً)عقد تأسٌس او تس 

من  2-4و  1-4اعاله، وفق الفقرة الفرعٌة 
 التعلٌمات لمقدمً العطاء.

 
فً حالة كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً ،   

أرفاق رسالة تبٌن النٌة فً إنشاء مشروع مشترك 
من  1-4، وفقا للفقرة الفرعٌة  أو اتفاقٌة مشتركة

 دمً العطاء.التعلٌمات لمق
 

فً حالة كون المؤسسة مملوكة من الحكومة    
العراقٌة، تقدم وثائق تثبت استقاللٌة المؤسسة 

القانونٌة والمالٌة وفقاً ألحكام القانون ، وفقا للفقرة 
 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 5-4الفرعٌة 

7-  Attached photocopies of original 
documents: [Check as  applicable] 
 The articles of incorporation of the 
company stated in 1 above, as per 4-1 
and 4- 2 /Instructions to Bidders. 
 
 In the event of a JV bidder, shall be 
attached a letter of incorporation of the 
joint venture or    a joint agreement as 
per 4-1/Instructions to Bidders. 

In the event of a State owned 
organization, shall be submitted the 
documents proving the organization’s 
legal and financial independence 
according to law, as per 4-5/Instructions 
to Bidders. 
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 نموذج معلومات الشركاء فً مشروع مشترك

 

]على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا 

 للتعلٌمات المدرجة أدناه[

التارٌخ: ]أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء )الٌوم/ الشهر/ 

 السنة([

 رقم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل رقم العطاء[

 صفحة ________ من _________ صفحة

JV’s Partners Information Form 

[The Bidder shall fill out this form 

according to the instructions stated 

below] Date: [Insert the Bid’s submission 

date  (day/month/year)] 

  Local competitive Bid’s number: [Insert 

Bid’s No.] Page   of   

 Bidder’s Legal Name: [Insert -1 خل اسم المقدم[    . االسم القانونً لمقدم العطاء: ]أد1

Bidder’s  Name] 

. االسم القانونً للمشروع المشترك: ]أدخل االسم 2

 القانونً لكل شرٌك فً المشروع[

2- Legal Name of the Joint Venture, the 

legal name of each partner: [Insert the 

legal name of each partner in the JV] 

. الدولة المسجل فٌها المشروع المشترك: ]أدخل 3

 اسم الدولة[

3- The country in which the Bidder is 

actually registered or it intends to be 

registered therein: [Insert country] 

. سنة تسجٌل المشروع المشترك: ]أدخل سنة 4

 التسجٌل[

4- Bidder’s registration year: [Insert 

registration year] 

. العنوان الرسمً للمشروع المشترك فً الدولة 5

 المسجل فٌها: ]أدخل العنوان[

5- Bidder’s official address in its 

country of registration: [Insert  address] 

 . معلومات عن الممثل المخول للمشروع المشترك6

خول للمشروع االسم: ]أدخل اسم الممثل الم

 المشترك[

العنوان: ]أدخل عنوان الممثل المخول للمشروع 

 المشترك[

الهاتف/الفاكس: ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل 

 المخول للمشروع المشترك[ 

البرٌد اإللكترونً: ]أدخل البرٌد اإللكترونً للممثل 

 المخول للمشروع المشترك[

6- Information of Bidder’s authorized 

representative: Name: [Insert authorized 

rep’s name] 

Address: [Insert authorized rep’s 

address] Tel./Fax: [Insert authorized rep’s 

tel. and fax] Email: [Insert authorized 

rep’s email] 

. مرفق نسخ عن الوثائق األصلٌة من: ]ضع 7

 [إشارة بجانب الوثائق األصلٌة المرفقة

عقد تأسٌس و تسجٌل الشركة المسماة فً     

من  2-4و 1-4، وفق الفقرة الفرعٌة  ( اعاله1)

 التعلٌمات   لمقدمً العطاء.

 

فً حالة كون المؤسسة مملوكة من الحكومة     

العراقٌة، تقدم وثائق تثبت استقاللٌة المؤسسة 

القانون التجاري، وفق  ألحكامقاً القانونٌة والمالٌة وف

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء.  5-4الفقرة الفرعٌة 

7- Attached photocopies of original 

documents: [Check as applicable] 

 The articles of incorporation of the 

company stated in 1 above, as per 4-1 

and 4- 2/Instructions to Bidders. 

 

 In the event of a State owned 

organization, shall be submitted the 

documents proving the organization’s 

legal and financial independence 

according to the provisions of the Trade 

Law, as per 4-5/Instructions to Bidders. 
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 العطاء تقدٌم نموذج استمارة

لى مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا ]ع

للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بأي تعدٌل 

 على هذا النموذج، وال ٌقبل أي استبدال[

 

التارٌخ: ]أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء )الٌوم/ الشهر/ 

 السنة([

 رقم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل رقم العطاء[

 رقم الدعوة[دعوة طرح عطاء رقم: ]أدخل 

 

الرقم البدٌل: ]أدخل رقم التعرٌف إذا كان هذا عطاًء 

 بدٌالً[

 

 إلى: ]أدخل اسم المشتري الكامل[

 نحن الموقعٌن فً أدناه نقر بأننا:

قمنا بدراسة وثائق العطاء ولٌس لدٌنا أٌة  -أ 

تحفظات علٌها، بما فً ذلك المالحق: ]أدخل رقم 

 وتارٌخ إصدار كل ملحق[؛

 

نزود السلع والخدمات المتصلة نحن نعرض أن  -ب 

بها التالٌة بما ٌتوافق مع وثائق العطاء وجدول 

التسلٌم المحدد فً قائمة المتطلبات ]أدخل وصفاً 

 ملخصاً للسلع والخدمات ذات العالقة[؛

 

 

السعر اإلجمالً لعطائنا، باستثناء الحسومات  -ج 

المقدمة فً الفقرة )د( أدناه هو: ]أدخل السعر 

 حرف واألرقام[؛اإلجمالً باأل

 

 الحسومات المعروضة ومنهجٌة تطبٌقها هً: -د 

 

إذا تم قبول عطائنا سنطبق الحسومات  الحسومات.

األتٌة. ]حدد بالتفصٌل كل حسم مقدم وعلى أي بند 

سٌطبق بالتحدٌد من البنود الواردة فً جدول 

 الطلبات[؛

 

الحسومات  تطبق منهجٌة تطبٌق الحسومات.

ٌة: ]حدد بالتفصٌل المنهجٌة باستخدام المنهجٌة األت

 التً ستستخدم فً تطبٌق الحسومات[؛

 

 

 

ٌستمر نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة فً هـ. 

من التعلٌمات لمقدمً  1-22الفقرة الفرعٌة 

العطاء، من الموعد النهائً المحدد لتسلٌم 

Bid Submission Form 

[The Bidder shall fill out this form 

according to the instructions stated 

below. No amendment to this form shall 

be allowed, and no alternative shall be 

accepted] 

Date: [Insert Bid’s submission date 

(date/month/year)] National competitive 

Bid’s number: [Insert Bid’s No.] Bid 

Invitation No.: [Insert Invitation’s No.] 

Alternative No.: [Insert Reference No. if it 

is alternative Bid] To: [Insert Buyer’s full 

name] 

We, the signatories below, acknowledge 

that: 

a-  We have studied the Bid documents 

and we have no reservations thereon, 

including the annexes: [Insert number 

and date of issuance of each annex], 

b-  We offer provision of the following  

commodities  and related  services  in 

accordance  with the Bid Documents  and  

the  delivery  schedule  specified  in  the  

Schedule  of  Requirements [Insert 

summary description of the commodities  

and related services], 

c- The total price of our Bid, to except for 

the discounts offered in (d) below: [Insert 

total price in writing and in figures], 

d- Discounts offered and method of 

application are: 

Discounts: If our Bid is accepted, we 

shall apply the following discounts. 

[Specify in details each discount offered 

and on which of the items in the 

Schedule of Requirements it shall be 

applied], 

Method of discounts applications:  

Discounts are applied employing the 

following method: [Specify in details the 

method to be employed in discounts 

application], 

e-  Our Bid shall be valid throughout the 

period of time specified in sub-Para 20-

1/Instructions to Bidders from the Bid 
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من التعلٌمات  1-24العطاء وفق الفقرة الفرعٌة 

زماً بحقنا وٌقبل فً ، وٌبقى مل لمقدمً العطاء

 أي وقت ٌسبق انتهاء فترة الصالحٌة؛

 

نتعهد فً حالة قبول عطائنا بتقدٌم ضمان  . و

من التعلٌمات  44حسن االداء وفقا للمادة 

من شروط العقد  11لمقدمً العطاء، والمادة 

 43العامة ، كذلك توقٌع العقد وفقا للمادة 

وبموجب التوقٌتات المحددة فً ورقة بٌانات 

طاء، وبخالفه فأننا نتحمل اإلجراءات الع

القانونٌة كافة المتخذة بحقنا بما فٌها مصادرة 

ضمان العطاء المقدم من قبلنا وتحملنا فارق 

البدلٌن الناجم عن احالة المناقصة على مرشح 

 أخر.

 

 

 

 

وٌشمل ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن او المجهزٌن  . ي

جزء من العقد نحمل جنسٌات من دول  ألي

) ادخل جنسٌة مقدم العطاء و كذلك مؤهلة 

جنسٌة جمٌع االطراف الداخلٌن فً العرض ، 

اذا كان مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً ( و 

 جنسٌة كل مقاول ثانوي مجهز. 

 

 

لٌس لدٌنا أي تضارب مصالح وفق الفقرة  ح.

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء؛ 2-4الفرعٌة 

ن لم ٌسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي م ط.

فروعها أو الشركات التابعة لها بما فً ذلك 

المقاولٌن الثانوٌٌن أو المجهزٌن ألي جزء من 

هذا العقد، فاقدو األهلٌة بمقتضى القانون 

العراقً واألحكام الرسمٌة  ولم ٌتم  تعلٌق 

انشطتنا او ادراجنا فً القائمة السوداء من قبل 

من التعلٌمات  3-4وزارة التخطٌط وفق الفقرة 

 قدمً العطاء؛لم

 

 

الرسوم والعموالت واإلكرامٌات األتٌة التً تم  -ي

أو سٌتم صرفها إلتمام العطاء أو تنفٌذ العقد: 

]أدخل األسماء الكاملة لكل مستلم، عنوانه 

 الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة[

deadline as specified in sub-Para 24-

1/Instructions to Bidders; it remains 

binding to us and is accepted any time 

prior to the expiry of validity period, 

f. We  pledge,  in  the  event  our  Bid  is  

accepted,  to  submit  a  good 

performance  guarantee  as  per article 

44/Instructions to Bidders and 

18/General Conditions of the Contract, 

as well as signing the Contract as per 

article 43 and according to the timings 

stipulated in the Bid Data Sheet. 

Otherwise, we shall undertake all legal 

actions taken against us, to include 

confiscation of the Bid guarantee by 

us and charging us with the price 

difference resulting from awarding the 

tender to another bidder. 

g- We, including the subcontractors or 

suppliers of any part of the Contract, 

holding the citizenship of eligible 

countries (insert the Bidder’s citizenship 

as well as the citizenship of all parties 

involved in the offer, in the event of JV 

Bidder) and the citizenship of each 

subcontractor supplier. 

h-  We have no conflict of interests as per 

sub-Para 4-2/Instructions to Bidders,  

i- Our company or any of its subsidiaries 

or affiliates, to include subcontractors or 

suppliers for any part of this Contract, 

had never been deemed eligible 

according to the Law of Iraq and the 

official provisions  and our activities 

have not been suspended or being 

included in the black list by the 

Ministry of Planning as per Para 4-

3/Instructions to Bidders; 

j-  Fees, commissions and gratuities, as 

follow, which are or to be disbursed for 

completing the Bid or executing the 

Contract:  [Insert full name and full 

address of each recipient, reason for 

disbursement, amount and currency] 
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 المبلغ  السبب  العنوان  اسم المستلم

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )إذا لم ٌتم ولن ٌتم صرف أٌة دفعات، أدخل "ال ٌوجد"(؛

ك أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم إننا ندر -ك

الخطٌة تشكل عقداً ملزماً بٌننا حتى تحضٌر وتنفٌذ العقد 

 الرسمً؛

 

إننا ندرك بأنكم لستم ملزمٌن بقبول العطاء األقل سعراً  -ل

 أو أي عطاء آخر تستلمونه.

 

 التوقٌع: ]أدخل توقٌع وصفة الشخص المذكور[

لموقع على نموذج بصفته ]أدخل الصفة الرسمٌة ل

 التسلٌم[

 

االسم ]أدخل االسم الكامل للشخص الذي سٌوقع على 

 نموذج تسلٌم العطاء[

 

 

مخول حسب األصول بتوقٌع العطاء بالنٌابة عن: ]أدخل 

 اسم مقدم العطاء كامال[

 

تم التوقٌع فً ______________ الٌوم 

________الشهر  _____________السنة__ 

 ع[ ]أدخل تارٌخ التوقٌ

 

(if no payment is or to be disbursed, 

insert “None”) 

k-  We realize that the Bid and the 

letter of award attached to your 

written consent constitute a binding 

contract between us until setting up 

and signing the formal contract, 

l-  We realize that you are not obliged 

to accept the lowest price bid or 

any other bid you receive. 

Signature: [Insert signature and title 

of the mentioned person] 

In its capacity: [Insert official capacity 

of the delivery form signatory] Name: 

[Insert full name of the person to sign 

the Bid’s submission form] Duly 

authorized to sign the Bid on behalf 

of: [Insert full name of Bidder] 

Signed on   _ Day  

 Month  

 Year    

[Insert signing date] 

 

 

 

 

Recipient’s Name Address Reason Amount 
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 نموذج جدول األسعار

]على مقدم العطاء أن ٌمأل نموذج جدول األسعار وفق 

، الئحة البنود فً العمود األول  التعلٌمات المدونة فً أدناه

من جدول األسعار ٌجب أن تتطابق مع الئحة السلع 

والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري فً جدول 

 المتطلبات[.

 

Schedule Form of Prices 

 

[The  bidder  has  to  fill  the  schedule  

form  of  prices  according  to  the  

instructions  written hereunder, and 

the items list in the first column of the 

schedule of prices must conform to 

the list of commodities and related 

services and specified by the buyer in 

the schedule of requirements]. 

 

 

 النماذج حسب  العطاء مقدم قبل من والكمٌات األسعار جدول وارفاق امالء ٌتم:  مالحظةمالحظة : 

 : أدناه

Note: The list of prices and quantities shall be filled and attached by 

the bidder according to the forms below 

 

  العطاء نفاذٌة تحدٌد العطاء مقدم من ٌتطلب

              The bidder must be fixing the validity period  of the bidder  
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  نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفٌة(

 

]ٌمأل المصرف نموذج الكفالة المصرفٌة هذا بحسب التعلٌمات 

 المشار إلٌها بٌن األقواس.[

 

 

 

 المصّدر[]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب  

 

 

 المستفٌد: ]أدخل اسم وعنوان المشتري[

 

 

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[

 

 : ]أدخل الرقم[ ضمان عطاء رقم

 

تم إبالغنا بأن ]أدخل اسم مقدم العطاء[ )فٌما ٌلً ٌسمى "مقدم 

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

 د[.ٌسمى "العطاء"( لتنفٌذ  ]أدخل اسم العق

 

 

 

 

، بأن العطاءات ٌجب أن  ، وفقا لشروطكم إضافة، فإننا ندرك

 تدّعم بضمان عطاء. 

بطلب من مقدم العطاء، نحن ]أدخل اسم المصرف[ ملتزمون 

بموجب هذه الوثٌقة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها 

مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ دٌنارا 

فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا بإفادة خطٌة  عراقٌا

تفٌد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط 

 العطاء ألن مقدم العطاء: 

 

 

 

 

 

 

 

)أ( قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذ العطاء المحدد من مقدم 

 العطاء فً نموذج عطاء؛ أو

 

 خالل فترة نفاذ العطاء )ب( مع تبلٌغه بقبول عطائه من المشتري 

 

 

Bid Guarantee Form (Bank 

Guarantee) 

[The bank fills this bank guarantee 

form according to the instructions 

aforementioned between the 

brackets.] 

 

[Insert the Name of the Bank, 

Address of the Branch or the Issuing 

Bureau] 

 

Beneficiary: [Insert the name and 

address of the Buyer] 

 

Date: [Insert Date] 

 

Bid Guarantee No.: [Insert Number] 

We were informed that [Insert name 

of bidder] (hereinafter called 

"Bidder") has given you his bid 

dated [Insert Date] (hereinafter called 

"Bid") to implement [Insert Name of 

Contract]. 

 

Moreover, we are aware, according 

to your conditions that bids must 

be supported by a bid guarantee. 

According to the request by the 

bidder, we [Insert Name of Bank] are 

committed according to this 

document to pay you any amount or 

amounts that does not exceed in 

total the amount of [Insert amount in 

numbers] ([Insert amount in writing]) 

Iraqi Dinar once we receive from you 

the first written request accompanied 

by a written affidavit stating that the 

bidder has violated his obligation 

(obligations) under the conditions of 

the bid, because the bidder: 

 (A) Has withdrew his bid during the 

validity period of the bid specified in 

the bid form, or 

 (B) Informing him that his bid was 

accepted by the buyer during the 
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 ( ٌفشل أو ٌرفض تنفٌذ نموذج العقد، إن كان مطلوبا، أو1: )

 

 

 

( ٌفشل أو ٌرفض أن ٌوفر كفالة حسن التنفٌذ بحسب 2) 

 التعلٌمات لمقدمً العطاء. 

 

 

 تنتهً صالحٌة هذا الضمان:

إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسً علٌه العطاء، فور  ( أ

موقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن تسلمنا لنسخ العقد ال

 التنفٌذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو

 

 

 

 ، عندما ٌسبقه ب( إذا لم ٌرس العطاء على مقدم العطاء 

( تسلمنا لنسخة من تبلٌغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم ٌرس 1) 

 علٌه، أو

 

 

( بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء نفاذٌة عطاء مقدم 2) 

 العطاء. 

 

 

وبالتالً، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة ٌجب أن ٌستلم منا 

 فً المكتب فً ذلك التارٌخ أو قبله.

 

 

الصادرة تخضع هذه الكفالة للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، 

 .    . وفقا للقانون العراقً

 

 

 

____________________________ 

 ( المخول )المخولٌن(]توقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن

 

validity period of the bid: (1) Failing 

or refusing to implement the contract 

form, if required, or 

 

(2)  Failing  or  refusing  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 not awarded to the 

bidder, if preceded by: 

(1) Our receipt of a copy of your 

notification to the bidder that the bid 

was not awarded, or 

(2) After twenty eight days from the 

completion of validity period of the 

bidder's bid. 

 

Therefore, any request to pay under 

this guarantee must be received by 

us in the bureau at that date or 

before it. 

This guarantee is subject to the 

unified laws of the guarantees 

request, issued according to the Iraqi 

Law. 

 

[Signature (signatures) 

representative (representatives) 

authorized (authorized)] 
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 تخوٌل الجهة المصنعة

لء هذه على مقدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة م

االستمارة بموجب االرشادات المحددة،. ٌجب ان تكون رسالة 

التخوٌل هذه على الورق متوج بشعار الجهة المصنعة وموقعة 

من الشخص المخول بتوقٌع الوثائق الملزمة للمصنع . وعلى 

مقدم العطاء ارفاقها فً عطائه اذا تمت االشارة الى ذلك فً 

 ورقة بٌانات العطاء.

 

 

 

 (، شهر ، سنة لمعد تقدٌم العطاء  ادخل التارٌخ ٌوم التارٌخ )

 

 رقم المناقصة العامة ) ادخل رقم المناقصة (

 

الرقم البدٌل ) ادخل رقم التعرٌف اذا كان هذا العطاء لشخص 

 بدٌل(

 الى ) ادخل اسم المشتري (

 حٌث ان 

نحن ) ادخل اسم المصنع بالكامل ( ، المصنعٌن الرسمٌٌن 

دة المصنعة ( نمتلك المعامل الكائنة ) ادخل ل)ادخل نوع الما

العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة( نخول ) ادخل اسم 

مقدم العطاء الكامل( لتقدٌم عطائه المتضمن تجهٌز السلع 

المدرجة الحقا والمصنعة من قبلنا ) ادخل اسم السلعة مع 

 وصف مختصر لها( نخوله الحقا للتفاوض وتوقٌع العقد.

 

 

 

 

 

، فنحن  نقدم الضمان الكامل و التعهد استناداً  بموجب هذاو

من الشروط العامة للعقد للسلع المعروضة  27ألحكام الفقرة 

 .من مقدم العطاء 

 

ادخل توقٌع االشخاص المخولٌن الممثلٌن للجهة التوقٌع )

 المصنعة(

 االسم ) اسماء المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة(

 (المنصب ) ادخل المنصب

 

المخول اصولٌاً بتوقٌع هذا التخوٌل نٌابة عن ) ادخل االسم 

 الكامل لمقدم العقد(

 

 التوقٌع ) ادخل التوقٌع (

    ) الٌوم، الشهر ، السنة(  التارٌخ

Authorization of   the Manufacturing 
Party 
The bidder has to request from the 
manufacturing party to fill this form 
according to the specified instructions. 
This letter of authorization shall be on 
paper with a logo of the manufacturing 
party and signed by the person 
authorized to sign the required 
documents for the factory, and the 
bidder shall enclose them in his bid if 
referred to in the bid data sheet. 
Date (Insert the date, day/month/year to 
submit the bid) 
 No. of general tender (Insert number of 
tender) 
Alternate No. (Insert identification 
number if the bid was for an alternate 
person) 
To (Insert name of buyer) Where 
We (Insert full name of factory), the 
official manufacturers of (Insert type of 
the manufactured material),  we  own  
the  plants  located  on  (Insert  full  
address  of  plants  owned  by  the 
manufacturing party), we authorize 
(Insert full name of bidder) to submit his 
bid which includes supplying of 
commodities listed later on and 
manufactured by us (insert name of 
commodity with a brief description), we 
authorize him to negotiate and sign the 
contract. 
Hereby, we submit this complete 
guarantee and undertaking according to 
the provisions of Para 
(27) of the general conditions of the 
contract for commodities offered by the 
bidder. 
Signature (Insert signatures of the 
authorized representative personnel for 
the manufacturing party) 
Name (Names of authorized 
representatives of the manufacturing 
party) Position (Insert position) 
Duly authorized to sign this 
authorization on behalf of (Insert full 
name of the bidder) Signature (Insert 
signature) 
Date (Day/Month/Year 
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 للمناقصة  جدول التسلٌمقائمة السلع و جدول الكمٌات :        
 

 التارٌخ: _______________

  2023/م/أ/1 للمناقصة المرقمة رقم العطاء التنافسً
 رقم الصفحة ________ من _________

 

7 6 5 4 3 2 1 

 السعر اإلجمالً لكل بند  بلد المنشأ
 

 DAPوحدة السعر
 واصل الى المخازن

 قم البند ر وصف السلع تارٌخ التسلٌم الكمٌات والوحدات

]أدخل أرقام الوحدات التً ٌجب أن  ]أدخل وحدة السعر[ ]أدخل السعر اإلجمالً لكل بند[ 
 توفر وأسماء الوحدات[

]أدخل رقم كل  ]أدخل أسماء السلع[ ]أدخل تارٌخ التسلٌم[
 بند[

ثالث طن على شكل  1500   
 دفعات

 ملم(5,5قٌاس )المنٌوم قضبان طن  1500 
وضحة فً جدول حسب المواصفات الم

  المواصفات الفنٌة

1 

      2 

 
 : السلع السعر اإلجمالً

         

 واصل مخازن شركحنا في الناصرية الذولي INCOTERMطبقا لـ  DAPجحذد طريقة البيع الحجاري مالحظات :          

 

 حاريخ  يحم جثبيث اسم ومقذم العطاء وجوقيع وخحم مقذم العطاء وال                    

 

 مه قبل مقذم العطاءالسعر رقما وكحابة  ثبثي                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

  Schedule of Prices: Commodities tender No.1 /T/U/2023  

 Date:         Competitive Bid No.:       
alternate No.:  
Page No.: From: 1 2 3 4 5 6 7 

Item No. Commodities Description Date of 
Delivery 

Quantities and 
Units 

Unit Price 
DAP 
delivered to 
warehouses 

Total Price of 
each Item 

Country of 
Origin 

[Insert no. of 
each item] 

[Insert names of commodities] [Insert date of 
delivery] 

[Insert units numbers 
that must be provided 
and names of units] 

[Insert unit price] [Insert total 
price of each 
item] 

 

1 Supply:1500 Aluminum rod (9,5mm) in 
the form of (three batches) 

 1500 ton  
three batches  

   

       

 Total Price: Commodities   

Notice : To specify the method of commercial selling in the condition of declaration whether DAP reached to our company stores according to INCOTERM 

            

             The name, bidder, signature and stamp of the bidder and the date . 

                      The price is written by a number and written from the bidder . 
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 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكمٌات و االكمال     

 

 الرقم البدٌل: _________________                                              رقم العطاء التنافسً الوطنً: __________                                 التارٌخ: _______________
 

 رقم الصفحة ________ من _________
 

7 6 5 4 3 2 1 

السعر اإلجمالً 
 للخدمة رقما وكتابة 

 رقم الخدمة وصف الخدمة بلد المنشأ تارٌخ التسلٌم فً مكان الوجهة النهائٌة الكمٌات والوحدة  رقما وكتابة سعر الوحدة

السعر  ]أدخل
 اإلجمالً لكل بند[

]أدخل وحدة السعر لكل 
 بند[

دخل أرقام الوحدات التً ]أ
سٌتم تزوٌدها وأسماء 

 الوحدات[

]أدخل تارٌخ ومكان التسلٌم النهائً لكل 
 خدمة[

]أدخل رقم  ]أدخل أسم الخدمة[ ]أدخل اسم بلد المنشأ[
 الخدمة[

       

     السعر اإلجمالً: الخدمات المرافقة 

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[  مقدم العطاء: ]توقٌع الشخص الذي ٌوقع على العطاء[توقٌع    اسم مقدم العطاء: ]أدخل اسم مقدم العطاء كامال[

Schedule of Quantities and Completion – Services related to the Contract 

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

1 2 3 4 5 6 7 

Service 
No. 

Description of Service Country of Origin Date of Delivery in the 
Final Destination 

Quantities and Unit Unit Price in 
figure an 
writing 

Total Price of 
Service in figure 
an writing [Insert service 

no.] 
[Insert name of service] [Insert name of 

the country of 
origin] 

[Insert date and 
place of final 
delivery for each 
service] 

[Insert numbers of units 
which will be provided 
and names of units] 

[Insert unit price of 
each item] 

[Insert total price of 
each item] 

 

 

      

 Total Price: Associated Services  

Name of Bidder: [Insert full name of bidder] Signature of Bidder: [Signature of authorized person to sign the bid]      Date: [Insert date] 
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 : الدول المؤهلة القسم الخامس

التأهٌل لتوفٌر السلع , تنفٌذ االشغال , 

 والخدمات فً العقود الممولة من المشتري:

للمشتري الحق فً السماح للمؤسسات  .1
كافة لتجهيز السلع او واالشخاص من الدول 

تنفيذ االشغال او تقديم الخدمات للمشاريع 
تثناء الممولة من قبل الحكومة العراقية . وكاس

تمنع المؤسسات في الدول او السلع المصنعة 
في الدول من المشاركة في المناقصات وفي 

 الحاالت األتية:
 
أذا كانت التشريعات او التعليمات الرسمية  ( أ)

دولة مقدم العطاء من اقامة  السارية تحظر

العالقات التجارية مع دولة المشتري 

شريطة ان يكون المشتري مقتنعاً بان مثل 

لن ٌحول دون تحقٌق التنافس  الحظرهذا 

 المثمر لتجهٌز السلع او تنفٌذ االشغال.

)ب(  نتٌجة االستجابة لقرار صادر من االمم  

المتحدة / مجلس االمن تحت الفصل 

االمم المتحدة تحظر  السابع من دستور 

بموجبه على دولة المشتري استٌراد اٌة 

  سلع او دفع اٌة مبالغ لدولة مقدم 

 العطاء.

. ولغرض اطالع مقدمً العطاءات على ذلك, 2

ندرج السلع والخدمات والمؤسسات 

المحظورة من االشتراك فً هذه المناقصة 

 بموجب االرشادات انفا.

  )أ( أعاله. -1فيما يتعلق بالفقرة   -أ

 زيارة الموقع االلكتروني لوزارة التجارة العراقية

mot.gov.iqwww. 

 وزيارة الموقع االلكتروني لوزارة الخارجية العراقية

       www.mofa.gov.iq 

 اسرائيل                            

 )ب( أعاله -1فيما يتعلق بالفقرة   -ب

 زيارة الموقع االلكتروني لوزارة التجارة العراقية 

www.mot.gov.iq 

 وزيارة الموقع االلكتروني لوزارة الخارجية العراقية

     www.mofa.gov.iq 

أي دولة تقع تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق االمم 

 المتحدة أو أي دولة تشملها العقوبات الدولية

Section Five: Eligible Countries  

Eligibility to provide commodities or 

execute the works or services in the 

contracts financed by the buyer: 

1.  The buyer has the right to allow 

organizations and personnel of all 

countries to supply commodities or 

execute the works or offer services to 

the projects financed by the Iraqi 

government, and as an exception, it 

prevents organizations in countries or 

the commodities manufactured in the 

countries from participating in tenders in 

the following cases: 

A- The   legislations   or   prevailing   

regulations   prohibit   the   employer's   

country   from establishing commercial 

relations with that country, provided, the 

buyer is convinced that such prohibition 

will not prevent achieving fruitful 

competition to supply the commodities 

or execute the works. 

B- In response to the decision issued by 

the United Nations / Security Council 

under chapter seven of the constitution 

of the United Nations which prohibit 

the country of the buyer from 

contracting to import any commodities 

or pay any amounts to the country of the 

bidder. 

2. For the review of the bidders thereon, 

we include the commodities, services 

and organizations that are prohibited 

from participating in this tender 

according to the mentioned 

instructions. 

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

Visit the website of the lraqi ministry of 

www.mot.gov.iqcommerce    

Aad Visit the website of the lraqi ministry 

of foreign affairs 

www.mot.gov.iq 

Israel 

b)  Regarding Para 1-(B) above. 

Visit the website of the lraqi ministry of 

www.mot.gov.iqcommerce    

Aad Visit the website of the lraqi ministry of 

foreign affairs  www.mofa.gov.iq 

Any State coming under Chapter VII of the 

Charter of the United Nations or any State 

covered by international sanctions 

 

 

http://www.mot.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.mofa.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.mofa.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.mot.gov.iq/
http://www.mofa.gov.iq/
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 الجزء الثانً
 
 

 متطلبات التجهٌز
 

 لعقود تجهٌز السلع
 

Part Two 
 
 
 
 

Requirements of Supplying 
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The Contracts of Supplying 

Commodities 
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 : جدول المتطلبات القسم  السادس

 لعقود تجهٌز السلع

 لمحتوٌاتا

  قائمة السلع وجدول التسلٌم .1

ات المتصلة بها وجدول قائمة الخدم .2

     االكمال

   المواصفات الفنٌة  .3

    المخططات  .4

 .  االختبار والفحص الهندس5ً

Section Six: Schedule of Requirements for 

The Contracts of Supplying Commodities 

Contents 

1- List of  Commodities  and  Schedule  of  
Delivery .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 
2- List  of  Services  Related  to  the  Commodities  
and  Schedule  of  Completion  
3- Technical Specifications  
4-  Drawings  
5- Test  and  Engineering   Inspection  
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 مالحظات حول أعداد جدول المتطلبات
 
 

أن  ، وٌجب ٌضمن المشتري جدول المتطلبات فً وثائق العطاء
تغطً كحد أدنى وصفاً للسلع والخدمات التً سٌتم تزوٌدها 

 باإلضافة إلى جدول التسلٌم.
 
 
 
 

إن هدف جدول المتطلبات هو توفٌر معلومات كافٌة تمكن 
مقدمً العطاء من إعداد عطاءاتهم بشكل دقٌق وفاعل، وخاصة 

 جدول األسعار، الذي ٌوجد له نموذج خاص فً القسم الرابع.
 
 
 
 

فة إلى ذلك، ٌجب أن ٌكون جدول المتطلبات و جدول باإلضا
األسعار أساسٌان فً حالة وجود فروق فً الكمٌات عند إرساء 

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 44العطاء وفقا للفقرة 
 
 
 
 
 

ٌجب ان تكون توقٌتات وزمن تجهٌز السلع محددة بصورة 
 دقٌقة مع االخذ بنظر االعتبار:

 
 

شروط التسلٌم المحددة فً التعلٌمات أ. القواعد الخاصة ب
قواعد لعطاءات وفقا لقواعد االنكوترم )لمقدمً ا

FCA,FOB,CIP,CIF,EXW  والتً تحدد طرق تسلٌم السلع )

 الى الناقل.
 
 
 

ب. التارٌخ المحدد فً الوثائق ازاء التزامات المشتري قدر 
د ، تعلق االمر ) بإصدار كتاب القبول )كتاب االحالة( ،توقٌع العق

 فتح وتثبٌت االعتمادات المستندٌة(.

Notes about Preparing the Schedule 
of Requirements 
 
The buyer includes the schedule of 
requirements in the bid documents, and 
each one has to cover in minimum a 
description of commodities and services 
that will be provided in addition to the 
schedule of the delivery. 

 
The objective of the schedule of 
requirements is to provide sufficient 
information that enables the bidders to 
prepare their bids accurately and 
effectively, especially the schedule of 
prices which there is a special form for it 
in section four. 

 
In addition to that, the schedule of 
requirements and the schedule of prices 
must be essential in case there are 
differences in quantities upon awarding 
the contract according to Para (41) of the 
instructions to bidders. 

 
The timings and date of supplying the 
commodities must be specified 
accurately, and taking into consideration: 

 
a. The rules of delivery conditions 
specified in the instructions to bidders 
according to INCOTERMS rules (rules of 
FCA, FOB, CIP, CIF, EXW) which specifies 
the methods of delivering the 
commodities to the carrier. 

 
b. The date specified in the documents 
regarding the obligations of the buyer 
as much as it concerns (issuing the 
letter of acceptance "letter of award", 
signing the contract, opening and affixing 
the letters of credits) 
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 الفنٌة المواصفات-3
إن الهدف من المواصفات الفنٌة هو تحدٌد الخصائص 
الفنٌة للسلع والخدمات المتصلة بها التً ٌطلبها 
المشتري. على المشتري أن ٌعد قائمة مفصلة 

 بالمواصفات الفنٌة آخذا بعٌن االعتبار ما ٌأتً:
 
 

 ف المواصفات الفنٌة من مؤشرات تتأل
واضحة ٌستطٌع المشتري من خاللها أن 
ٌحدد فٌما إذا كانت المواصفات الفنٌة التً 
ٌقدمها العطاء مطابقة للمواصفات المطلوبة 
وبالتالً ٌستطٌع تقٌٌم العطاء. ولذا فإن 
المواصفات الفنٌة المحددة جٌداً ستسهل 
عملٌة إعداد العطاءات المستوفٌة 

ت ، باإلضافة اءاصفات من مقدمً العطللموا
إلى فحصها وتقٌٌمها ومقارنتها من قبل لجنة 

 تحلٌل العطاءات.
 
 

  تتطلب المواصفات أن تكون جمٌع السلع
والمواد المستخدمة فً السلع جدٌدة وغٌر 
مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن 
التطورات كافة فً التصمٌم والمواد ما لم 

 ٌذكر خالف فً العقد.
 

 ٌ جب أن تستفٌد المواصفات الفنٌة من أفضل
. وقد توفر العٌنات التطبٌقات السابقة

لمواصفات استخدمت فً عطاءات ناجحة 
مشابهة فً نفس الدولة أو القطاع، أرضٌة 

 صلبة فً وضع المواصفات الفنٌة.
 

  ًٌطلب المشتري استخدام النظام المتري ف
 تحدٌد الوحدات فً العطاء.

 

 بتة للمواصفات الفنٌة قد إن وضع معاٌٌر ثا
، وهذا ٌعتمد على مدى تعقٌد  ٌكون مفٌدا

السلع وتكرار هذا النوع من عملٌات 
التجهٌز. و ٌجب أن تكون المواصفات الفنٌة 

 المواد ، أو شاملة لتتجنب تقٌٌد التصنٌع، أو
المعدات المستخدمة عادة فً تصنٌع سلع 

 شبٌهة.
 

 معدات ٌجب أن ال تكون المعاٌٌر المحددة لل
والمواد والتصنٌع فً وثائق العطاء مقٌدة . 
و ٌجب تحدٌد المواصفات الدولٌة المعتمدة 

كلما كان ذلك ممكناً . كما ٌجب تجنب  
اإلشارة الى األسماء التجارٌة ، أو أرقام 
األدلة المصورة، أو أٌة تفاصٌل أخرى تحدد 
المواد والبنود المطلوبة بتلك المنتجة من 

ك قدر اإلمكان . و أذا  لم مصنع معٌن، وذل
ٌكن ذلك ممكناً ٌجب أن ٌتبع وصف هذه 

 ٌماثلها الى اقصى حد(. البنود جملة )او ما

3- Technical Specifications 
The purpose of the technical 
specifications is to determine the 
technical characteristics of commodities 
and relevant services required by the 
Buyer. The Buyer shall set up a detailed list 
of the technical specifications taking into 
account the following: 

 The technical specifications consist of 
clear indications through which the 
Buyer may determine whether the 
technical specifications provided in the 
Bid conform to the specifications 
required, and thus it may submit the 
Bid. Therefore, the well set technical 
specifications facilitate the process of 
setting up Bids that meet the 
specifications of Bidder,  in  addition  to  
checking,  evaluating  and  comparing  
the  same  by  the  Bids  Analysis 
Committee. 

 The specifications require that all 
commodities and  materials used in 
commodities shal l  be brand new, 
state-of-the-art and involve all 
developments in design and materials, 
unless the Contract states otherwise. 

 The technical specifications shall make 
use of the best pervious practice. 
Samples of specifications used in 
successful similar Bids in the same 
country or sector may provide solid 
ground in establishing the technical 
specifications. 

 The Buyer requires using the metric 
system in specifying the units in the 
Bid. 

 To  establish  fixed  standards  for  the  
technical  specifications  may  be  very  
useful.  This depends on the degree of 
sophistication and recurrence of this 
type of supply processes. The technical 
specifications shall be comprehensive 
to avoid restriction of manufacture, 
materials or equipment's often used in 
the manufacture of similar commodities. 

 The standards fixed for equipment's, 
materials and manufacture in the 
Bidding documents shall not be 
restricted. The international 
specifications adopted shall be set 
whenever possible. Also, shall be 
avoided as much as possible any 
indication to the trade names, figures, 
illustrations or any other details 
determining the materials and items 
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  ٌجب أن تبٌن المواصفات الفنٌة جمٌع
المتطلبات فٌما ٌتعلق بالنقاط األتٌة، كأمثلة ال 

 للحصر:
 

معاٌٌر المواد والتصنٌع المطلوب  إلنتاج  ( أ)
 وتصنٌع هذه المواد.

 
اصٌل االختبارات المطلوبة )النوع تف  ( ب)

 والرقم(.
أي عمل إضافً و/أو خدمات متصلة به   ( ت)

مطلوبة لتحقٌق التسلٌم/االكمال على أكمل 
 وجه.

تفاصٌل النشاطات التً ٌجب تنفٌذها من  ( ث)
 المجهز وطبٌعة مشاركة المشتري فٌها.

قائمة بتفاصٌل الضمانات التً تغطٌها كفالة  ( ج)
لتً ا Liquidated Damageالسلع 

 ستطبق فً حالة عدم تحقٌق الضمانات.
 

  ٌجب أن تبٌن المواصفات جمٌع المتطلبات
والخصائص الفنٌة واألدائٌة، بما فً ذلك االقٌام 
العلٌا والدنٌا المضمونة أو المقبولة، كما هو 
مناسب. ٌضٌف المشتري، عند الضرورة، 
نموذجا خاصاً )ٌرفق بنموذج تسلٌم العطاء( 

لعطاء معلومات تفصٌلٌة حول لٌبٌن فٌه مقدم ا
هذه الخصائص األدائٌة مقابل هذه االقٌام 

 المضمونة أو المقبولة.
 
 
 

  عندما ٌطلب المشتري من مقدم العطاء أن ٌبٌن
الفنٌة أو جزءاً  تفً عطائه جمٌع هذه المواصفا

منها، أو جداول فنٌة أو معلومات فنٌة أخرى، 
لومات فعلٌه أن ٌحدد بالتفصٌل مدى وطبٌعة المع

المطلوبة والطرٌقة التً ٌجب تقدٌمها بها فً 
 العطاء من مقدم العطاء.

 

 

  ٌُدخل المعلومات فً الجدول ]على المشتري أن 
، إذا كان من المفترض أن ٌقًدم ملخصا  اآلتً

بالمواصفات الفنٌة. وعلى مقدم العطاء أن ٌجهز 
جدوالً مشابهاً إلٌضاح كٌفٌة تطابقها مع 

 بةالمواصفات المطلو
 

required in those produced from a 
certain factory. If this is not possible, 
the descriptions of such items shall be 
followed by the phrase (or similar to 
max. extent). 

- The technical specifications shall 
demonstrate all the requirements in the 
following points, for example but not 
limited to: 

A Standards of materials and 
manufacture required for the 
production and manufacture of such 
materials. 

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

c- Any additional work and/or related 
services required to achieve 
delivery/completion on the best way. 

d-  Details  of  activities  to  be  
performed  by  the  supplier  and  the  
nature  of  Buyer’s participation therein. 

e- List of the details of guarantees 
covered by the commodities warrantee 
Liquidated Damage to be applied if the 
guarantees are not realized. 

 The specifications shall describe all the 
technical and performance requirements 
and characteristics, to include the 
higher and lower values guaranteed and 
accepted, as applicable. The Buyer 
shall, if necessary, add a special form 
(to be attached to the Bid Submission  
Form)  in  which  the  Bidder     shall  
state  detailed  information  on  such 
performance characteristics against 
such guaranteed and accepted values. 

- When the Buyer requires the Bidder  to 
state in its Bid all or some of these 
technical specifications, technical 
tables or other technical information, 
then it shall specify in details the extent 
and nature of information required and 
the method in which these should be 
provided by the Bidder  in the Bid. 

[The Buyer shall enter the information in 
the following table, if it is presumed that 
it should provide a technical 
specifications summary. The Bidder   
shall provide similar table to clarify 
how they conform to the required 
specifications]. 

Technical Specifications Summary: 
Commodities  and related services shall 
be according to the following standards 
and specifications 
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 انسهع وانخذياخ انًتصهح تها تتىافق يع انًعاييز وانًىاصفاخ انفُيح األتيح: يهخص انًىاصفاخ انفُيح

رقم 

 البند

أسماء السلع والخدمات المتصلة 

 بها
 المعاٌٌر والمواصفات الفنٌة

]أدخل 

رقم 

 البند[

 عاٌٌر والمواصفات الفنٌة[]ادخل الم ]ادخل االسم[

المنٌوم قضبان طن  1500 1

 (ملم5,5)

 بموجب المواصفات الموضحة فً جدول المواصفات ادناه 

   

   

   

 

 تفاصٌل المعاٌٌر والمواصفات الفنٌة ]حٌثما ضروري[

 دناهأ 74حسب المواصفات الموضحة فً صفحة  ]أدخل وصفاً مفصالً للمواصفات الفنٌة[

 

 

Item Names of Commodities  
and Related Services 

Standards and Technical Specifications 

[Insert 
item No.] 

[Insert name] [Insert  standards  and technical 
specifications] 

1 1500 ton Aluminum 

rod(9,5mm) 

 

 

According to specification mentioned in the 

table of specifications  

   

   

 

Details of standards and technical specifications [when necessary] [Insert 

detailed description of technical specifications]. According to specification 

mention in following six part.  
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Cables A-2 

UR State Comp .For Eng. Industries  

P.O BOX; 44 Nassiriyah – Republic of Iraq  
Tel :(234008)(234126-234128)8863705) 

Telefax : ( 00964-1-8853077)(00964-42-230231 ) 

                                  urscoe@yahoo.comMail: -E  

 

MATERIAL  SPECIFICATION 
MATERIAL NAME:  Aluminum rod  
SPECIFICATION: 

1. Nominal  diameter  9.5 mm: 
a.  ± 0.5 mm Deviation of mean diameter from specified diameter . 

b.  ± 0.76 mm Deviation at any point from specified diameter . 
 

2. Chemical  composition  alloy 1370 EC 99.7 % Min. according to  

ASTM  B 233– standard 
Si    0.06  
Fe           0.12 
Cu   0.01 
Mn 0.01 

Mg 0.02 
Zn 0.03 

Ti               0.01 
B 0.005  
v   0.01 

Cr 0.01  
      Others each 0.03  

      Others total 0.10 
3. Mechanical  requirements  for  200 mm  sample  at  speed   

     Max. 300 mm/min  .  

         - tensile  strength  - (83-115) Mpa  .  

         - elongation at  break  -  min . 15 percent   .  

4. Conductivity  at 20 ˚C - min . 35.7 m/Ω. mm2 and conductivity  
      IACS  61.5%. 

5. Surface  – clean , smooth ,  free  of pipes , laps , cracks , kinks   

     twists , seams , damaged ends , excessive  oil  and other   

     imperfections . 
6. Packing : coils  packed  acc.  to ASTM B 233 . 

    Coil  weight  shall be two  tons ± 10% . 
    Coil traverse by spooler type.  

 
 
 
 
 

Technical manager  Quality control 
manager Factories manager Planning 

manager 
 

 

 

mailto:urscoe@yahoo.com
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 المخططات -4
 

 مخططات. ]ال تتضمن[وثائق العطاء هذه 
 
 

]أدخل قائمة المخططات األتٌة إذا كانت هذه الوثائق سٌتم 
 تضمٌنها[

 

4- Drawings 
 

Bid documents [Insert "does not 
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 الهندسً -5
 

ارات والفحوص الهندسٌة األتٌة: ]أدخل سٌتم إجراء االختب
 قائمة االختبارات والفحوص الهندسٌة[

 

5- Test and Engineering   Inspection 
 

The following tests and engineering 
inspections will be conducted: 
[Insert list of tests and engineering 
inspections 

 

 ندسًقائمة االختبارات والفحص اله

رقم 

 البند
 االختبار و/أو الفحص الهندسً وصف ملخص لكل بند

4 
قضبان المنٌوم قٌاس طرٌقة فحص 

 ثالث دفعات( ملم على شكل 5,5)

فً الشركة المصنعة ٌتم اجراء الفحوصات المختبرٌة فً البداٌة . 4

للمواد التً سوف ٌتم تجهٌزها وتقدٌم شهادة فحص تتضمن 

 الفحوصات والنتائج .

تقدٌم شهادة فحص من قبل احدى الشركات العالمٌة المعتمدة فً  .2

 الفحص .

مختبرات ٌتم اجراء الفحوصات المختبرٌة فً بعد وصول المواد .  3

 . اإلنتاجًعلى الخط  لهاواجراء تشغٌل تجرٌبً شركة اور العامة 

   

 

 

 

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 (9,5mm) in 

the form of three batch. 

1. Submitting inspection certificate from 

manufacture of company.  

2. Submitting certificate of inspection from 

one international company which 

depending in inspections.  

3. supplied materials should be subject to the 

inspection procedure in UR company  

   



67 

 

 قائًح انسهع وجذول انتسهيى -1
 

 )د([]عهى انًشتزي أٌ يًأل هذا انجذول )يٍ انعًىد أ إنى انعًىد خ( تيًُا يًأل يقذو انعطاء انعًىد 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 البند

 مكان التسلٌم النهائً الوحدة الكمٌة وصف السلع

 تارٌخ التسلٌم

 آخر موعد للتسلٌم اقرب موعد للتسلٌم
موعد التسلٌم المقترح من مقدم العطاء 

 ]ٌمأل من مقدم العطاء[

 د خ ح ج ث ت ب أ

 المنٌومقضبان ] [1]
بموجب (ملم 5,5)

المواصفات الفنٌة 
 [ المطلوبة

طن  [1500]
ثالث على شكل 
  دفعات

  أدخل مكان التسلٌم [طن]
 DAPعلى اساس 

 واصل مخازن شركتنا

ٌوم لكل  45] [فعةدٌوم لكل  30]
  [فعةد

]أدخل عدد األٌام التً تلً تارٌخ تفعٌل 
 العقد[

2        
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1- List of  Commodities  and  Schedule  of  Delivery 

 [The buyer has to fill this schedule (from column "A" to column "G"), while the bidder fills column (D)] 
 

Item 
No. 

Description of 
Commo

dities  

Qty. Unit Place of 
Final 

Delivery 

Date of Delivery 

Earliest Date of 
Deliver

y 

Final Date of Delivery Date of Delivery proposed 
by the bidder [Filled by the 

bidder] 

A B C D E F G H 

[Insert 
Item 
No.] 

[Insert Description of 
Commodities ] 

[Insert 
Quantity 
of each 
required 
item] 

[Insert 
unit of 
each 
quantity] 

[Insert place 
of delivery] 

[Insert number 
of 

days following 
the date of 
contract 

commencemen
t] 

[Insert number of days 
following the date of 

contract 
commencement] 

[Insert number of days 
following the date of contract 
commencement] 

 Aluminum rod (9,5mm) 1500   Ton  DAP reached to UR 
state company 

stores 

 

30 days 45 days   
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 قائًح انخذياخ انًتصهح تانعقذ وجذول االكًال -2
 

 [ ، يجة أٌ تكىٌ تىاريخ االَتهاء انًطهىتح واقعيح ويتىافقح يع تىاريخ تسهيى انسهع عهى انًشتزي أٌ يًأل هذا انجذول ]                                  

 

 

رقى 

 انخذيح
انكًيح  وصف انخذيح

1
 ستقذو ته انخذياخ انًكاٌ انذي انىحذج 

تاريخ )تىاريخ( االَتهاء يٍ تقذيى 

 انخذياخ

]أدخم 

رقى 

 انخذيح[

]أدخم كًياخ  ]أدخم وصف انخذياخ انًتصهح[

انثُىد انًزاد 

 تجهيزها[

]أدخم 

انىحذاخ نكم 

 تُذ[

 ]أدخم تاريخ االَتهاء انًطهىب[ ]أدخم اسى انًكاٌ[
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2- List  of  Services  Related  to  the  Commodities  and  Schedule  of  Completion 

 

[The buyer has to fill this schedule, and the required dates of completion must be real and conform to the dates of 
delivering the commodities] 

 

 
 

Service 
No. 

Description of Service Qty. Unit The Place in which the services 
will be provided 

Date (dates) of completion 
of services provision 

[Insert 
servic
e no.] 

[Insert description of the 
related 
services] 

[Insert 
quantities of 
items 
wanted to be 
supplied] 

[Insert units 
of each item] 

[Insert name of place] [Insert required date of 
completion] 
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Part – 3 – 

General Conditions of the 

Contract  

 الجزء الثالث 

لعقدا استماراتشروط   
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Section Seven: General Conditions of 

the Contract for  

The Contracts of Supplying 

Commodities 

 

 : الشروط العامة للعقد القسم السابع

 

 لعقود تجهٌز السلع
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Section  Seven: General  Conditions of     the  
Contract ............. .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 
1- Definitions ........... .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

2-  Contract  Documents .................................  

3-  Corruptions  and   Fraud خطأ! اإلشارة المرجعية غير

 معّرفة.

4-  Interpretation ...... .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

5-  Language ............ .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

6-  Joint  Venture  or  Group  of  Companies  

or  Organizations ..... .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

7-  Qualification ...............................................  

8- Notification Memos اإلشارة المرجعية غير معّرفة.خطأ!   

9- Governing Law .... .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

10- Settlement  of  Disputes خطأ! اإلشارة المرجعية غير

 معّرفة.

11- Audit and  Review  by  the  Buyer ............  

12- Scope of   Supply ......................................  

13- Delivery  and  Documents ........................  

14- Supplier’s  Responsibilities خطأ! اإلشارة

 المرجعية غير معّرفة.

15- Contract  Price... .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

16- Terms of Payment .....................................  

17- Taxes  and  Fees .......................................  

18- Good Performance Guarantee خطأ! اإلشارة

 المرجعية غير معّرفة.

19- Copy rights ................................................  

20- Confidential  Information خطأ! اإلشارة المرجعية

 غير معّرفة.

21- Subcontracts .............................................  

22- Specifications  and  Standards ................  

23- Packaging  and  Documents .....................  

24-  Insurance ..................................................  

25- Transportation ...  ّفة.خطأ! اإلشارة المرجعية غير معر  

26- Test and  Engineering  Inspection ...........  

27- Delay Penalties .. .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

28- Manufacturer’s  Guarantee خطأ! اإلشارة المرجعية

 غير معّرفة.

29- Indemnification  for  Patents ....................  

30- Limits of  Liability ......................................  

31- Change  in  Laws  and  Regulations !خطأ

 اإلشارة المرجعية غير معّرفة.

32-  Force  Majeure .. .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

33-Change  in  Orders and  Amendment  to  

Contract ................... .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

34-Extension  of  Term.خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

35- Work Withdrawal .خطأ! اإلشارة المرجعية غير معّرفة 

36- Waiver ........................................................  

 : الشروط العامة للعقد القسم السابع
 لعقود تجهٌز السلع

   التعاريف  .1

     وثائق العقد .2

   االحتيال و الفساد .3

    التفسير .4

     اللغة .5

    المشروع المشترك .6

   اهلية مقدمي العطاء  .7

   مذكرات التبليغ .8

   القانون الحاكم .9

    حل النزاعات .11

   التفتيش والمراجعة من المشتري .11

    نطاق التجهيز .12

   التسليم والوثائق .13

   مسؤولية المجهز  .14

    سعر العقد .15

    شروط الدفع .16

   الضرائب والرسوم .17

   ضمان حسن االداء .18

    حقوق النشر .19

   المعلومات السرية .21

  عقود المقاوالت الثانوية .21

   المواصفات والمقاييس .22

   التغليف والمستندات .23

     التامين .24

    النقل .25

  االختبار والفحص الهندسي .26

   لتعويضات المقطوعة. ا72 

   . ضمان المصنع28 

  . التعويض عن براءات االختراع29

   . حدود المسؤولية31

   التغيير في القوانين واالنظمة31

    . القوة القاهرة32

  . أوامر التغيير وتعديل العقد 33

     . تمديد الوقت34

    . أنهاء العقد35

   نقل الحقوق. التنازل و36

 صدير. قيود الت37
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37- Restrictions on Exports  
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Section  Seven : General  Conditions of     the 

Contract 

1- Definitions 

1-1- The following words and expressions 

shall have the meanings stated next to 

each: 
 
a- “Contract”  means  the  agreement  

entered  into  by  the  Parties  (Buyer and  

Supplier),  in addition to the Contract 

Documents, to include all annexes and 

supplements thereto and any other 

documents referred to herein. 
 
b-“Contract Documents” means the 

documents stated in the Contract 

Agreement, as amended. 
 
c- “Contract Price” means the amount to 

be paid to the supplier as stated in the 

Contract, liable to increase, decrease and 

revision according to the Terms of 

Contract. 
 
d- “Day” means the day in Gregorian 

calendar. 
 
e- “Completion” means completion by the 

Supplier of the services related to the 

Contract in accordance with the terms 

and conditions stated in the Contract. 
 
f-“Commodities” means the 

Commodities, raw materials, machines, 

equipment's and/or other materials that 

should be provided by the Supplier to the 

Buyer under the Contract. 
 
g- “Buyer's Country” means the country 

specified in the Special Conditions of the 

Contract. 

h- “Buyer” means the 

(Ministry/Department) purchasing the 

Commodities and Related Services, as 

stated in the Special Conditions of the 

Contract. 

 
 

 القسم السابع: شروط العقد العامة

 

 التعرٌفات .1
 

الكلمات والمصطلحات األتٌة ستكون 1-1

 لها المعانً المدرجة ازاء كل منها:

 

 

)أ( "العقد" ٌعنً االتفاقٌة المبرمة بٌن 

الطرفٌن )المشتري و المجهز(، باإلضافة 

،  بما فٌها جمٌع الوثائق  إلى وثائق العقد

وثائق أخرى ، وأٌة  الملحقة والمتممة

 المشار إلٌها هنا.

 

)ب( "وثائق العقد" تعنً الوثائق المدرجة 

 فً اتفاقٌة العقد، بما فً ذلك التعدٌالت.

 

)ج( "سعر العقد" تعنً المبلػ الذي ٌدفع 

للمجهز والمحدد فً العقد، وهو قابل 

للزٌادة أو النقصان أو التعدٌل بحسب بنود 

 العقد.

 

التقوٌم "الٌوم"، ٌعنً ٌوماً فً )د(

 المٌالدي

 

)ه( "االكمال" معناها استكمال المجهز 

للخدمات المتصلة بالعقد بما ٌتوافق مع 

 الشروط والبنود المدرجة فً العقد.

 

"السلع" معناها البضائع والمواد الخام )و(

واآللٌات والمعدات و/أو المواد األخرى 

التً ٌجب على المجهز أن ٌؤمنها 

 للمشتري بموجب العقد.

 

("دولة المشتري" تعنً الدولة المحددة )ز

 فً الشروط الخاصة بالعقد.

 

)ح( "المشتري" تعنً )الوزارة/الدائرة( 

المشترٌة للسلع والخدمات المتصلة بها، 

 كما هً مبٌنة فً الشروط الخاصة بالعقد.
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i- “Related Services” means the services 

associated with the supply of 

Commodities , such as insurance, 

installation,  training,  primary  

maintenance  and  other  obligations  of  

the  Supplier  under  the Contract. 

j-   “Subcontractor”  means  any  natural  

personality  or  any  public  of  private  

organization,  or combination  thereof, 

which contracts  with the Supplier  on 

the supply of part of the Commodities  

ordered or execution any part of their 

Related Services. 

k- “Supplier” means any natural 

personality or any public of private 

organization, or combination thereof, 

which Bid is approved by the Buyer and 

is named in the Contract. 

l-  “Point of Delivery” is the place 

mentioned in the Special Conditions of 

the Contract. 

2- Contract Documents 

2-1-     All the documents constituting 

the Contract and all parts thereof, as per 

their order in the Contract are 

interconnected and integrated and 

construe each other. The Contract shall 

be read as a whole. 

3- Corruptions and Fraud 

If the Buyer is fully convinced that the 

Supplier is involved in any fraudulent, 

corrupt, collusive, coercive or obstructive 

practice during the competition 

procedure or Contract execution, the 

Buyer shall have the right, 14 days after 

giving  

a notice thereof to the Supplier, to 

suspend the Supplier’s work and cancel 

the Contact. The provisions of 35-1 shall 

be applied. 

3-1- The Buyer (Ministry/Department) 

shall require the Bidders, Suppliers, 

Contractors or Advisors to adhere to the 

)ط( "الخدمات المتصلة" تعنً الخدمات 

، مثل التأمٌن  المرافقة لتجهٌز السلع

ب والتدرٌب والصٌانة المبدئٌة والتركٌ

وؼٌرها من التزامات المجهز بموجب 

 العقد.

 

)ي( "المقاول الثانوي" تعنً أي شخص 

 ، أو أي مؤسسة حكومٌة أو خاصة طبٌعً

، ٌقوم بالتعاقد مع  ، أو خلٌط من االثنٌن

المجهز لتأمٌن جزء من السلع المطلوبة أو 

 تنفٌذ أي جزء من الخدمات المتصلة بها.  

 

 

)ك( "المجهز" هو أي شخص طبٌعً، أو 

، أو خلٌط  أٌة مؤسسة حكومٌة أو خاصة

، الذي تمت الموافقة على  من االثنٌن

 عطائه من المشتري وتم تسمٌته فً العقد. 

 

)ل( موقع التسلٌم هو المكان المذكور فً 

 الشروط الخاصة بالعقد.

 

 وثائق العقد .2

 أن جمٌع الوثائق المكونة للعقد .2-1

)وجمٌع أجزائها( بحسب ترتٌبها فً العقد 

مترابطة ومتكاملة وٌفسر بعضها البعض ، 

 و تتم قراءة العقد كوحدة متكاملة.

 

 

 الفساد و االحتٌال .3

اذا توصل المشتري الى قناعة تامة بقٌام  

المجهز باي من ممارسات االحتٌال أو 

الفساد أو التواطؤ أو القهر أو  االعاقة 

التنافس او تنفٌذ العقد ،  خالل اجراءات

( ٌوما من 14فللمشتري الحق وبعد ) 

توجٌه انذار بذلك الى المجهز اٌقاؾ عمل 

المجهز والؽاء العقد وٌتم تطبٌق احكام 

 ( منها. 1-35( الفقرة )35المادة )

 

  

 

ٌشترط المشتري )الوزارة/الدائرة(  3-1

على مقدمً العطاءات، والمجهزٌن، 

 ٌلتزمونارٌن أن والمقاولٌن والمستش
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higher standards of business ethics 

during the period of supply and contract 

execution. In order to achieve this policy, 

the Buyer: 

a- Defines, for the purpose of these 

provisions, the below stated terms, as 

follows: 

1)  “Corrupt Practice” means offering, 

giving, receiving or soliciting, directly or 

indirectly, anything of value to influence 

the actions of a public official7 

throughout the outsourcing process or 

contract execution. 

2) “Fraudulent Practice” means any 

misrepresentation or omission of any fact 

in view to influence the outsourcing 

process or contract execution. 

3)  “Collusive Practice” means any 

scheme or arrangement between two or 

more Bidders, with or without knowledge 

of the Buyer, in view to establish artificial 

and noncompetitive prices. 

4)  “Coercive Practice” means harming or 

threatening to harm, directly or indirectly, 

the persons or their properties  to  

influence  their  participation  in  the  

outsourcing  processes  or  influence  

the  contract execution. 

5)  “Obstructive Practice”: 

First: To intentionally destroy, falsify, 

distort or conceal investigation-required 

substantial documents or give false 

testimony to investigators to obstruct 

the investigation procedures in any of 

the abovementioned practices through 

threatening, provoking or intimidating 

any Party and prevent it from giving any 

investigation-related information. 

Second: Also means the practices that 
obstruct the buyer's practicing its right 
of auditing and revision, as per 
11/Inspection and Auditing by the Bank. 
 

بأعلى معاٌٌر األخالق المهنٌة خالل فترة 

التجهٌز وتنفٌذ العقد. ولتحقٌق هذه 

 ، فإن المشتري: السٌاسة

 

ٌعرؾ لؽرض هذه األحكام  ( أ)
 المصطلحات المدرجة فً أدناه كما ٌأتً:

 

"ممارسة فاسدة" تعنً عرض أو  (1
إعطاء أو استالم أو استدراج أي شًء ذي 

ر أو ؼٌر مباشر قٌمة سواء بشكل مباش
فً عملٌة  1للتأثٌر على عمل مسؤول عام

 التجهٌز أو فً تنفٌذ العقد؛
 
 
"ممارسة احتٌالٌة" تعنً تشوٌه   (2

الحقائق أو إؼفالها للتأثٌر على عملٌة 
 التجهٌز أو تنفٌذ العقد 

 
 
"ممارسات تواطئٌة" تعنً أٌة خطة  (3

أو ترتٌب بٌن اثنٌن أو أكثر من مقدمً 
لم من المشتري أو دون ، سواء بع العطاء

علمه، بهدؾ تقدٌم أسعار عطاء على 
 مستوٌات زائفة وؼٌر تنافسٌة؛

 
"ممارسات قهرٌة" تعنً إٌذاء أو  (4

،  التهدٌد بإٌذاء أشخاص أو ممتلكاتهم
بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ، للتأثٌر على 
مشاركتهم فً عملٌة التجهٌز أو التأثٌر 

 على تنفٌذ عقد.
 

 ممارسات االعاقة (5
وال. وتعنً االتالؾ أو التزٌٌؾ أو التؽٌٌر ا

او االخفاء المتعمد للوثائق الثبوتٌة 

الخاصة بالتحقٌق او اعطاء افادة كاذبة 

للمحققٌن إلعاقة اجراءات التحقٌق فً اي 

من هذه الممارسات المذكورة انفا من 

خالل التهدٌد أو التحرش أو تخوٌؾ اي 

طرؾ لمنعه من تقدٌم معلومات وثٌقة 

 صلة فً التحقٌق.ال

 

. كذلك تعنً االفعال التً تعوق ثانٌا

ممارسة المشتري لحقه فً التدقٌق 

وممارسة الرقابة المنصوص علٌها بالمادة 

 ( الفحص و التدقٌق من المصرؾ . 11) 
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3-2- Shall be dismissed from work any 

employee of the Supplier if it is proved 

that it is involved in any corrupt, 

fraudulent, collusive, coercive or 

obstructive practice during the 

procedures of contracting on purchasing 

the Commodities. 
 
4- Interpretation  

4-1-     If required by the context, singular 

may refer to plural and vice-versa. 
 
4-2- a- Unless there’s contradiction with 

any conditions in the Contract, the 

construction of commercial terms and 

rights and obligations of the Contract 

Parties shall as specified in the 

INCOTERMS. 

b- C F R , FCA, CIP, EXW and other 

similar abbreviations, when used, shall 

be subject to the rules referred to in the 

applicable version of INCOTERMS as 

referred to in the Special Conditions of 

the Contract issued by the International 

Chamber of Commerce, Paris. 
 
4-3- Entire Agreement: 

The Contract consists of the entire 

agreement between the Buyer and the 

Supplier, all correspondences, 

negotiations and agreements (whether 

oral or written) made between the Parties 

before the date of signing the Contract 

shall be void. 

4-4-  Amendment 

Any change or amendment to the 

Contract shall have no legal effect unless 

it is in writing, dated and refers to the 

Contract specifically. Also, it shall be 

signed by a duly authorized 

representative of each Party. 

4-5-  No Assignment 

a-  According to 4-5-b/General Conditions 

of the Contract, any delay, lingerer or 

grace from any Party in the application of 

ٌطرد من العمل أي من موظفً  3-2

المجهز فً حالة ثبوت تورطه فً اي من 

طؤ أو ممارسات الفساد أو االحتٌال أو التوا

، اثناء اجراءات التعاقد  القهر أو االعاقة

 لشراء السلع.

 

 

 التفسٌر .4

إذا تطلب السٌاق ذلك قد تعنً  4-1

 الصٌؽة المفردة الجمع والعكس صحٌح.

)ا( مالم ٌوجد تضارب مع اٌة شروط  4-2

فً العقد فان تفسٌر المصطلحات التجارٌة 

والحقوق وااللتزام ألطراؾ العقد تكون 

 ا توضحه االنكوترم.بموجب م

 

 

 

 ,CFR,FCA,CIP)ب( المصطلحات 

EXW ون خاضعة واألخرى مماثلة ستك

المشار الٌها فً  عند استعمالها للقواعد

النسخة المعمول بها من االنكوترم المشار 

الٌه فً الشروط الخاصة بالعقد والصادرة 

 التجارة العالمٌة فً بارٌس. عن قبل ؼرفة

 

 كامل االتفاقٌة: 4-3

تكون العقد من كامل االتفاقٌة بٌن ٌ

المشتري والمجهز ، وتبطل جمٌع 

المراسالت والمفاوضات واالتفاقٌات 

)سواء الشفهٌة أو خطٌة( التً تمت بٌن 

 الطرفٌن قبل تارٌخ العقد.

 

 

 التعدٌل:  4-4

أي تؽٌٌر أو تعدٌل على العقد لن ٌكون ذا 

قٌمة قانونٌة إال إذا كان مكتوباً، وٌحمل 

اً وٌشٌر إلى العقد بشكل محدد، كما تارٌخ

ٌجب أن ٌكون موقعا من ممثل مخول 

 حسب األصول من كال الطرفٌن.

 

 عدم التنازل: 4-5

ب( من الشروط -5-4)أ(  بمقتضى البند ) 

العامة للعقد ، لن ٌؤثر أو ٌحد أو ٌجحؾ 

أي تأخٌر أو ترٌث أو إمهال من ألي من 
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any if the Contract terms and conditions 

or complying with time shall not have 

effect on any of the other Party’s rights 

stated in the Contract. Also, any waiver 

by any Party of any breach of the 

Contract shall not constitute a waiver of 

any thereafter breach (es) of the Contract. 

b- A n y  assignment by any Party of 

rights, powers or right recovery u n d e r  

the Contract shall be in writing, dated 

and signed by authorized representative 

of the assigning Party. Also, the right 

and the extent of assignment shall be 

specified. 

4-6-  Contract Conditions Validity 

If any provision or condition of the 

Contract is found to be legally 

prohibited, invalid or inapplicable, such 

prohibition, invalidity or inapplicability 

shall not affect the validity or applicability 

of any other provision or condition of the 

Contract. 

5- Language 

5-1-The  Contract,  and  all  its  related  

correspondences and documents  

exchanged  between  the Buyer and the 

Supplier, shall be written in the language 

specified in the Special Conditions of 

the Contract. The supporting documents 

and printed matters that are considered 

part of the Contract can be in another 

language, provided that these shall be 

accompanied with a true translation into 

the specified language; such translation 

shall be adopted for the purpose of 

Contract construction. 

5-2- The Supplier shall be charged with 

all the expenses of translating any 

documents it submits into the approved 

language and shall be responsible for 

the accurate translation of the 

documents provided by the importer. 

 

 الطرفٌن فً تطبٌق أي من بنود أو شروط

العقد أو االلتزام فً الوقت على أي من 

حقوق الطرؾ اآلخر المبرمة فً العقد، 

كذلك ال ٌمثل أي تنازلً من اي من الطرفٌن 

عن أي خرق فً العقد تنازل عن خرق 

 الحق أو خروق الحقة للعقد.

)ب( أي تنازل من اي من الطرفٌن عن 

حقوق أو سلطات أو استرداد حق بموجب 

، وأن ٌكون  طٌاالعقد ٌجب أن ٌتم خ

مؤرخا وموقعاً من ممثل مخول من الطرؾ 

المتنازل، كما ٌجب تحدٌد الحق وإلى أي 

 مدى تم التنازل عنه.

 

 

  نفاذ شروط العقد   4-6

إذا تبٌن أن أحد أحكام أو شروط العقد 

ممنوعة أو باطلة أو ؼٌر قابلة للتطبٌق 

، فإن هذا المنع أو البطالن أو عدم  قانوناً 

لى التطبٌق لن ٌؤثر على شرعٌة القدرة ع

أو تطبٌق أي من األحكام والشروط 

 األخرى فً العقد.

 

 للؽةا  .5

ٌجب أن ٌكتب العقد وجمٌع  5-1

المراسالت والمستندات المتصلة بها 

 المتبادلة بٌن المشتري والمجهز باللؽة

المحددة فً الشروط الخاصة بالعقد. 

ر الوثائق المساندة والمطبوعات التً تعتب

جزءاً من العقد ٌمكن أن تكون بلؽة أخرى 

على أن تكون مرفقة بترجمة طبق األصل 

، ولؽاٌات تفسٌر العقد  باللؽة المحددة

 تعتمد هذه الترجمة.

 

 

 

 

على المجهز أن ٌتحمل جمٌع نفقات  5-2

ترجمة أٌة وثائق ٌقدمها إلى اللؽة 

المعتمدة، وتحمل مسؤولٌة دقة ترجمة 

 المورد. الوثائق التً ٌقدمها

 

 

 



78 
 

6- Joint Venture or Group of Companies 

or Organizations 

6-1- If the Supplier is a joint venture or 

a group of companies or organizations, 

all Parties shall be considered jointly 

and severally liable to the Buyer for the 

execution of the provisions of the 

contract and the shall appoint one Party 

of them to act as authorized head to 

enter into obligations on behalf of the 

joint venture of the group of companies of 

organization. The JV or the group of 

companies or organization may not be 

restructured or reorganized without prior 

written consent by the Buyer. 

7- Qualification 

7-1- The Supplier and its Subcontractors 

shall have nationalities of eligible 

countries. The Supplier or its 

Subcontractor is considered having 

nationality of a country if it is a resident 

therein or s incorporating or holding 

shares in a company or registered and 

doing business under the provisions of 

the laws of such country. 

7-2-All Commodities a n d  Related 

Services to be supplied under the 

Contract and funded by the Buyer shall 

be originated from an eligible country. 

For the purpose of this Clause, the origin 

means the country in which the 

Commodities, or the commodities 

produced from manufacturing, 

processing or assembling essential 

components of trade mark that has 

substantially different characteristics 

than those of their final product, are 

agriculture, bred, mined, manufactured or 

processed. 

8- Notification Memos  

8-1-  Any notice of legal action given by 

a Party to the other according to the 

Contract shall be in writing and sent to 

المشروع المشترك ، مجموعة شركات  .6

 او مؤسسات

   

إذا كان المجهز مشروعاً مشتركاً او  6-1

مجموعة شركات و مؤسسات ، ٌعتبر 

جمٌع األطراؾ، ، مسؤولٌن مسؤولٌة 

مشتركة و تضامنٌة أمام المشتري عن 

تنفٌذ أحكام العقد وعلٌهم أن ٌعٌنوا طرفا 

ٌس مخول واحدا من بٌنهم للعمل كرئ

للدخول بااللتزامات نٌابة عن المشروع 

المشترك او مجموعة الشركات او 

المؤسسات. وال ٌجوز تؽٌٌر تركٌبة أو 

تشكٌلة أي من المشروع المشترك أو 

مجموعة الشركات او المؤسسات دون 

 موافقة المشتري الكتابٌة المسبقة.

 التأهٌل.  7

ٌجب ان ٌكون المجهز ومقاولوه  7-1

ون من جنسٌات الدولة المؤهلة ، و الثانوٌ

ٌعتبر المجهز او مقاوله الثانوي حاصلً 

على جنسٌة دولة ما اذا كان مقٌما فٌها ، 

أو مؤسساً أو مشاركاً فً شركة او تم 

تسجٌله وٌعمل بموجب احكام قوانٌن تلك 

 الدولة.

          

 

ٌجب أن تكون كافة السلع والخدمات  7-2

هٌزها بموجب المتصلة بها المطلوب تج

العقد و ٌتم تموٌلها من المشتري ، من 

منشأ دولة مؤهلة وألؼراض هذا القسم 

فان المنشأ ٌعنً الدولة التً فٌها زراعة 

او تربٌة أو استخراج أو تصنٌع أو معاملة 

السلع فٌها او السلع الناتجة من تصنٌع أو 

معاملة أو تجمٌع مكونات أساسٌة ذات 

خصائصها  عالمة تجارٌاً تختلؾ فً

بصورة كبٌرة عن خصائص المنتج 

 النهائً الناتج عنها.

 

 

 

 مذكرات التبلٌػ  .8

أي تبلٌػ موجه من أحد األطراؾ إلى  8-1

اآلخر استناداً للعقد ٌجب أن ٌكون خطٌاً 

ومرسالً إلى العنوان المحدد فً الشروط 
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the address specified in the Special 

Conditions of the Contract. “In writing” 

means written with receipt 

acknowledged. 

8-2- The notice shall be deemed valid as 

of the date of receipt or applicability 

thereof, whichever is later. 

9- Governing Law 

9-1-The Contract is governed by and 

construed according to the applicable law 

in the Republic of Iraq. 

10- Settlement of Disputes 

10-1-   Amicable Resolution: 

The Buyer and the Supplier shall exert 

every reasonable effort to resolve any 

dispute to arise between them according 

or connected to the Contract through 

direct amicable negotiations. 

10-2-   Arbitration 

Failure by the Parties to resolve the 

dispute within 28 days after starting the 

negotiations stated n 10-1, any Party may 

give the other a notice informing it with 

its intent to resort to arbitration with 

respect to the subject of dispute. The 

arbitration procedure shall not be started 

before the other Party’s receipt of such 

notice. It is possible  to  start  arbitration  

procedures  under  the  Contract  before  

or  after  the  supply  of  commodities The 

arbitration procedures shall be followed 

according to the rules stipulated in the 

Special Conditions of the Contract. 

10-3- The choice of arbitration does not 

prevent the following: 

a- T h e  Parties to continue fulfillment of 

their obligations according to the 

Contract, unless they agree otherwise. 

b- T h e  Buyer to make any due payments 

to the Supplier. 

 

 

 

الخاصة بالعقد. "خطٌاً" تعنً مكتوبا مع 

 إثبات باالستالم.

 

 

تبر المذكرة نافذة من تارٌخ تع 8-2

استالمها أو من تارٌخ سرٌانها، أٌهما 

 أبعد.

 القانون الحاكم. 9

ٌحتكم العقد وٌفسر حسب القوانٌن  9-1

 النافذة فً جمهورٌة العراق.

 

 فض النزاعات  .11

 الحل الرضائً:    11-1

على المشتري والمجهز أن ٌقوما بكل جهد 

موجب ممكن لحل أي نزاع ٌنشأ بٌنهما ب

العقد أو فٌما ٌتعلق بالعقد عن طرٌق 

 المفاوضات الودٌة والمباشرة.

 

 التحكٌم :   11-2

اذا فشل الطرفان فً التوصل الى حل 

( ٌوماً 28الخالؾ او النزاع بعد مضً )

من بدء المفاوضات المذكورة فً الفقرة 

( فبأماكن اي من الطرفٌن تقدٌم 11-1)

ؼبته اشعار الى الطرؾ االخر ٌعلمه بر

باللجوء الى التحكٌم بصدد موضوع النزاع 

، ولن تتم مباشرة بإجراءات ت التحكٌم اال 

بعد استالم الطرؾ االخر لذلك االشعار ، 

ومن الممكن المباشرة بإجراءات التحكٌم 

بموجب العقد قبل او بعد تجهٌز السلع وٌتم 

اتباع اجراءات التحكٌم بموجب القواعد 

ط الخاصة المنصوص علٌها فً الشرو

 بالعقد.  

 

ان اختٌار التحكٌم ال ٌمنع مما  11-3

 ٌأتً:

ان ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ  ا.   

التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا 

 على ؼٌر ذلك.

ب. على المشتري ان ٌدفع للمجهز اٌة    

 دفعات متحققة له.
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11- Audit and Review by the Buyer 

In the Contracts resulting from direct 

invitation or single offer (monopoly) 

method, if stipulate in the Bids Data 

Sheet, the Buyer shall have the right to 

inspect the Supplier’s  office and check 

and audit its accounts and records, as 

well as its Subcontractors,  so far as it 

is connected to the contract execution 

and/or the persons they appoint. Such 

accounts and records shall be audited 

by auditors appointed by the Buyer, if 

required by the Buyer. 

12- Scope of   Supply 

12-1-The Commodities and Related 

Services shall be according to those 

specified in the Table of Requirements. 

13- Delivery and Documents 

13-1- As per 33-1/General Conditions of 

the Contract, the delivery of commodities 

and completing the execution of Related 

Services shall be according to the 

delivery and completion schedule stated 

in the Table of Requirements. The 

Supplier shall provide shipping details 

and any documents stated in the Special 

Conditions of the Contract. 
 
14- Supplier’s Responsibilities 

14-1-The Supplier shall provide all 

Commodities  and Related Services 

stated in the Scope of Supply according 

to 12/General Conditions of the Contract 

and the Delivery and Completion 

Schedule and as stated in 

13/General Conditions of the Contract. 

15- Contract Price 

15-1- The amounts  earned  by the 

Contract’s  Supplier  from the Buyer for 

the Commodities  and Related Services 

shall conform to those specified in its 

Bid, except for any prices duly amended 

according to the Special Conditions of 

the Contract. 

 التدقٌق والمراجعة من قبل المشتري .11
الدعوة المباشرة فً العقود الناجمة عن  

او اسلوب العطاء الواحد ) االحتكار ( واذا 

نص على ذلك فً ورقة بٌانات العطاء 

ٌحق للمشتري بإجراء الكشؾ عن مكاتب 

المجهز ومراجعُه وتدقٌق حساباته 

وسجالته وكذلك مقاولٌه الثانوٌٌن قدر 

تعلق االمر بتنفٌذ العقد و / او االشخاص 

تدقٌق هذه  الذٌن ٌقومون بتعٌٌنهم وٌتم

الحسابات و السجالت من مدققٌن ٌتم 

تعٌنهم من المشتري اذا طلب المشتري 

 ذلك .

 

 نطاق التجهٌز.   12

ٌجب أن تكون السلع والخدمات  12-1

المتصلة بها مطابقة لتلك المحددة فً 

 جدول المتطلبات.

 

  التسلٌم والوثائق.  13

( من 1-33بمقتضى الفقرة ) 13-1

عقد، ٌكون تسلٌم السلع الشروط العامة لل

واستكمال تنفٌذ الخدمات المتصلة بها 

مطابقا لجدول التسلٌم واالكمال المذكور 

فً جدول المتطلبات. ٌجب أن ٌؤمن 

المجهز تفاصٌل الشحن وأٌة وثائق أخرى 

بحسب ما هو مبٌن فً الشروط الخاصة 

 للعقد. 

 مسؤولٌات المجهز .14

ٌجب على المجهز أن ٌؤمن   14-1

ع والخدمات المتصلة بها كافة الواردة السل

من  12فً نطاق التجهٌز طبقاً للفقرة 

الشروط العامة للعقد ، وجدول التسلٌم 

من  13واإلكمال، كما هو محدد فً الفقرة

 الشروط العامة للعقد.

 

 سعر العقد .15

ٌجب ان تتطابق المبالػ التً  15-1

ٌتقاضاها المجهز فً العقد من المشتري 

سلع والخدمات المتصلة بها مع مقابل ال

االسعار المحددة منه فً عطائه باستثناء 

اٌة اسعار معدلة اصولٌاً استناداً للشروط 

 الخاصة بالعقد.
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16- Terms of Payment 

16-1- Contract Price, to include the 

payments made (if applicable), shall be 

paid as stated in the Special Conditions 

of the Contract. 

16-2-   The Payments due to the Buyer 

shall be made in writing, accompanied 

with the receipts that describe the 

Commodities and Related Services 

executed and with the documents 

required as per 13/Special Conditions of 

the Contract, upon completion of all 

obligations stipulated in the Contract. 

16-3-   The due payments shall be made 

to the Supplier immediately.  In no case 

the payment shall be delayed for more 

than 60 days after delivery of receipts and 

acceptance by the Buyer thereof. 

16-4-The Supplier’s due payments 

specified in the Contract shall be made 

in the currencies stated in the Contract. 

16-5- Failure by the Buyer to make any 

due payment on time or within the 

period specified in the Special 

Conditions of the Contract, it shall pay 

interest on the delayed amount at the rate 

specified in the Special Conditions of the 

Contract, throughout the delay period 

and until payments are made in full, 

whether before or after the court’s, or 

arbitration’s, award. 

17- Taxes and Fees 

17-1-   For the Commodities  

manufactured outside the Buyer’s 

country, The Supplier is liable for all 

taxes, stamp fee, export license fee and 

any other fees applicable outside the 

Buyer’s country, according to the 

prevailing legislations 

17-2-   For the Commodities  

manufactured within the Buyer’s country, 

the Supplier shall be liable for all taxes 

and fees applicable thereto until the 

 شروط الدفع  .16

سعر العقد، بما فً ذلك الدفعات  16-1

المقدمة )إذا كان ذلك ٌنطبق( ٌتم دفعها 

 كما هو مبٌن فً الشروط الخاصة بالعقد.

 

جب أن تقدم الدفعات المستحقة ٌ 16-2

الى المشتري خطٌا ً، مرفقة بالوصوالت 

(Invoices)  التً تصؾ السلع

، وبالوثائق  والخدمات المتصلة بها المنفذة

من الشروط  13الضرورٌة بحسب الفقرة 

العامة للعقد ، وعند إتمام جمٌع االلتزامات 

 المبرمة فً العقد.

 

ت ٌجب أن ٌصرؾ للمجهز الدفعا 16-3

المستحقة فوراً، وال ٌجوز بأي حال من 

ٌوماً من  61األحوال أن تتأخر الدفعة عن  

تارٌخ تسلٌم الوصوالت وقبول المشتري 

 لها.

ٌتم صرؾ مستحقات المجهز عن  16-4

الدفعات المحددة بالعقد بالعمالت الواردة 

 فً العقد.

إذا أخفق المشتري فً صرؾ أٌة  16-5

ضمن الفترة دفعة مستحقة فً وقتها أو 

المحدد فً الشروط الخاصة بالعقد ، فعلٌه 

أن ٌدفع الفائدة على المبلػ المؤجل 

بالنسبة المحددة فً شروط الخاصة بالعقد 

، عن طوال فترة التأخٌر وحتى ٌتم الدفع 

بالكامل، سواء كان ذلك قبل أم بعد إرساء 

 الحكم أو التحكٌم.

 

 

 الضرائب والرسوم .17

ع المصنعة خارج بالنسبة للسل 17-1

دولة المشتري ٌتحمل المجهز كامل 

المسؤولٌة عن كافة الضرائب ورسم 

الطابع ورسوم اصدار اجازة التصدٌر واٌة 

رسوم اخرى تتحقق علٌه خارج دولة 

 المشتري وحسب التشرٌعات النافذة.

 

بالنسبة للسلع المصنعة داخل دولة  17-2

المشتري ٌكون المجهز مسؤوالً عن 

افة والرسوم الخ التً تتحقق الضرائب ك

علٌه لحٌن تسلٌم السلع المتعاقد علٌها الى 
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delivery of Commodities  contracted on to 

the Buyer, according to the prevailing 

legislations 

17-3-  The Buyer shall exert every effort to 

facilitate the Supplier’s obtaining any tax 

exemptions, discounts or exceptions in 

view to realize maximum reduction in the 

Commodities ’ amount. 

18- Good Performance Guarantee 

18-1-If the g o o d  Performance 

Guarantee is required in the Special 

Conditions of the Contract, the Supplier 

shall provide the guarantee specified 

within 28 days after its being notified 

with awarding the tender in its favor, 

unless stated otherwise in the Bids data 

sheet. 

18-2- The amounts of g o o d  performance 

guarantee shall be released to the Buyer 

as indemnification for any loss to occur 

due to failure by the Supplier to finalize 

its obligations under the Contract. 

18-3- The g o o d  performance guarantee, 

if required, shall be in any of the forms 

stipulated in the Special Conditions of the 

Contract, or any form approved by the 

Buyer. 

18-4- The Buyer shall return to the 

Supplier the g o o d  performance 

guarantee after 28 days from the 

Supplier’s completing   fulfillment   of   all   

its   obligations   under   the   Contract,   

to i n c l u d e    any o b l i g a t i o n s    of 

manufacturer’s guarantee, unless the 

Special Conditions of the Contract state 

otherwise. 

19- Copy rights 

19-1-Copyrights  on  all  drawings,  

documents  and  other  materials  that  

include  data  and  information submitted 

by the Buyer remain registered in the 

Supplier’s name. If these were submitted 

directly to the Buyer from the Supplier or 

 المشتري وحسب التشرٌعات النافذة.

 

 

على المشتري ان ٌبذل اقصى جهده  17-3

فً تسهٌل حصول المجهز على اٌة 

اعفاءات ضرٌبٌة او اي      تخفٌض لها 

او استثناءات بهدؾ تحقٌق اكبر تخفٌض 

 فً مبلػ السلع.

    ضمان حسن االداء .18

إذا كان ضمان حسن االداء  18-1 

مطلوباً فً الشروط الخاصة بالعقد ، فإن 

على المجهز أن ٌؤمن الضمان المحدد 

ٌوماً من تبلٌؽه بإرساء العطاء،  28خالل 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة 

 بٌانات العطاء.

 

 

تطلق مبالػ ضمان حسن االداء  18-2

ن أٌة خسارة تنتج للمشتري كتعوٌض ع

عن إخفاق المجهز فً اكمال التزاماته 

 بموجب العقد.

 

ٌجب أن ٌكون ضمان حسن االداء،  18-3

، فً أحد األشكال  إذا كان مطلوباً 

المنصوص علٌها فً الشروط الخاصة 

بالعقد ، أو بأي شكل آخر ٌعتمده 

 المشتري.

ٌعٌد المشتري إلى المجهز ضمان  18-4

ٌوماً على  28ر حسن االداء بعد مرو

انتهاء المجهز من تنفٌذ جمٌع التزاماته 

بموجب العقد بما فً ذلك أٌة التزامات 

ضمان المصنع ، ما لم تنص الشروط 

 الخاصة للعقد على خالؾ ذلك.

 

 

 حقوق النشر .19

حقوق نشر جمٌع المخططات  19-1

والوثائق وجمٌع المواد األخرى التً 

ا تحتوي على بٌانات ومعلومات قدمه

، تبقى مسجلة باسم  المجهز إلى المشتري

، أو إذا تم تقدٌمها مباشرة إلى  المجهز

،  المشتري من المجهز أو أي طرؾ ثالث

، تبقى حقوق  بما فً ذلك مجهزي المواد
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a third Party, to include Commodities 

suppliers, the copyrights remain 

registered in the name of such third 

Party. 

20- Confidential Information 

20-1-  Both the Buyer and the Supplier 

shall strictly keep confidential and not 

disclose any documents, data  or  

information  related,  directly  or  

indirectly,  to  the  Contract  to  any  third  

Party,  whether  such information  are  

submitted  before  or  during  signing,  

executing  or  cancelling  the  Contract,  

without obtaining the Second Party’s 

written consent. To be accepted from 

this condition any information, data or 

documents necessary for the Supplier to 

have part of the Contract performed 

through Subcontractors; in which case, 

the Supplier shall impose confidentiality 

obligation on the Subcontractor similar to 

that applies to it as per 20/Special 

Conditions of the Contract. 

20-2- The Buyer or the Supplier shall not 

use any of the documents, information 

and data they obtain from each other for 

any purpose other than the Contract 

entered into between them. 

20-3- Compliance by the Contract Parties 

to 20-1 and 20-2/General Conditions of 

the Contract above shall not apply to the 

following information: 

a-  If the Buyer or the Supplier is required 

to disclose such information to any other 

body contributing in funding the project, 

b-  If such information has become public 

due to a reason beyond the control of 

either Party, 

c- If the relevant Party can prove that it 

possesses such information when it 

received them and that it had obtained 

them through other means with no direct 

or indirect relation to the other Party, or 

 النشر مسجلة باسم هذا الطرؾ الثالث.

 

 

 

 المعلومات السرٌة .21

ٌلتزم كال من المشتري والمجهز  21-1

، وبعدم اإلفصاح عن أٌة  بالسرٌة التامة

وثائق أو بٌانات أو معلومات تتعلق بشكل 

مباشر أو ؼٌر مباشر بالعقد ألي طرؾ 

ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو 

،  خالل توقٌع العقد أو تنفٌذه أو إلؽائه

دون الحصول على الموافقة الخطٌة 

للطرؾ الثانً. و ٌستثنى من هذا أٌة 

وثائق ٌحتاجها  معلومات أو بٌانات أو

المجهز لٌنفذ جزءا من العقد من خالل 

المقاولٌن الثانوٌٌن. وفً هذه الحالة ٌجب 

على المجهز أن ٌحصل على التزام 

بالسرٌة من المقاول الثانوي مشابه لذلك 

( من 21الذي التزم به بموجب المادة )

 الشروط العامة للعقد.

 

 

 

ال ٌحق للمشتري أو المجهز  21-2

ي من الوثائق والمعلومات استخدام أ

والبٌانات التً ٌحصالن علٌها احدهما من 

االخر ألي ؼرض ال ٌتعلق بالعقد المبرم 

 بٌنهما.

-21التزام طرفً العقد بالفقرات ) 21-3

( المذكورة اعاله من الشروط 2-21( و)1

العامة للعقد ال ٌسري على المعلومات 

 : األتٌة

طالع إذا احتاج المشتري أو المجهز إ )أ(

أٌة جهة أخرى مشاركة فً تموٌل 

 المشروع على هذه المعلومات.

إذا اصبحت هذه المعلومات علنٌة  )ب(

 لسبب خارج عن إرادة اي من الطرفٌن.

 

إذا تمكن الطرؾ المعنً أن ٌثبت  )ج(

امتالكه للمعلومات وقت تسلمها وأنه 

حصل علٌها بطرق أخرى لٌست لها عالقة 

 لطرؾ اآلخر؛ أومباشرة أو ؼٌر مباشرة با

 



78 
 

d- I f  either Party obtains the same validly 

from a third Party that has no obligation 

of confidentiality. 

20-4-The provisions of 20/General 

Conditions of the Contract shall in no way 

amend the confidentiality obligation 

given by any Party before signing the 

Contract with respect to the Supply or 

any part of the Contract. 

20-5-The provisions of 20/General 

Conditions of the Contract shall survive 

the termination or completion of the 

Contract. 

21- Subcontracts 

21-1- The Supplier shall notice the Buyer 

in writing with all subcontracts related to 

the execution of the Contract, if this is 

not specified in the Bid. This notice, 

whether in the Bid or in a later time, 

shall not relieve the Supplier from its 

obligations, duties or responsibilities 

under the Contract. 

21-2- Subcontracts shall be according to 

the provisions of the General Conditions 

of the Contract. 

22- Specifications and Standards 

22-1-Technical Specifications and 

Drawings 

a- The  Commodities   and  Related  

Services  provided  under  the  Contract  

shall  conform  to  the  technical 

specifications and standards mentioned 

in S6 and the Table of Requirements. In 

the event no standard is stated, then the 

standard shall equal or exceed the 

official standards adopted in the 

Commodities’ countries of origin. 

b- The  Supplier  may  disclaim  liability  

for  any  design,  data,  drawings,  

specifications,  documents  or 

amendments provided or made by or on 

behalf of the Buyer, provided that it shall 

submit a notice of Buyer’s disclaimer. 

إذا حصل علٌها أحد الطرفٌن بشكل  )د(

قانونً من طرؾ ثالث ؼٌر ملزم بتعهد 

 السرٌة.

( من الشروط 21احكام المادة ) 21-4

العامة للعقد أعاله ال تعدل بأي شكل من 

األشكال االلتزام بالسرٌة المعطى من أي 

من الطرفٌن قبل تارٌخ توقٌع العقد فٌما 

 أو أي جزء من العقد.ٌتعلق بالتجهٌز 

 

( من 21تبقى احكام المادة ) 21-5

الشروط العامة للعقد ملزمة حتى بعد إلؽاء 

 أو تنفٌذ العقد.

 

 العقود الثانوٌة .21

على المجهز أشعار المشتري   21-1

خطٌاً بجمٌع العقود الثانوٌة المتعلقة بتنفٌذ 

العقد إذا لم ٌكن ذلك محدداً مسبقاً فً 

فً هذا التبلٌػ سواء كان فً العطاء . ال ٌع

العطاء أو فً مرحلة الحقة المجهز من 

التزاماته أو واجباته أو مسؤولٌاته بموجب 

 العقد.

 

ٌجب ان تستند عقود المقوالت  21-2

 الثانوٌة الى احكام الشروط العامة للعقد .

 

 المواصفات والمقاٌٌس  .22

 المواصفات الفنٌة والمخططات 22-1

 

ابق السلع والخدمات ٌجب أن تتط )أ(

المتصلة بها المؤمنة بموجب العقد 

بالمواصفات والمقاٌٌس الفنٌة الواردة فً 

، وجدول المتطلبات . وفً  القسم السادس

، فالمقٌاس ٌجب أن  حال عدم ذكر مقٌاس

ٌساوي أو ٌتفوق على المقاٌٌس الرسمٌة 

 المعتمدة فً دول منشأ السلع.

 

 

لٌته عن )ب( ٌحق للمجهز أن ٌخلً مسؤو

أي تصمٌم أو بٌانات أو مخططات أو 

مواصفات أو وثائق أو تعدٌالت مقدمة أو 

مصممة من المشتري أو بالنٌابة عنه، 

على أن ٌسلم مذكرة بإخالء المسؤولٌة 

 للمشتري.
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c-  Whenever  the  Contract  refers  to  

the  standard  conditions  and  

performance  rules  under  which  the 

Contract  is  to  be  executed,  then  the  

reference  is  to  the  version  or  update  

of  such  rules  and specifications, as 

specified in the Table of Requirements. 

Any amendment to such specifications 

and performance rules during the 

Contract execution shall not be adopted 

unless is preceded by the Buyer’s 

pr ior  consent.  Such amendment 

sha l l  be treated according to 33/General 

Conditions of the Contract. 

23- Packaging and Documents 

23-1-The Supplier ensures that the 

Commodities a re  shipped to their 

destination as stated in the Contract in a 

way that guarantees that no damage to 

occur thereto. Packaging, through the 

transportation duration, shall be 

adequate to protect rough handling and 

exposure to high temperatures, salts, 

sweats and open- air storage. Also shall 

be considered the size and weight of 

packaging boxes, distance of 

destination and lack of heavy handling 

equipment's throughout the 

transportations phases, to include the 

transit. 

23-2- Packaging, tagging and 

documentation in and outside the 

packages shall be according to the 

special requirements stipulated in the 

Contract or any other requirements 

specified in the Special Conditions of the 

Contract or any other instructions issued 

by the Buyer 

24- Insurance 

24-1- Unless the Special Conditions of 

the Contract states otherwise, shall be 

procured overall insurance on the 

Commodities imported according to the 

أٌنما تتم اإلشارة فً العقد إلى  )ج(

المواصفات القٌاسٌة وقواعد التنفٌذ، التً 

فٌجب أن  سٌتم تنفٌذ العقد بموجبها ،

ٌكون الى اإلصدار  أو التحدٌث لهذه 

القواعد والمواصفات ، المحدد فً جدول 

المتطلبات . أي تعدٌل لهذه المواصفات و 

قواعد التنفٌذ أثناء تنفٌذ العقد لن ٌعتمد ما 

لم  ٌسبقه موافقة المشتري المسبقة بذلك 

مع هذا التعدٌل بما ، وٌجب أن ٌتم التعامل 

من الشروط العامة  33ٌتناسب مع المادة 

 للعقد.

 

 

 

 التؽلٌؾ والمستندات .23

ٌجب على المجهز أن ٌؤمن  23-1

شحن السلع إلى وجهتها النهائٌة المذكورة 

فً العقد، بطرٌقة تضمن عدم إتالفها أو 

إلحاق أي ضرر بها. ٌجب أن ٌكون 

مل التؽلٌؾ، طوال فترة النقل، كاؾ لتح

التعامل الخشن والتعرض لدرجات الحرارة 

القاسٌة، واألمالح والتعرق والتخزٌن فً 

أماكن مفتوحة. كما ٌجب أن ٌراعً حجم 

ووزن صنادٌق التؽلٌؾ ُبعد الوجهة 

النهائٌة للسلع وؼٌاب معدات التعامل مع 

الحموالت الثقٌلة فً جمٌع مراحل النقل 

 بما فٌها الترانزٌت.

 

 

 

،  توافق عملٌة التؽلٌؾٌجب أن ت 23-2

ووضع العالمات المناسبة والتوثٌق داخل 

وخارج المؽلفات مع المتطلبات الخاصة 

، أو أٌة  المنصوص علٌها فً العقد

متطلبات أخرى محددة فً الشروط 

، أو أٌة تعلٌمات أخرى  الخاصة بالعقد

 صادرة عن المشتري.

 

 لتأمٌنا .24

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً  24-1

شروط الخاصة بالعقد ، ٌتم اجراء ال

التامٌن الشامل على السلع الموردة 

بموجب العقد بعملة سهلة التحوٌل لدولة 
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Contract in a currency that is 

transferrable to an eligible country. 

Insurance shall be against loss or 

damage resulting from manufacture 

and/or purchase, transportation, storage 

or delivery. 

25- Transportation 

Unless the Special Conditions of the 

Contract states otherwise, the 

responsibility for arrangement for 

Commodities transportation shall be 

according to the INCOTERMS rules. 

26- Test and Engineering Inspection   

26-1-The Supplier shall, at its own 

expense, conduct the engineering 

inspection and tests required for the 

Commodities and Related Services, as 

specified in the Special Conditions of the 

Contract. 

26-2-The engineering inspection and 

tests may be conducted in the 

headquarters of the Supplier or the 

importer’s Subcontractor, upon delivery 

and/or arrival at destination or any other 

place in Iraq according to the stipulations 

of the Special Conditions of the 

Contracts. In the event tests are 

conducted in the headquarters of the 

Supplier or the Supplier’s Subcontractor, 

then the Supplier, under 26-2/General 

Conditions of the Contract, shall offer 

all facilities and assistance necessary 

for the testing team, to include the 

drawings and production data, without 

incurring additional cost to the buyer. 

26-3-The Buyer or its representative may 

attend the engineering inspection and 

testing as per 26-2/General Conditions of 

the Contract, provided that the Buyer 

shall be charged with all its personal 

costs and expenses to incur from its 

attendance, including but not limited to 

the costs of travel and accommodation. 

، او  مؤهلة. ٌكون التامٌن ضد الضٌاع

التلؾ الناتج عن التصنٌع أو والشراء أو 

 النقل أو التخزٌن  أو التسلم.

 

 

 

 النقل.  25

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً  25-1

لخاصة بالعقد ، فان مسؤولٌة الشروط ا

تنظٌم نقل السلع ٌتم بموجب القواعد 

 المحددة فً االنكوترم.

 

 االختبار والفحص الهندسً .26

ٌتوجب على المجهز أن ٌقوم  26-1

على نفقته الخاصة باالختبار والفحص 

الهندسً الالزم على السلع والخدمات 

المتصلة بها والمحددة فً الشروط 

 الخاصة بالعقد.

 

ٌمكن أن ٌتم أجراء االختبارات  26-2

والفحوص الهندسٌة فً مقر المجهز، أو 

المقاول الثانوي الذي تعاقد معه المورد، 

عند التسلٌم و/ أو وصولها إلى وجهتها 

النهائٌة أو أي مكان آخر فً العراق 

بحسب ما هو مبٌن فً شروط العقد 

الخاصة. وفً حالة أجراء االختبار فً مقر 

و المقاول الثانوي الذي تعاقد معه المجهز أ

( 2-26المجهز، فبموجب الفقرة الفرعٌة )

من شروط العقد العامة، على المجهز 

توفٌر جمٌع التسهٌالت والمساعدة الالزمة 

لفرٌق االختبار بما فً ذلك المخططات 

وبٌانات اإلنتاج دون أن ٌشكل ذلك تكلفة 

 إضافٌة على المشتري.

 

 

ممثل عنه  ٌحق للمشتري أو 26-3

حضور االختبار او الفحوص الهندسٌة 

( من الشروط 2-26بموجب الفقرة )

، بشرط أن ٌتحمل المشتري  العامة للعقد

جمٌع تكالٌفه ونفقاته الشخصٌة الناتجة 

، على سبٌل المثال  ، شامال عن حضوره

 ال الحصر، تكالٌؾ السفر واإلقامة.
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26-4-The Supplier, before conducting 

the engineering inspection and tests, 

shall give the Buyer a prior notice of the 

date and place in which they are 

conducted.  Also, it shall obtain 

authorization or consent by any relevant 

third Party or manufacturer on attendance 

by the Buyer or its representative in such 

engineering tests and/or inspection. 

26-5- The Buyer, if deems necessary, 

may require the Supplier to conduct any 

engineering tests and/or inspection that 

is not mentioned in the Contract, to verify 

that the characteristics and performance 

of such Commodities conform to the 

technical specifications, rules and 

standards stated in the Contract, 

provided that the reasonable costs and 

expenses to incur by the importer for 

conducting such engineering tests 

and/or inspection shall be added to 

Contract Price. Shall be considered any 

delay in the delivery dates, completion 

dates and other obligations affected due 

to such engineering tests and/or 

inspection in the course of manufacture 

and/or the importers’ fulfillment of their 

obligations under the Contract. 

26-6- The Supplier shall submit to the 

Buyer a report on the results of all the 

engineering tests and inspections 

conducted. 

26-7- The Buyer may reject the 

Commodities or any part thereof which 

are proved by the engineering test 

and/or inspection to be nonconforming to 

the specifications. The Supplier shall, at 

its own cost, repair or replace such 

rejected Commodities  or make the 

necessary modifications thereon to 

render them conforming to the  

specifications  and  shall,  after  giving  

the  Buyer a  prior  notice  according  to  

على المجهز أن ٌعطً إخطارا  26-4

شتري قبل إجرائه لالختبار مسبقا للم

والفحص الهندسً، ٌعلمه فٌه بالتارٌخ 

والمكان الذي سٌجرى فٌهما. وعلٌه أن 

ٌحصل على تصرٌح أو موافقة أي طرؾ 

ثالث له عالقة أو مصّنع على حضور 

المشتري أو ممثله مثل هذا االختبار و/أو 

 الفحص الهندسً.

 

ٌحق للمشتري أن ٌطلب من  26-5

بأي اختبار و/أو الفحص المجهز القٌام 

الهندسً ؼٌر مدرج فً العقد إذا وجده 

ضرورٌاً ، للتأكد من أن خصائص وأداء 

هذه السلع مطابق للمواصفات والقواعد 

والمقاٌٌس الفنٌة المبٌنة فً العقد، بشرط 

أن تضاؾ التكالٌؾ والنفقات المعقولة 

المترتبة على المورد إلجراء هذا االختبار 

سً إلى قٌمة العقد . ندو/أو الفحص اله

ٌؤخذ بعٌن االعتبار أي تأخٌر فً توارٌخ و

التسلٌم وتوارٌخ االنتهاء وااللتزامات 

األخرى المتأثرة والذي ٌسببه هذا االختبار 

و/أو الفحص الهندسً فً سٌر التصنٌع 

و/أو تنفٌذ الموردٌن اللتزاماتهم تحت 

 العقد.

 

 

 

 

على المجهز أن ٌقدم تقرٌراً  26-6

تري بنتائج جمٌع عملٌات االختبارات للمش

 والفحوص الهندسٌة التً ٌتم  إجراؤها.

 

ٌحق للمشتري رفض السلع أو  26-7

أي جزء منها ٌثبت االختبار و/أو الفحص 

الهندسً عدم مطابقتها للمواصفات. وعلى 

المجهز أن ٌقوم بإصالح أو بتبدٌل هذه 

السلع المرفوضة أو إجراء التعدٌالت 

ها لجعلها مطــابقة للمواصفات الالزمة علٌ

، وٌعٌد إجراء االختبار  على نفقته الخاصة

و/أو الفحص الهندسً على نفقته بعد 

إعطاء إشعار مسبق للمشتري بحسب 

 ( من الشروط العامة للعقد.4-23الفقرة )
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23-4/General Conditions of the Contract, 

repeat the engineering test and/or 

inspection. 

26-8-The importer’s approval on 

conducting any engineering test and/or 

inspection, attendance by the Buyer or 

representative thereof and issuing any 

report required under 23-6/General 

Conditions of the Contract shall not 

relieve it from any other warranties or 

obligations stated in the Contract. 

 
27- Delay Penalties 

27-1-   Except for the terms stipulated in 

32/General Conditions of the Contract, 

failure by the Supplier to deliver  all  or  

any  of  the  required  Commodities   on  

the  date(s)  of  delivery  specified  in  the  

Contract,  the Buyer shall have right, 

without prejudice to other Contract 

terms, to deduct from the Contract Price 

as penalty of delay, an amount equals 

the rate stated in the Special Conditions 

of the Contract for the delivery price for 

late Commodities  or unexecuted 

Services per week of delay or part 

thereof, until their actual delivery or 

execution. In the event of reaching the 

upper limit, the Buyer may terminate the 

Contract according to 35/General 

Conditions of the Contract. 

28- Manufacturer’s Guarantee 

28-1-  The  Supplier  guarantees  that  all  

Commodities   shall  be  brand  new,  

state-of-the-art  and  involve  all 

developments in design and materials, 

unless the Contract states otherwise. 

28-2- According to 22-1-b/ General  

Conditions  of the Contract, the importer 

guarantees  that the Commodities  shall 

be free of any faults resulting from any 

omission by the importer or resulting 

from the design, materials  or  

manufacture,  which  may  appear  under  

 

 

 

إن موافقة المورد على إجراء أي  26-8

اختبار و/أو فحص هندسً وحضور 

وإصدار أي تقرٌر  المشتري أو ممثل عنه

( من 6-23مطلوب بموجب الفقرة )

الشروط العامة للعقد ، ال ٌعفٌه من أٌة 

 كفاالت أو التزامات أخرى مبٌنة فً العقد.

 

 

 

 الؽرامات التأخٌرٌة 27

باستثناء البنود المنصوص علٌها  27-1

(من الشروط العامة للعقد  32فً الفقرة )

ٌم ، فإنه فً حالة أخفاق المجهز فً تسل

، فً  جمٌع السلع المطلوبة، أو أي منها

موعد )مواعٌد( التسلٌم المحدد/ة فً 

العقد، ٌحق للمشتري دون إجحاؾ ببنود 

العقد األخرى، حسم مبلػ من قٌمة العقد 

، مساو للنسبة المحددة  كؽرامات تأخٌرٌة

فً الشروط الخاصة للعقد لسعر التسلٌم 

ة للسلع المتأخرة أو الخدمات ؼٌر المنفذ

عن كل أسبوع تأخٌر أو جزء منه حتى ٌتم 

تسلٌمها أو تنفٌذها الفعلً. وفً حالة 

الوصول إلى الحد األعلى ٌحق للمشتري 

من الشروط  35فسخ العقد بموجب الفقرة 

 العامة للعقد.

 

 

  الضمانة المصنعٌة .28

ٌكفل المجهز بكون جمٌع السلع  28-1

جدٌدة وؼٌر مستخدمة ومن أحدث طراز 

التطورات كافة فً التصمٌم  وتتضمن

والمواد ما لم ٌنص على ؼٌر ذلك فً 

 العقد.

ب( من -1-22بموجب البند ) 28-2

، فعلى المورد أن ٌكفل  شروط العقد العامة

خلو السلع من أٌة عٌوب ناتجة عن أي 

إؼفال من المورد أو ناتجة عن التصمٌم أو 

، والتً قد تظهر تحت  المواد أو التصنٌع

ائدة فً دولة مكان الوصول الظروؾ الس

 النهائً.
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the  prevailing  conditions  in  the  

country  of destination. 

28-3-  The guarantee of Commodities or 

any part thereof shall be valid for 12 

months as of the date of delivery and 

approval thereof at the point delivery 

specified in the Special Conditions of 

Contract or for 18 months as of the 

date of shipping thereof from the port 

of point of loading in the country of 

origin, provided that the period to elapse 

first shall be considered. 

28-4- The Buyer shall notify the Supplier 

on any faults to appear in the 

Commodities and the nature of such 

faults, accompanied with all evidences 

available upon discovering such faults. 

The Buyer shall give the Supplier ample 

time to inspect the faults. 

28-5- On receiving such  notification,  the  

Supplier  shall,  within  the  period  

specified  in  the  Special Conditions of 

the Contract , repair or replace such 

Commodities  or the damaged part 

thereof without charging the Buyer with 

additional cost. 

28-6-   Failure by the Supplier, within the 
period specified in the Special Conditions 
of the Contract, to repair or replace the 
Commodities , the Buyer, within 
reasonable time, shall take every 
corrective action it deems necessary at 
the Supplier’s cost and responsibility  
without prejudice to any of the Buyer’s  
other rights in the Contract. 

29- Indemnification for Patents 

29-1-The Supplier, as per 24-2/General  

Conditions of the Contract, shall 

indemnify the Buyer without burdening it 

and the employees and executives 

serving it with any liability for and/or 

against all lawsuits, actions, legal 

proceedings, claims, demands, losses, 

damages, costs or any expenses, to 

 

 

ٌجب أن ٌستمر سرٌان مفعول  28-3

( 12ضمان السلع أو أي جزء منها مدة )

شهراً من تارٌخ التسلٌم والموافقة علٌها 

فً موقع التسلٌم المحدد فً شروط العقد 

( شهراً من تارٌخ 18، أو لمدة ) الخاصة

شحنها من المٌناء أو مكان التحمٌل فً بلد 

، على أن تعتمد الفترة التً تنتهً  منشأال

 فً موعد اسبق.

 

 

ٌبلػ المشتري المجهز حول أٌة  28-4

عٌوب تظهر فً السلع وطبٌعة هذه 

العٌوب مرفقة بكل الدالئل الموجودة فور 

اكتشاؾ العٌوب. وعلى المشتري إتاحة 

الفرصة المناسبة للمجهز لٌقوم بفحص 

 العٌوب.

 

أو تبدٌل هذه ٌقوم المجهز بإصالح  28-5

السلع أو الجزء المتضرر منها دون حساب 

أٌة تكلفة إضافٌة على المشتري عند 

، وذلك خالل  استالمه مثل هذا البالغ

 الفترة المحددة فً الشروط الخاصة للعقد.

 

 

إذا أخفق المجهز خالل الفترة  28-6

، فً  المذكورة فً شروط العقد الخاصة

مشتري ، ٌحق لل إصالح أو تبدٌل السلع

خالل فترة معقولة أن ٌأخذ أي إجراء 

إصالحً ٌراه ضرورٌاً على نفقة 

ومسئولٌة المجهز ودون المساس بأي من 

 حقوق المشتري األخرى فً العقد.

 

 التعوٌض عن براءات االختراع  .29

، بموجب الفقرة  على المجهز 29-1

( من الشروط العامة للعقد ، أن 24-2)

م تحمٌله اٌة ٌقوم بتعوٌض المشتري وعد

مسؤولٌة وموظفٌه والمسؤولٌن الذٌن 

ٌعملون فً خدمته من و / او ضد جمٌع 

القضاٌا أو األفعال أو اإلجراءات إدارٌة أو 

الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو 

األضرار أو التكالٌؾ أو أٌة مصارٌؾ بما 
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include the attorney fees, which the 

Buyer may suffer from as a result of 

breach or alleged breach of any 

registered patent, model or design or 

trade mark or copyright or any other 

intellectual property rights registered or 

exist in any other form upon signing the 

Contract due to the following: 
 
a- Installation of Commodities  by 
the Supplier or using the same in the 
site’s Country,  
b- S e l l i n g  the products of such 

Commodities in any other Country. 

Such indemnification shall not cover 

any other use of such Commodities o r  

any Part thereof for other than their 

purpose stated or that could be 

concluded from the Contract.  The 

indemnification does not cover any 

breach resulting from using such 

Commodities or any parts thereof or any 

of their products resulting from their 

connection or installation with any 

equipment's or materials not imported 

by the Supplier according to the 

Contract. 

29-2- If any actions are taken or any 

claims are made against the Buyer due to 

a matter stated in 

29-1/General Conditions of the Contract, it 

shall notify the Supplier therewith 

promptly. The Supplier may,  at  its  own  

cost,  and  in  the  name  of  the  Buyer,  

make  and  claim  or  action  or  any 

negotiations to reach settlement to such 

claim or action. 

29-3- Failure by the Supplier to notify 

with its intent to make any claim or 

action within twenty eight days as of the 

date of notification, the Buyer shall have 

the right to take the same actions. 

29-4- The Buyer shall, at the Supplier’s 
request, attempt at providing reasonable 
assistance in instituting such claims or 

فٌها أتعاب المحاماة ومصارٌفها، والتً قد 

جة انتهاك أو ٌتعرض لها المشتري نتٌ

اتهام بانتهاك أي من براءات االختراع، أو 

النماذج أو التصامٌم المسجلة أو العالمات 

التجارٌة أو حقوق النشر أو أي حق آخر 

من حقوق الملكٌة الفكرٌة المسجلة أو 

الموجودة بأي صورة أخرى وقت توقٌع 

 : العقد بسبب ما ٌأتً

تركٌب السلع من المجهز أو  )أ(

 فً الدولة حٌث ٌوجد الموقع. استخدامها

 

وبٌع منتجات هذه السلع فً أي  ( ب)
 دولة كانت.

هذا التعوٌض ال ٌؽطً أي استخدام آخر 

لهذه السلع أو أي جزء منها فً ؼٌر 

الؽرض المنصوص علٌه أو الذي ٌمكن 

، وال ٌؽطً التعوٌض  استنتاجه من العقد

أي انتهاك ٌنتج عن استخدام هذه السلع أو 

أو أي من منتجاتها الناتجة أي جزء منها 

عن ارتباطها أو تركٌبها مع أٌة معدات أو 

 مواد لم ٌوردها المجهز بموجب العقد.

 

 

 

 

 

إذا اتخذت أٌة إجراءات أو وجهت  29-2

أٌة دعاوى ضد المشتري بسبب أحد 

( 1-29األمور المشار إلٌها فً الفقرة )

من الشروط العامة للعقد ، فعلٌه إبالغ 

على الفور، وٌحق للمجهز المجهز بها 

على نفقته الخاصة وباسم المشتري أن 

ٌقوم بإجراءات أو الدعاوى أو أٌة 

مفاوضات للتوصل إلى تسوٌة لمثل هذه 

 اإلجراءات أو الدعاوى.

 

إذا لم ٌبلػ المجهز المشتري  29-3

بنٌته اتخاذ أٌة إجراءات أو دعاوى خالل 

ثمانٌة وعشرٌن ٌوماً من تارٌخ التبلٌػ، 

ن للمشتري الحق أن ٌتخذ اإلجراءات فإ

 ذاتها بنفسه.

، بناء على طلب  ٌعمل المشتري 29-4

، بتوفٌر المساعدة الممكنة فً  من المجهز

إقامة مثل هذه اإلجراءات أو الدعاوى، 
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actions; any additional costs resulting 
from such assistance shall be reimbursed 
by the Supplier. 
 
29-5-  The Buyer shall indemnify and clear 

the Supplier and the employees, 

executives and Subcontractors  serving 

its from and against all the lawsuits, 

actions, administrative  procedures, 

claims, demands, losses, damages, costs 

or any expenses, to include the attorney 

fees, which the Supplier may suffer due 

to breach or alleged breach of any patent, 

model or design or trade mark or 

copyright or any other intellectual 

property rights registered or exist in any 

other form upon signing the Contract due 

to or related to any design, data, drawing, 

specifications, documents or other 

materials provided or designed by the 

Buyer or in its behalf. 

30- Limits of Liability 

Except of omission or intentional 

misconduct: 

a- The  Buyer shall not be liable in tort 

or otherwise to the Buyer under the 

Contract for any indirect losses or the 

losses resulting from damage to the 

commodities or using thereof or 

production or any loss of profit. 

However, this exemption shall not 

relieve the Supplier from the payment of 

any indemnification for the damages 

agreed to with the Buyer. 

b-Tota l  Supplier’s liability in tort or 

otherwise to the Buyer shall not cause 

increase of the Contract Price. However, 

this limitation shall not exceed the 

Contract Price provided that this 

limitation of liability shall not include the 

costs of repair or replacement of 

damaged equipment's or the obligation to 

indemnify the Buyer for any breach of the 

Commodities ’ specification. 

وسٌتم تعوٌضه من المجهز عن أٌة 

 تكالٌؾ إضافٌة تنتج عن هذه المساعدة.

 

على المشتري أن ٌعوض وٌبرأ  29-5

هز وموظفٌه والمسؤولٌن ومقاولٌن المج

الثانوٌٌن الذٌن ٌعملون فً خدمته من 

وضد جمٌع القضاٌا أو األفعال أو 

اإلجراءات إدارٌة أو الدعاوى أو 

المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو 

التكالٌؾ أو أٌة مصارٌؾ بما فٌها أتعاب 

، والتً قد ٌتعرض  المحاماة ومصارٌفها

تهاك أو اتهام بانتهاك لها المجهز نتٌجة ان

أي من براءات االختراع، أو النماذج أو 

التصامٌم المسجلة أو العالمات التجارٌة أو 

حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق 

الملكٌة الفكرٌة المسجلة أو الموجودة بأي 

صورة أخرى وقت توقٌع العقد الناتجة عن 

أو على صلة بأي تصمٌم، أو بٌانات أو 

اصفات أو وثائق أو مواد مخططات أو مو

أخرى قدمت أو صممت من المشتري أو 

 بالنٌابة عنه.

 حدود المسؤولٌة .31

ما عدا حالة االهمال او سوء التصرؾ  

 المتعمد

ا. لن ٌترتب على المجهز اٌة مسؤولٌة   

تقصٌرٌة او ؼٌرها تجاه المشتري بموجب 

عقد عن اٌة خسائر ؼٌر مباشرة ، ال

الضرر الحاصل فً الخسائر الناتجة عن و

السلع ، أو استخدامها او االنتاج أو اٌة 

خسارة فً االرباح. اال ان هذا االستثناء 

لن ٌعفً المجهز من دفع اٌة تعوٌضات 

 عن االضرار المتفق علٌها مع المشتري. 

 

ب. ان المسؤولٌة الكلٌة للمجهز تجاه 

ٌة تقصٌر او المشتري بموجب العقد عن ا

بزٌادة كلفة  ؼٌر ذلك سوؾ لن تسبب

العقد. اال ان هذا التحدٌد لن ٌتجاوز سعر 

العقد بشرط ان هذا التحدٌد للمسؤولٌة 

سوؾ لن ٌشمل كلؾ االصالح او تعوٌض 

المعدات المتضررة او التزام المورد 

بتعوٌض المشتري عن اي خرق فً 

 مواصفات السلع. 
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31- Change in Laws and Regulations 

31-1- Unless the Contract states 

otherwise, if there’s any change to any 

laws, regulations, decrees or bylaws or 

was rendered operative or revoked any of 

the laws applicable in Iraq within 28 days 

before the Bid’s submission date (where 

this includes any change to the 

application or construction of the 

Contract by the competent authorities) 

and thus affecting the delivery date and 

the Contract Price, then this shall, in 

turn, be amended in the amount they 

affected there by the Supplier’s 

performance and obligations with respect 

to the Contract. The amendment of prices 

shall be increase or decrease, as well as 

the delivery times, in a way that shall not 

cause such laws and instructions to have 

effect on the Supplier in meeting its 

obligations. Notwithstanding the above, 

the Supplier  shall  not  be  given  the  

increase  or  decrease,  if  the  same  is  

redressed  according  to 15/General 

Conditions of the Contract on Price 

Revision. 

32- Force Majeure 

32-1-The Performance Guarantee 

submitted by the Supplier shall not be 

confiscated, the Supplier shall not pay the 

penalty of delay, and the Contract shall 

not be terminated due to faults if the 

delay in performance or any other default 

in performing its obligations according to 

the Contract results from a Force 

Majeure. 

32-2-  “Force Majeure”,  for the purpose  

of this Clause,  means any case or 

event beyond the Control of either 

Party, could not be expected and is not 

due to omission or default by either 

Party. Such cases include but are not 

limited to war, revolution, fire, flood, 

 :التؽٌٌر فً القوانٌن واألنظمة .31
ذلك فً  ما لم ٌنص على خالؾ  31-1 

، اذا تؽٌر اي من قوانٌن او انظمة او  العقد

مراسٌم او انظمة داخلٌة او تم تفعٌل او 

الؽاء اي من القوانٌن السارٌة فً العراق 

التً تسبق تارٌخ  ٌوما 28خالل فترة 

بحٌث ٌشمل تؽٌٌرا على تسلٌم العطاء )

تطبٌق او تفسٌر العقد من السلطات 

تارٌخ المسؤولة( وبالتالً ٌؤثر على 

، فان هذه بدوره  التسلٌم وقٌمة العطاء

سٌعدل بالمقدار التً اثرت فٌه ، على اداء 

المجهز والتزاماته فٌما ٌخص العقد. ٌتم 

تعدٌل االسعار بالزٌادة او النقصان كذلك 

ٌدع لهذه  توقٌتات التجهٌز بشكل ال

على المجهز  التأثٌرالقوانٌن والتعلٌمات 

الرؼم مما فً تحقٌق التزاماته. على 

اوردنا انفا فلن ٌتم منح المجهز الزٌادة او 

النقصان، اذا كان سبق و أن تمت معالجة 

( من الشروط 15ذلك بموجب المادة )

 العامة للعقد الخاصة بمراجعة االسعار. 

 

 

 

 

 

 

 القوة القاهرة .32

ال ٌصادر ضمان حسن التنفٌذ  32-1

المقدم من المجهز و ال ٌدفع الؽرامات 

وال ٌتم فسخ العقد نتٌجة عٌوب التأخٌرٌة 

إذا كان تأخٌر األداء أو أي إخفاق آخر فً 

تنفٌذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن 

 القوة القاهرة.

 

 

ألؼراض هذه الفقرة ، تعنً  32-2

"القوة القاهرة" أي حدث أو حالة خارجة 

، وال ٌمكن تجنبها أو  عن أي من الطرفٌن

أو  توقعها وهً ؼٌر ناتجة عن إهمال

تقصٌر أي من الطرفٌن . هذه الحاالت قد 

، على سبٌل المثال ال الحصر  تشمل

الحروب أو الثورات أو الحرائق أو 

الفٌضانات أو األوبئة أو الحظر الصحً أو 

 حظر الشحن.
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epidemic, health quarantine or shipping 

prohibition. 

32-3- The Supplier shall inform the Buyer 

in writing promptly with the occurrence of 

Force Majeure and the causes thereof. 

The Supplier shall, thereafter, attempt at 

performing its obligations within the 

limits of the new condition or explore 

other options to complete work, unless 

the Buyer requires otherwise therefrom. 

33-Change in Orders and Amendment to 

Contract 

33-1-  The  Purchase  may,  any  time,  

require  the  Supplier  in  writing  

according  to  8/General Conditions  of 

the Contract, to change the Contract’s  

general scope in one or more of the 

following: 

a- Drawings, designs and specifications 

if the commodities to be provided 

according to the Contract are 

manufactured specifically to the Buyer. 

b- Method of Packaging and Shipping.  

c- Point of Delivery. 

d- Related services to be provided by the 

Supplier. 

33-2-  If any of such changes lead to 

difference in price, whether increase or 

decrease, or in the time required to 

perform the work or the Supplier’s 

execution of any of the Provisions in the 

Contract,  then  equal  amendment  to  

the  Contract  Price  am  the  delivery  

and  completion schedules shall be 

made. The Supplier shall require 

amendment under this Clause within 28 

days after its receipt of the Change Order 

from the Buyer. 

33-3- The Parties shall agree in advance 

on the price of any service related to the 

Contract which the Supplier may require 

by the Supplier but not stated in the 

Contract, provided that the price thereof 

 

 

على المجهز أن ٌعلم المشتري  32-3

خطٌاً فور حدوث القوة القاهرة وأسبابها 

ٌفاء وعلى المجهز بعدها أن ٌحاول اإل

بالتزاماته بحدود ما ٌسمح به الظرؾ 

، أو أن ٌبحث عن بدائل أخرى  الجدٌد

، إال إذا طلب منه  الستكمال العمل

 المشتري خطٌاً خالؾ ذلك. 

 

 تؽٌٌر األوامر وتعدٌل العقد .33

 

ٌحق للمشتري فً أي وقت، أن  33-1

( من 8ٌطلب خطٌاً بموجب المادة )

ٌر الشروط العامة للعقد من المجهز تؽٌ

النطاق العام للعقد، فً واحد أو أكثر مما 

 ٌأتً:

 

المخططات، والتصامٌم، والمواصفات  )أ(

إذا كانت السلع التً سٌتم توفٌرها بموجب 

 العقد مصنعة خصٌصاً للمشتري.

 

 طرٌقة التؽلٌؾ والشحن. )ب(

 مكان التسلٌم؛ )ج(

والخدمات المتصلة التً ٌجب أن  )د(

 ٌؤمنها المجهز.

دت أي من هذه التؽٌٌرات إذا أ 33-2

إلى فرق فً السعر سواء بالزٌادة أو 

بالنقصان، أو فً الوقت المطلوب إلنجاز 

العمل أو تنفٌذ المجهز ألي أحكام فً 

العقد، ٌجب عندها إجراء تعدٌل مساو على 

مبلػ العقد، وجداول التسلٌم واالنتهاء. 

وٌجب على المجهز أن ٌطالب بالتعدٌل 

ٌوماً من تارٌخ  28ل تحت هذه الفقرة خال

 تسلمه أمر التؽٌٌر من المشتري.

 

 

على الطرفٌن أن ٌتفقا مسبقا على  33-3

سعر أي من الخدمات المتصلة بالعقد 

والتً قد ٌحتاجها المجهز ولكن لم ٌتم 

ذكرها فً العقد، على أال ٌتجاوز سعرها 

معدل األسعار التً ٌطلبها المجهز لقاء 

 ى.نفس الخدمات من أطراؾ أخر
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shall not exceed the rates required by the 

Supplier for the same services from other 

Parties. 

33-4- According  to  above,  no  

amendments  or  changes  to  the  

Contract  Conditions  shall  be accepted 

unless they are in writing and signed by 

the Parties. 

34-Extension of Term 

34-1-  If  the  Supplier  or  any of  its  

Subcontractors  experiences,  during  the  

period  of  Contract execution, 

circumstances that delay delivery of 

Commodities  or completion of the 

Related Services in time, as per 

13/General Conditions of the Contract, the 

Supplier shall inform the Buyer therewith 

in writing within 15 days as of the date of 

occurrence of the circumstance, stating 

the cause and period of continuity 

thereof, provided that the Buyer shall 

evaluate the condition promptly on 

receiving the notification and may extend 

the Contract. In which case, the Parties 

shall approve the extension through 

Contract amendment. 

34-2- Except  for  the  Force  majeure  

stated  in  32/General  Conditions  of  the  

Contract,  any  delay  in performance or 

delivery and fulfillment of the obligations, 

the Supplier shall be subject to penalty of 

delay as per 26/General Conditions of the 

Contract, unless it was agreed to 

extension of the Term of Contract as per 

34-1/ General Conditions of the Contract  

35- Work Withdrawal   

35-1- work withdrawal for violation or 
default by the Supplier: 
 The Buyer may, after giving  the 

Supplier a 15- day written notice,  has the 

right to withdraw work,  in the following 

cases, without referring to the court: 

a) If the supplier goes bankrupt or 

announce his Insolvency.  

 

 

 

استناداً الى ما جاء فً اعاله، لن  33-4

تقبل أٌة تعدٌالت أو تؽٌٌرات على شروط 

العقد إال إذا كانت خطٌة وموقعة من 

 الطرفٌن.

 

 تمدٌد المدة  . 34

إذا واجه المجهز أو أي من  34-1

المقاولٌن الثانوٌٌن لدٌه خالل فترة تنفٌذ 

العقد ظروفا تؤخر تسلٌم السلع أو 

خدمات المتصلة بها فً الوقت استكمال ال

( من الشروط 13المحدد بحسب المادة )

العامة للعقد ، فٌجب على المجهز أن ٌعلم 

ٌوماً من  15المشتري بها خطٌاً وخالل 

تارٌخ نشوء الظروؾ، مبٌناً سببها ومدة 

استمرارها. وعلى المشتري أن ٌقوم 

بتقٌٌم الحالة فور استالمه للتبلٌػ وله أن 

لعقد، وفً هذه الحالة ٌقوم ٌمدد مدة ا

الطرفان بالمصادقة على التمدٌد من خالل 

 تعدٌل العقد. 

 

 

 

 

باستثناء حالة القوة القاهرة  34-2

من الشروط العامة  32الواردة فً الفقرة 

للعقد ، فإن أي تأخٌر فً األداء والتسلٌم 

وإتمام االلتزامات ٌضع المجهز تحت طائلة 

سب الفقرة فرض الؽرامات التأخٌرٌة ح

، إال إذا تم  من الشروط العامة للعقد 26

االتفاق على تمدٌد مدة العقد بحسب الفقرة 

 ( من الشروط العامة للعقد.34-1)

 

 سحب العمل   35

سحب العمل بسبب أخالل او تقصٌر  35-1

 المجهز:

للمشتري وبعد إعطاء المجهز إنذارا 

( ٌوماً ان ٌسحب العمل 15تحرٌرٌاً لمدة  )

لمجهز فً اي من الحاالت التالٌة دون من ا

 الرجوع الى المحكمة.

 عساره.ااذا افلس المجهز او أشهر  -أ
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b) I f  t h e  s u p p l i e r  s u b m i t s  a  
r e q u e s t  f o r  b a n k r u p t c y  o r  
i n s o l v e n c y .   
c)  If a decision is issued by the court to 

place the (supplier's) funds under the 

control of bankruptcy trustee (syndicate). 

d ) If the  supplier  makes a reconciliation 

that preserves him from bankruptcy  or           

     Waives his rights to his creditors. 

e)  If the supplier  agrees to implement the 

contract under the supervision of the 

control  board of his creditors  

f) If the supplier  is a company that has 

announced liquidation, excluding the 

optional Liquidation for the purpose of 

merger or reformation. 

g) If the funds of the contractor are seized 

by a court of competency and this seizure 

may Lead the contractor to be unable to 

fulfill his obligations.  

h) If the supplier has failed, without an 

acceptable excuse, to continue executing 

the contract or the work progress is 

stopped for a period of (15) days.  

 

i) If the supplier has not implemented the 

contract or has intentionally negligent and 

careless in fulfilling his obligations 

according to the contract. 

j) If the commodities have not fulfilled the 

technical specifications specified in the 

contract, or if the supplier fails in 

replacing the commodities with a period 

of (30) days from receiving a written 

notice from the buyer. 

k) If the supplier fails in delivering the 

commodities within the period specified in 

the contract or within the extension period 

given by the buyer according to Para 34 of 

the General Conditions of Contract. 

l) If the supplier fails in performing any of 

the other tasks commissioned to him 

according to the contract. 

 

اذا تقدم المجهز بطلب إلشهار افالسه  -ب

 او اعساره.

 

اذا صدر قرار من المحكمة بوضع  -ج

مٌن التفلٌسة أاموال المجهز فً ٌد 

 )السندٌك(.

االفالس او  ةٌؽباذا عقد المجهز صلحا  -د

 نازل عن حقوقه لصالح دائنه.ت

 

اذا وافق المجهز على تنفٌذ العقد تحت  -هـ

 بة مؤلفة من دائنه.قاشراؾ هٌئة مرا

 

اذا كان المجهز شركة اعلنت تصفٌتها  -و

عدا التصفٌة االختٌارٌة ألؼراض االندماج 

 او اعادة التكوٌن.

 

اذا وقع الحجز على اموال المجهز من  -ز

من شأن هذا  محكمة ذات اختصاص وكان

الحجز ان ٌؤدي الى عجز المجهز عن 

 االٌفاء بالتزاماته.

اذا تخلى المجهز او امتنع عن توقٌع  -ح

 صٌؽة العقد وكان قد باشر بتنفٌذ العقد.

اذا عجز المجهز وبدون عذر مشروع  -ط

عن االستمرار بـتنفٌذ العقد او اوقؾ تقدم 

 ٌوما . 15االعمال لمدة 

ر قائم بتنفٌذ العقد اذا كان المجهز ؼٌ -ي

او انه معتمد االهمال وعدم المباالة فً 

 تنفٌذ التزامه بموجب العقد. 

 

اذا لم تستوفً السلع المواصفات الفنٌة  -ك

المحددة فً العقد او اذا أخفق المجهز فً 

( ٌوماً من 31استبدال السلع خالل مدة )

تارٌخ تسلمه أشعار تحرٌري من 

 المشتري.

هز فً تسلٌم السلع خالل اذا اخفق المج -ل

الفترة المحددة فً العقد او خالل فترة 

التمدٌد التً ٌعطٌها المشتري حسب الفقرة 

 من الشروط العامة للعقد. 34

 

اذا اخفق المجهز فً اداء اي من  -م

 المهام االخرى الموكلة الٌه بموجب العقد.
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m) if the supplier is involved, according to 

the buyer's contentment during the period 

of contract execution,  fraud  or 

corruption practices specified in Para 3 of 

the General conditions of Contract , in his 

competition on the contract or in it 

execution. 

n) If the supplier has subcontracted 

concerning any section of the contract in 

way that harms the work quality or 

violates the instructions of the buyer. 

o) If the supplier submitted or offered to 

any person (directly or indirectly) a 

bribery, present, grant, commission , 

financial gift  as  an arousal of interest, 

reward for perform a work, or refraining 

from performing a works related to the 

contract. 

p) If it is clear to the buyer that the 

supplier has practiced any of 

administrative corruption, fraud, 

collusion, oppression or hindrance during 

the competition in order to obtain or 

execute the contract, and then the buyer 

has the right, within 15 days after 

notifying the supplier, to warn him.     

The Buyer considers the following 

definitions for this purpose: 

1) “Corrupt Practice” means offering, 
giving, receiving or soliciting, directly or 
indirectly, anything of value to influence 
the actions of a public official throughout 
the supplying process or contract 
execution. 
2) “Fraudulent Practice” means any 
misrepresentation or omission of any fact 
in view to influence the supplying process 
or contract execution. 
3) “Collusive Practice” means any 
scheme or arrangement between two or 
more Bidders, with or without knowledge 
of the Purchaser, in view to establish 
artificial and noncompetitive prices. 
4) “Coercive Practice” means harming or 
threatening to harm, directly or indirectly, 
the persons or their properties to 

اذا تورط المجهز حسب قناعة  -ن

العقد فً اي المشتري وخالل فترة تنفٌذ 

من ممارسات االحتٌال او الفساد المعرفة 

من الشروط العامة للعقد فً  3فً الفقرة 

 تنافسه على العقد او فً تنفٌذه.

 

 

اذا كان المجهز قد تعاقد من الباطن  -ص

بخصوص اي قسم من العقد بشكل ٌضر 

 بجودة العمل او ٌخالؾ تعلٌمات المشتري.

 

اي  اذا قدم المجهز او عرض على -ع

شخص )بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة( 

رشوة او هدٌة او منحة او عمولة او هبة 

مالٌة كترؼٌب او مكافأة مقابل اداء عمل 

 او امتناع عن اداء عمل له عالقة بالعقد.

 

 

اذا اتضح للمشتري ممارسة المجهز  -ؾ

ألي من ممارسات الفساد االداري او 

اقة االحتٌال او التواطؤ او القهر او االع

اثناء المنافسة للحصول على العقد او 

 15تنفٌذه عند ذلك ٌحق للمشتري وخالل 

 .انذاره (ٌوما بعد اشعار المجهز)

 

 

ٌعتمد المشتري التعارٌؾ االتٌة لؽرض 

 هذه الفقرة:

الممارسات الفاسدة وتعنً تقدٌم او  -1

اعطاء او استالم او التماس بشكل مباشر 

للتأثٌر  او ؼٌر مباشر اي ؼرض ذي قٌمة

على عمل مسؤول فً موقع المسؤولٌة 

 عامة خالل عملٌة التورٌد او تنفٌذ العقد.

ممارسات احتٌالٌة تعنً اي سوء  -2

تمثٌل او حذؾ ألي من الحقائق بهدؾ 

 التأثٌر على عملٌة التورٌد او تنفٌذ العقد.

ممارسات التواطؤ تعنً اي تخطٌط او  -3

 تنسٌق بٌن اثنٌن او اكثر من مقدمً

العطاء بعلم او دون علم المشتري بهدؾ 

 وضع اسعار وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.

 

ممارسات قهرٌة تعنً إٌذاء او التهدٌد  -4

بإٌذاء بشكل مباشر او ؼٌر مباشر ، 
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influence their participation in the 
acquisition processes or influence the 
contract execution. 
5) “Obstructive Practice”: means to 
destroy intentionally, falsify, distort 
documents and conceal investigation-
required evidences or give false 
testimony to investigators to obstruct the 
Purchaser’s investigation procedures in 
the corrupt, fraudulent, collusive, coercive 
practices or threaten, provoke or obstruct 
any party and prevent it from giving any 
investigation-related information or 
prevent it from following up the 
investigation procedures. 
36- Waiver 

36-1-The Buyer or the Supplier may not 
assign their obligations stated in this 
Contract, in whole or in part, without 
prior written consent by the other Party. 
 
37- Restrictions on Exports 

Without omission of the Supplier’s 

responsibility for the execution of the 

export documents specified in the 

Contract, the Supplier shall be relieve 

from its obligation to supply the 

Commodities  and Related Services in 

the event any new restrictions on the 

exporting procedures are imposed by 

the Buyer or the Buyer’s country or a 

change is made to using the product or 

the Commodities  to be imported that may 

arise due to trade instructions issued by 

the country supplying such products and 

Commodities . However, this shall not 

relieve the Supplier from its 

responsibility for acquainting the Buyer 

with all its procedures taken, supported 

with documents, all export phases to 

include its request submitted to obtain 

export license or authorization letter from 

the manufacturer as specified in the 

Contract. In which case, the Contract 

shall be terminated at the Buyer’s 

convenience as per Para (35-3). 

االشخاص او ممتلكاتهم للتأثٌر على 

مشاركتهم فً عملٌة التورٌد او التأثٌر 

 على تنفٌذ العقد.

ؾ المعتمد ممارسة االعاقة وتعنً االتال -5

او التزوٌر او التؽٌٌر فً الوثائق وحجب 

االدلة الالزمة للتحقٌق او االداء بشهادة 

زور للمحققٌن ألعاقه اجراءات التحقٌق 

من قبل المتري فً ممارسات الفساد 

و االحتٌال او التواطؤ او أاالداري 

الممارسات القهرٌة او التهدٌد او التحرش 

تقدٌم اٌة  او أعاقة اي طرؾ او منعه من

معلومات تتعلق بالتحقٌق او منعه من 

 متابعة اجراءات التحقٌق.

 التنازل  .36

ال ٌحق للمشتري أو المجهز التنازل  36-1

عن التزاماتهما المبرمة فً هذا العقد كلٌاً 

أو جزئٌاً إال بموافقة خطٌة مسبقة من 

 الطرؾ اآلخر.

  قٌود التصدٌر.  37

هز فً دون اؼفال عن مسؤولٌة المج 

انجاز وثائق التصدٌر المحددة فً العقد، 

ٌعفى المجهز من التزاماته فً تجهٌز 

السلع والمنتجات والخدمات المتصلة بها 

فً حالة فرض اٌة قٌود جدٌدة على 

اجراءات التصدٌر من المشتري او دولة 

المشتري ، او اجراء اي تؽٌٌر فً 

استخدام المنتج او السلع المطلوب 

نجم عن تعلٌمات تجارٌة تورٌدها قد ٌ

تصدر عن الدولة المجهزة لهذه المنتجات 

والسلع. اال ان هذا االجراء لن ٌعفً 

المجهز من مسؤولٌته فً تعرٌؾ 

ززة المشتري بإجراءاته كافة المتخذة مع

بضمنها  بالوثائق مراحل التصدٌر كافة

طلباته المقدمة للحصول على اجازة 

 تصدٌر او كتاب التخوٌل من الجهة

المصنعة والمحددة بموجب العقد. ٌتم 

انهاء العقد عند ذاك حسب رؼبة المشتري 

 (3-35وفقا للفقرة )
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 الفصل الثامن: الشروط الخاصة بالعقد
 لعقود تجهٌز السلع

تعمل الشروط الخاصة بالعقد األتٌة على إكمال و/أو 
تعدٌل الشروط العامة للعقد. فً حالة وجود أي 
تعارض، تعتمد النصوص المدرجة فً الشروط 

 الخاصة بالعقد.
 
 

 
]للمشتري أن ٌختار إدخال الصٌغة المناسبة مستخدما 

فً أدناه أو صٌغة مقبولة أخرى وحذف العٌنات 
 النص بٌن األقواس[.

Section Eight: Special Conditions of the 
Contract for Goods Supply Contracts 

The following Special Conditions of the 
Contract are intended for supplementing 
and/or amending the General Conditions 
of the Contract. In the event of any 
conflict, the stipulations of the Special 
Conditions of the Contract shall be relied 
on. 
[The Buyer shall select inserting the 
proper form employing the examples 
below or another accepted form and delete 
the text between the brackets]. 

 

الشروط العامة 
 للعقد

 (ح) 1-1  

وزارة الصناعة المشتري: ]
 [/ شركة اور العامة والمعادن

General 
Conditions 

of the 
Contract 

1-1h 

Purchaser: [ministry of 
industry & minerals / 
UR State Company). 

 

الشروط العامة 
 للعقد 

 (ل) 1-1 

الوجهة  موقع )مواقع( المشروع/
واصل مخازن  DAP:  النهائٌة

 شركتنا فً الناصرٌة

General 
Conditions 

of the 
Contract 

1-1-l 

Project site(s) / Destination: 
[DAP Reached to our 
company stores]. 

الشروط العامة 
 للعقد 

 )ا( 4-2 

معانً المصطلحات التجارٌة هً 
, اذا  كما موصوفة فً االنكوترم

تجاري مصطلح  أليكان المعنى 
العقد  ألطراؾوالحقوق وااللتزامات 

, تعتمد  تنطبق مع االنكوترم ال
الجهة المعانً الموضوعة من قبل 

 (المستفٌدة

General 
Conditions 

of the 
Contract 

4-2-a 

Meanings of 
commercial terms are 
as described in the 
INCOTERMS. If the 
meaning of any 
commercial term and 
the rights and 
obligations of the 
Contract Parties does 
not accord to the 
INCOTERMS, shall be  
relied on the meanings 
given by (exception: 
state another accepted 
international 
commercial term). 

الشروط العامة 
 للعقد

 )ب(4-2 

ان االصدار المحدث المستخدم 
سوف ٌتم  (2222وترم )لالنك

 DAPالتجهٌز بموجب مصطلح 

تقوم جهة التعاقد بمفاتحة الجهاات و
المعنٌة إلصدار كتاب تسهٌل المهمة 

  . لدخول المواد من المنفذ الحدودي

General 
Conditions 
of Contract 

4-2-b 

Latest version of INCOTERMS 
(2020).delivery according DAP 
term 

The contracting authority shall 

approach the concerned authorities 

to issue a letter facilitating the entry 

of materials from the border vent 

and issuance the letter of task 

facilitate, 
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الشروط العامة 
 للعقد

  5-1 

 اللؽة المعتمدة:
 [نكلٌزٌةاال / ]العربٌة

General 
Conditions 
of Contract 

5-1 

Language: [Insert 
language, such as:  
]Arabic /English ] 

 

الشروط العامة 
 للعقد

  8-1 

تتم كافة المراسالت واالتصاالت 
بٌن طرفً العقد حسب العناوٌن 

الرسمٌة المثبتة فً العقد وفً حالة 
تؽٌٌر عنوان احد االطراؾ ٌكون 

وع من ملزما بإبالغ االخر خالل اسب
 تارٌخه 

 
 
 
 
 

, عنوان المشتري  إلرسال البالؼات
/ القسم  شركة اور العامة : هو

 التجاري 
الناصرٌة تقاطع سوق  -ذي قار
 الشٌوخ

 العراقجمهورٌة الدولة : 
 الناصرٌة -المدٌنة :  ذي قار

المدٌر التجاري المهندس إلى: 
 عادل خضٌر لفتة

 هاتؾ :
009647812311373 

 نً:البرٌد اإللكترو
urscoe@ur.industry.gov.iq  

urcoe@gmail.com 

General 
Conditions 
of Contract 

8-1 

All communications and 
communications 
between the parties to 
the contract shall be in 
accordance with the 
official addresses fixed 
in the contract. In case of 
changing the address of 
one of the parties, he 
shall be obliged to notify 
the other within one 
week from the date 
For sending notice, the 
Purchaser’s address is: 
To: UR Company / 
Commercial Section, 
Address: Dhi - Qar 
Governorate - Nasiriyah - 
Souq Al Shuyukh 
Junction 
COUNTRY : Republic of 
Iraq 
City : Dhi - Qar 
Governorate - Nasiriyah 

   Comm. Mang.  
    Eng. Adil khudair lafta 

009647812311373            
Email: 

urscoe@ur.industry.gov.iq  
urcoe@gmail.com 

شروط العقد 
 العامة

  9-1 

تخضع العقود لكافة االنظمة والقوانٌن 
والقرارات والتعلٌمات النافذة الصادرة 
من جمهورٌة العراق ووالٌة القضاء 

 العراقً 
 

General 
Conditions 
of Contract 

9-1 

Contracts shall be 
subject to all applicable 
laws, regulations and 
regulations issued by the 
Republic of Iraq and the 
jurisdiction of the Iraqi 
judiciary. 

الشروط العامة 
 للعقد

  12-2 

ان القواعد التً تنظم اجراءات 
ٌها فً الفقرة والمشار الالتحكٌم 

الشروط العامة للعقد   من 12-2
 : سٌكون كما ٌأتً

تحل جمٌع الخالفات بٌن  .1
الطرفٌن من خالل التفاوض 
الودي وبخالفه ٌتم اللجوء الى 
المحاكم العراقٌة وتكون محكمة 
بداءة الناصرٌة مختصة حصرٌا 

تخضع . بالنظر بالدعوة
المناقصة والعقد لوالٌة القضاء 

ام والقوانٌن العراقً واالحك

General 
Conditions 
of Contract 

10-2 

The rules regulating the 
arbitration procedures 
as stated in 10- 
2/General Conditions of 
the Contract are as  
follows: 
1. All disputes between 
the parties shall be 
resolved through 
friendly negotiation. 
Otherwise, the Iraqi 
courts shall be referred 
to and the Nasiriya 
Court of Cassation shall 

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
mailto:urcoe@gmail.com
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 التالٌة
تعلٌمات تنفٌذ الموازنة  - أ

 االتحادٌة النافذة 
قانون تحصٌل الدٌون  - ب

لسنة  56الحكومٌة رقم 
1911 

 
 
 
 
 
 
 
 

فً حالة حدوث نزاع بٌن  .2
المشتري والمجهز المحلً من 
دولة المشتري فٌتم اللجوء الى 
التحكٌم او المحاكم المختصة 
وبموجب القوانٌن والقرارات 

النافذة والصادرة من  والتعلٌمات
 . جمهورٌة العراق

 

 

ال ٌجوز التنازل عن العقد كالً  .3
 . خرآاو جزءأ الى متعاقد 

 

be competent 
exclusively to consider 
the invitation. Subject to 
the tender and contract 
the jurisdiction of the 
Iraqi judiciary & 
conditions and laws the 
following: 
A- instructions for 
implementing the 
federal budget 
B- Government debt 
collection law no.56 of 
1977  
 
2. In the event of a 
dispute between the 
buyer and the local 
supplier from the 
buyer's country, the 
arbitration or the 
competent courts shall 
be resorted to and 
under the laws, decrees 
and instructions issued 
in force by the Republic 
of Iraq. 

3. The contract may not 
be assigned in whole or in 
part to another contractor 

 

الشروط 
لعامة ا

للعقد  
13-1 

وثائق الشحن وبقٌة الوثائق المطلوب 
 :من المجهز هً  تأمٌنها

 2 /وثائق الشحن نسخة اصلٌة عدد
مصادق علٌها من قبل وكٌل االخراج 
الكمركً المعتمد لدى وزارة الصناعة 

 والمعادن مع قائمة التغلٌف 
 

الثمن قائمة )نسخ من فاتورة المجهز 
صلٌة نسخة ا INVOICEتجارٌة ال

موضح فٌها مصدر الشحنة  2عدد/
تعرض الى العراق صادرة من المجهز 
وصف البضائع ، الكمٌة ، سعر 

مصدقة  الوحدة والمبلغ االجمالً
البند اوال  13حسب الضوابط رقم 

 (6الفقرة )
 

ن محتوٌات ٌنسخ من قائمة الرزم تعٌ
 كل رزمة .

 
شهادة منشأ مصدقة من السفارة 

نسخة اصلٌة  شأالمنالعراقٌة فً بلد 

 The shipping documents and 
other documents to be supplied 
by the supplier are: 
The shipping documents and 
other documents to be supplied 
by the supplier are: 
Shipping Documents Original 
copy number 2 certified by the 
customs clearance agent 
approved by the Ministry of 
Industry and Minerals with the 
packing list 
Copies of the invoice of the 
supplier (INVOICE) Original copy 
No. 2 showing the origin of the 
shipment to Iraq issued by the 
supplier Description of the 
goods, quantity, unit price and 
the total amount certified 
according to the controls No. 13 
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ونسختٌن طبق االصل صادرة  1عدد/
من بلد منشأ البضاعة مصادق علٌها 
من قبل السفارة او القنصلٌة العراقٌة 

 فً بلد المنشأ 
 
 

 2نسخة اصلٌة عدد/ شهادة فحص
دولٌة معتمدة من جهة فاحصة  صادرة

ومصدقة من السفارة العراقٌة فً بلد 
المنشأ تثبت ان المواد المجهزة 

 قة للمواصفات الفنٌة المطلوبة مطاب
 المصنعوتقرٌر فحص 

 
 
 

تفاصٌل بولٌصة الشحن تتضمن 
 الشحن للمجهز.

 
الوثائق ٌجب تسلٌمها قبل وصول 
السلع وفً حالة عدم وصولها ٌتحمل 

 المجهز التبعات المالٌة عن ذلك(.
 

 .شهادة تفوٌض المصنع أو المجهز

Item First paragraph (6) 
Copies from the list of packets 
specify the contents of each 
package . 
Certificate of Origin certified by 
the Iraqi Embassy in the country 
of origin Original copy No. 1 and 
duplicate copies issued by the 
country of origin of the goods 
authenticated by the Iraqi 
embassy or consulate in the 
country of origin 
Certificate of inspection of 
original copy No. 3 issued by an 
accredited international 
examiner authenticated by the 
Iraqi Embassy in the country of 
origin proving that the materials 
processed conform to the 
required technical specifications 
The bill of lading includes 
shipping details for the supplier. 
Documents must be delivered 
prior to the arrival of the goods 
and in case of non-arrival, the 
supplier shall bear the financial 
consequences thereof. 
Certificate of authorization of 
the manufacturer or supplier. 

الشروط 
العامة 
للعقد  

15-1 

االسعار المحددة للسلع المجهزة 
 والخدمات المتصلة بها  المنفذة 

 ( للتعدٌل ؼٌر قابلة)

General 
Conditions of 
the Contract 

15-1 

Prices given for Commodities  and 
Related Services executed are 
(un-adjustable) 

 

الشروط 
العامة 
للعقد  

16-1 

  
طرٌقة وشروط الدفع للمجهز تحت  –

 هذا العقد تكون على النحو اآلتً :
تكون طرٌقة الدفع نقدا على شكل 

 صك بالدٌنار العراقً بالشكل اآلتً :
% من قٌمة العقد اإلجمالٌة بعد 09

استالم المواد وفحصها ومطابقتها 
 للمواصفات الفنٌة وإدخالها مخزنٌاً .

 
 
 
 
جمالٌة بعد % من قٌمة العقد اإل7,2

وتقدٌم براءة  التحاسب الضرٌبً 
 ذمة من الهٌئة العامة للضرائب.

General 
Conditions of 
the Contract 

16-1 

General Terms of Contract 1.16  
- The method and terms of 
payment for the Supplier under 
this Contract shall be as 
follows: 

Cash money by cheque in Iraqi 
dinar as follows: 

- 90 % out of the value of 
contract total amount after 
receiving the material and 
corresponding it to the 
required specifications 
&final receipting. 

 
2.7% out of the total amount 
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% من قٌمة العقد تستقطع وال 7,7

تطلق إال بعد جلب موافقة تحرٌرٌة 
من الهٌئة العامة للضرائب خالل 
فترة شهر و بخالف ٌتم تحوٌلها إلى 

 الجهة المذكور .
 

value 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  

الشروط 
العامة 
للعقد  

16-5 

اذا كان ٌنطبق )فترة تأخٌر الدفع التً 
على المشتري وبعدها ٌتم دفع فائدة هً 

 )ادخل عدد ٌوم .
  (ال ٌنطبق)

16-5 
General 

Conditions 
of 

Contracts 

If applicable (the payment delay 
period on which the buyer and 
after interest is paid) Enter the 
day number. [not applied]  

الشروط 
العامة 
للعقد  

18-1 

زامً[ ضمان حسن التنفٌذ ]إل
وبنفس % من مبلػ العقد 5وسٌكون 

 عملة العقد

General 
Conditions of 
the Contract 

18-1 

Performance bond is  
[compulsory] 
It will be 5% of the contract 
amount and in the same 
contract currency 

الشروط 
العامة 
للعقد  

18-3 

ٌكون ضمان حسن التنفٌذ على شكل 
)خطاب ضمان مصرفً نافذ صادر 
من مصرف عراقً معتمد لغاٌة تارٌخ 

وتقدٌم اصدار شهادة القبول النهائً 
ة كتاب براءة ذمة من الهٌئة العام

للضرائب وتصفٌة الحسابات النهائٌة 
 (للعقد

 

General 
Conditions of 
the Contract 

18-3 

The guarantee of good 
execution shall be in the form of 
(valid bank guarantee letter 
issued by an accredited Iraqi 
bank until the date of issuance 
of the final acceptance 
certificate And to submit a letter 
of acquittal from the General 
Authority for Taxes and final 
settlement of accounts for the 
contract) 

الشروط 
العامة 
للعقد  

18-4 

ٌوم  22)ٌسترد ضمان حسن التنفٌذ 
بعد اصدار شهادة القبول النهائً 

 وتصفٌة الحسابات النهائٌة للعقد (

General 
Conditions of 
the Contract 

18-4 

The performance bond shall be 
returned (28 days after the 
issuance of the final 
acceptance certificate and final 
settlement of the contract) 

الشروط 
العامة 
للعقد  

23-2 

التؽلٌؾ ووضع العالمات المناسبة 
 لفات سٌكون:والتوثٌق على المؽ
 
 

حسب المواصفات القٌاسٌة  .1
المعتمدة بما ٌضمن سالمة وصول 

 البضاعة .
 
وضع اسم المادة ورقمها الرمزي  .2

ها ٌتووزنها وتارٌخ انتاجها ونفاذ
 . على الؽالؾ النهائً لها

 

 
وضع وزن الشحنة على الؽالؾ  .3

General 
Conditions of 
the Contract 

23-2 

For wrapping, tagging and 
documentation on envelops: 
Packing, labeling and 
documentation on envelopes 
will be: 
1. According to the approved 
standard specifications to 
ensure the safety of the arrival 
of the goods. 
2. The name of the material, its 
symbolic number, weight, date 
of production, and its effect on 
the final cover . 
3. Place the load weight on its 
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 . النهائً لها
وضع عالمات تحذٌرٌة وفسفورٌة  .4

 . ل البريألمور السالمة خالل النق
وضع اشارات الماكن الرفع  .5

الخاصة بالشحنة على الؽالؾ 
 . النهائً لها

 
وضع عالمة تبٌن عدم السماح  .6

 ةنبوضع احمال اضافٌة فوق الشح

final cover . 
4 Putting warning and safety 
signs for safety during road 
transport . 
5. Place signals for the lifting 
positions of the cargo on the 
final cover . 
6.Marking not allowing 
additional loads to be placed 
above the Shipment Materials 

الشروط 
العامة 
للعقد  

24-1 

ؼطاء التامٌن على المجهز كون 

واصل مخازن  DAPاسلوب التجهٌز 

 شركتنا
 

General 
Conditions of 
the Contract 

24-1 

The insurance cover on the 
supplier as the DAP 
processing method has 
continued to store our 
company 

الشروط 
العامة 

د  للعق
25-1 

ٌجب ان تكون مسؤولٌة النقل للسلع 
على المجهز كون اسلوب التجهٌز 

DAP واصل مخازن شركتنا 

 
 

General 
Conditions of 
the Contract 

25-1 

The transport responsibility of 
the goods should be on the 
supplier as the DAP processing 
method has continued to store 
our company 

الشروط 
العامة 
للعقد  

26-1 

: تجري الفحوصات  التفتٌش واالختبارات
واالختبارات حسب المواصفة العالمٌة 
المعتمدة فً شركتنا وٌجري الفحص من 

 قبل كوادر شركتنا )شركة اور العامة(

General 
Conditions of 
the Contract 

26-1 

inspections and tests: Tests and 
tests are carried out according to 
the international standard 
approved by our company and 
are checked by the cadres of our 
company (UR State company) 

الشروط 
العامة 
للعقد  

26-2 

االختبار والفحص الهندسً فً ]داخل  تمٌ
شركة اور العامة وكما موضح فً 

حص الهندسً استمارة االختبار والف
القسم السادس / متطلبات  -الفصل الثانً 

 التجهٌز [

General 
Conditions of 
the Contract 

26-2 

The test and engineering 
examination will be 
carried out within the 
general Ur company as 
indicated in the 
engineering test and 
examination form. 

الشروط 
امة الع

للعقد  
21-1 

: ٌتم  الؽرامات التأخٌرٌة ستكون
احتساب الؽرامات التاخٌرٌة بموجب 

 2تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة رقم 
( وحسب 4البند ) 2214لسنة 

 المعادلة التالٌة :
 
 
 

أي تغٌٌر فً  ± مبلغ العقد )مبلغ العقد االصلً
 المبلغ(

------------------------------------ 
أي تغٌٌر فً ±لعقد الكلٌة )مدة العقد االصلٌة مدة ا

 المدة(
 %( = غرامة الٌوم الواحد51× )

 
تم تخفٌض الغرامات التاخٌرٌة حسب ٌ

نسب االنجاز لاللتزامات التعاقدٌة 
فً منهاج تنفٌذ العقد والتً المحددة 

27-1 General  
Conditions of 
the Contract 

The delay penalties will be: The 
delay fines are calculated 
according to the instructions for 
the implementation of 
government contracts No. 2 of 
2014, item (4) according to the 
following equation 
 

The contract amount (original contract 
amount ± any change in the amount) 

-------------------------------------- 
Total period of contract (the original 

contract Period ± any change of period) 
× ( 15%) = The one day penalty 

 
 

The delay penalties shall be 
reduced according to the 
percentage of completion of the 
contractual obligations specified 
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فٌها شهادة تسلٌم السلعة  صدرت
المجهزة مطابقة ومهٌئة لالستخدام 

اقد وتطبق المعادلة حسب شروط التع
 : التالٌة

 
 
 

  قٌمة االلتزامات غٌر المنفذة
------------------------------------ 

 مدة العقد الكلٌة 
 %( = غرامة الٌوم الواحد51× )

 

in the execution plan of the 
contract, in which the certificate 
of delivery of the processed 
goods is issued in accordance 
with the terms of the contract. 
according to the following 
equation: 

Value of un expired obligations 
-------------------------------------- 
Total period of contract  

× ( 15%) = The one day penalty 
 

الشروط 
العامة 
للعقد  

27-5 

 الحد األعلى لمبلغ الغرامات التأخٌرٌة
 من مبلغ العقد النهائً  [ 51%: ]
 
 
 

27-1 
General  

Conditions 
of the 

Contract 

Maximum amount of 
delay penalties: [15]% 
of the final contract 
amount 

الشروط 
العامة 

د  للعق
28-3 

قبول للمواد المجهزة بعد  إعطاءٌتم 
مطابقتها للمواصفات الفنٌة المطلوبة 

كون المواد المجهزة  وادخالها مخزنٌا
 أولٌةمواد 

General 
Conditions of 
the Contract 

28-3 

Acceptance shall be given 
to the processed materials 
after their conformity with 
the required technical 
specifications and their 
entry into storage as the 
materials supplied with 
raw materials 

الشروط 
العامة 
للعقد  

28-5 

[ 32فترة اإلصالح أو التبدٌل ستكون ]
على ان ٌتم اصالح او تبدٌل المواد  ٌوما

 خالل الفترة المتعاقدة علٌها ولمرة واحدة

General 
Conditions of 
the Contract 

28-5 

The period of repair or 
replacement shall be [30] 
days. Repairs or 
alterations shall be made 
during the contracting 
period and for one time 
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 )ال تنطبق( معادلة تغٌٌر االسعار
 

درجة ٌتم تعدٌل أسعار العقد وفق المعادلة الم
الشروط من  2-51الى الفقرة  باالستنادالحقا 

 .العامة للعقد  
تخضع األسعار المعتمدة لدفع مستحقات المجهز 
بموجب العقد للتعدٌل خالل تنفٌذ العقد وذلك وفقا 
للمتغٌرات الحاصلة فً مكونات كلفة أجور األٌدي 

 العاملة والمواد بموجب المعادلة األتٌة:
 
 
 5م –( 5/ل2+ ج ل 5ع/2)أ + ب ع 5= م 2م
 

 5مع مالحظة أن : أ + ب + ج = 
 
 : الزٌادة فً السعر المتحققة للمجهز. 2م
 : السعر بموجب العقد. 5م

أ : معامل ثابت ٌمثل هامش الربح والتحمٌالت 
 بموجب العقد . اإلدارٌة

ب : معامل ثابت ٌمثل نسبة مكون أجور األٌدي 
 العاملة فً قٌمة السعر.

ل نسبة مكون المواد فً قٌمة ج : معامل ٌمث
 السعر.
: دلٌل ألجور األٌدي العاملة فً قطاع  2، ع 5ع

هذه السلع فً دولة المنشأ  بإنتاجالصناعة المعنً 
خ الذي تم فً كل من التارٌخ األساس والتارٌ

 بموجبه تعدٌل األسعار.
: دلٌل ألجور المواد األولٌة فً كل من  2، ل 5ل

الذي تم بموجبه تعدٌل  التارٌخ األساس والتارٌخ
 األسعار فً دولة المنشأ.

 
 
 
 

الثوابت أ ، ب ، ج ، ٌتم تحدٌدها من المشتري كما 
 أدناه: أليمبٌن 

 أ : ) أدخل قٌمة الثابت أ(
 ب : ) أدخل قٌمة الثابت ب(
 ج : )أدخل قٌمة الثابت ج(

 
ٌقوم المجهز بتحدٌد المصادر التً ستعتمد فً 

لة وأسعار المواد عند تحدٌد أجور األٌدي العام
 توقٌع العقد فً عطائه.

: هو الموعد الذي ٌسبق الموعد  التارٌخ األساس
 النهائً لتقدٌم العطاء بثالثٌن ٌوما.

تارٌخ تعدٌل االسعار: )أدخل عدد االسابٌع( 
األسابٌع التً تسبق تارٌخ الشحن )ٌمثل منتصف 

 فترة التصنٌع(.
 
 

Equation of Prices Adjustment ( not applicable) 
 
The prices are adjusted in accordance with the 

equation motioned later based on Para 15-1 of the 
General Conditions of Contract. The adopted prices 
for the payment of the provider's dues according to 
the contract are subject to adjustment during the 
implementation of the contract in accordance with the 
changes in the cost components of workforce and 
materials, according to the following equation: 

 
M2= M1 (A+B P2/P1 + C L2/L1 – M1 
Noting that: A+B+C=1 
 
 
M2: Increase in price realized to the provider 
M1: Price according to the contract 
A: Fixed factor represents profit margin and 

administrative charges according to the contract 
B: Fixed factor represents the percentage of 

workforce component in the price value 
C: Factor represents materials component in the 

prices value 
P1, P2: Guide to the fees of the workforce in the 

industry sector concerned of producing theses 
commodities in the country of origin in base date and 
the date according to which the prices were modified 

L1, L2: Guide to the fees of the materials in base 
date and the date according to which the prices were 
modified in the country of origin. 

 
 
 
 

The Constants A, B, and C are determined by the 
buyer as shown below: 

A: (insert the value of Constant A) 
B: (insert the value of Constant B) 
C: (insert the value of Constant C) 
 
The provider shall determine the sources that will 

be adopted in specifying workforce fees and 
materials prices upon signing the contract in his bid. 

Base Date: it is the date that precedes the final date 
of submitting the bid with thirty days 

Price Modification Date: (insert the number of 
weeks) the weeks that precede the shipment date 
(represents the mid period of manufacturing) 
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المعادلة بموجب  هذه اعتمادٌتم أتفاق الطرفٌن على 
 ما ٌأتً:

 
ال ٌتم أجراء مراجعة وتعدٌل أسعار السلع  .5

التوقٌتات المحددة  انقضاءالتً تجهز بعد 
فً  اإلشارةللتجهٌز بموجب العقد اال اذا تمت 

تمدٌد فترة التجهٌز للسلع المتأخر  اتفاقٌة
تجهٌزها ألسباب تعود الى المجهز. للمشتري 

ع والخدمات الحق بأي تخفٌض فً أسعار السل
 المتصلة بها نتٌجة تطبٌق المعادلة.

 
 

اذا كانت العملة لألسعار الواردة فً العقد  .2
ألجور  المنشأمختلفة عن العملة فً دولة 

معامل تصحٌح  اعتمادالعمال والمواد ، ٌتم 
لضمان تعدٌل األسعار بصورة دقٌقة ، وأن 
معامل التصحٌح ٌتضمن النسبة الناتجة من 

وٌل بٌن العملتٌن فً التارٌخ قسمة نسبة التح
 األساس وتارٌخ التعدٌل.

 
 
 

ال ٌشمل تعدٌل األسعار الكمٌات الممثلة بقٌمة  .7
 الدفعة المقدمة.

 

Both parties shall agree based on this equation, 
according to the following: 

 
1- No review shall be done and prices adjustment 

for the commodities provided after the end of 
timings specified for supplying according to the 
contract, unless mentioned in the agreement of 
commodities supplying period extension for the 
commodities that were late supplied for reasons 
resulting from the provider. The buyer has the 
right to decrease the commodities and services 
prices related thereto as a result of equation 
application. 

2- If the currency of the prices mentioned in the 
contract was different from that of the country of 
origin concerning the fees of workers and 
materials, the correction factor shall be sued to 
ensure prices adjustment accurately, and the 
correction factor includes the proportion 
resulted from dividing exchange rate between 
the two currencies in the base date and 
adjustment date. 

3- The price adjustment does not include the 
quantities represented by the value of advance 
payment 
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Section Nine: Forms and Contracts for 

The Contracts of Supplying 

Commodities 
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2. Good Performance Guarantee .........................   
3. Bank Guarantee for Advance Payment ...........  
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 نموذج استرشادي

 . صٌغة العقد1

 

 ذذا النموذج ]على مقدم العطاء الفائز أن ٌمأل

 بحسب التعلٌمات المدرجة فً أدناه[

 

أبرم ذذا العقد فً ذذا ]أدخل رقم[ الٌوم من 

 ]أدخل: الشهر[، ]أدخل السنة[

 بٌن

 

]أدخل االسم الكامل للمشتري[، ]أدخل  (1)

وصفا بنوع الهٌئة القانونٌة، مثال، وكالة كذا وزارة 

كذا ، لحكومة كذا }أدخل اسم دولة المشتري{، أو 

ة منشأة بحسب قوانٌن }أدخل اسم دولة شرك

المشتري{ مقرذا الرئٌسً ]أدخل عنوان المشتري[ 

 )والمشار إلٌه فٌما ٌلً "المشتري"(.

 و

 

أو منشأة  ]أدخل اسم المجهز[، شركة (2)

حسب قوانٌن ]أدخل اسم دولة المورد[ ومقرذا 

الرئٌس ]أدخل عنوان المورد[ )والمشار إلٌه فٌما 

 ٌلً "المجهز"(.

 

أن المشتري قام بطرح عطاء لتجهٌز سلع  بما

وخدمات مساعدة معٌنة ]أدخل وصفا مختصرا 

للسلع والخدمات[، وقبل العطاء الذي قدمه المجهز 

لتوفٌر ذذه السلع والخدمات مقابل ]أدخل قٌمة العقد 

باألحرف واألرقام[ )والمشار إلٌه فٌما ٌلً "قٌمة 

 العقد"(.

 

 

 

 :أتًتشهد ذذه االتفاقٌة على ما ٌ

معانً الكلمات والعبارات الواردة فً ذذه  .1

االتفاقٌة لها ذات المعانً التً فسرت بها فً شروط 

 العقد المشار إلٌها فٌما ٌأتً.

الوثائق األتٌة سوف تشكل العقد بٌن المشتري  .2

و المجهز، وذً تقرأ وتفسر على أنها جزء ال 

 ٌتجزأ من العقد:

 اتفاقٌة العقد ذذه ( أ)

 صة بالعقدالشروط الخا ( ب)

 الشروط العامة للعقد ( ت)

المتطلبات الفنٌة )بما فً ذلك جدول  ( ث)

 المتطلبات والمواصفات الفنٌة(

 

Guiding Form 

1- Text of Contract 

 

[The winning Bidder shall fill out this form as 

per the instructions listed hereafter] 

 

This Contract is entered into on this day [insert 

number] of [insert month], [insert year] 

Between 

(1) [Insert  buyer’s  full  name],  [insert  

description  of  legal  entity,  such  as  a  certain 

department of a certain Ministry of a certain 

Government], [insert buyer’s country], or a 

company incorporated according to the law of 

[insert buyer’s country], headquartered in [insert 

buyer’s address], hereafter referred to as the 

“Buyer”. 

And 

 

(2) [Insert supplier’s name], a company or 

organization incorporated according to the law 

of [insert supplier’s country], headquartered in 

[insert supplier’s address], hereafter referred to 

as the “Supplier”. 

Whereas the Buyer announced a tender for 

the supply of certain commodities and 

assistance services [insert short description of 

the commodities and services], and accepted the 

Bid submitted by the Supplier for the provision of 

such commodities and services for [insert 

contract price in writing and in figures], referred to 

hereafter as the “Contract Price”. 

This Agreement testifies the following: 

1- Words and expressions mentioned in this 

Agreement shall have the same meanings given 

in the Contract Conditions referred to hereafter. 

2- The Following Documents constitute the 

Contract between the buyer and the Supplier, and 

shall be read and construed as an integral part of 

the Contract: 

a-  This Contract Agreement 

b-  Special Conditions of the Contract 

c-  General Conditions of the Contract 

d-  Technical Requirements (to include the List of 

Requirements and Technical Specification) 
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 عطاء المجهز وجدول األسعار األصلً ( ج)

 خطاب قبول المشتري ( ح)

 ]أضف ذنا أٌة وثائق أخرى[ ( خ)

 

ٌسود ذذا العقد على جمٌع وثائق العقد األخرى.  .3

ائق فً حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بٌن وث

 ، تسود الوثائق بحسب الترتٌب أعاله. العقد

 

 

بالنسبة للدفعات التً ستصرف من المشتري  .4

لصالح المجهز المذكورة فٌما ٌأتً، فإن على 

المجهز أوالً أن ٌتعهد بتزوٌد المشتري بالسلع 

والخدمات وبإصالح األعطال فٌما ٌتوافق مع أحكام 

 ذذا العقد.

دفع للمجهز لقاء ٌتعهد المشتري ذنا بأن ٌ .5

توفٌره سلع وخدمات معٌنة وإصالح أعطالها إذا 

، قٌمة العقد أو أي مبلغ آخر تستحق الدفع  لزم ذلك

بموجب أحكام العقد فً األوقات وبالطرٌقة 

 المنصوص علٌها فً العقد.

 

ٌتعهد األطراف الذٌن قاموا بعقد ذذه االتفاقٌة على 

ٌوم والشهر تنفٌذذا وفقا للقوانٌن العراقٌة فً ال

 والسنة المذكورٌن أعاله.

 لصالح وبالنٌابة عن المشتري

 

 التوقٌع: ]أدخل التوقٌع[

 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر[

 بحضور: ]أدخل تعرٌف الشاذد الرسمً[

 

 لصالح وبالنٌابة عن المجهز

 

 التوقٌع: ]أدخل التوقٌع[

 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر[

 ور: ]أدخل تعرٌف الشاذد الرسمً[بحض

 

e- Supplier’s  Bid and the original Price Table 

f- Buyer’s Acceptance Letter. 

g-  [add here any other documents] 

 

3- This Contract supersedes all other Contract 

Documents. In the event there’s contradiction or  

nonconformance  between  the  Contract  

Documents,  they  shall  have  precedence 

according to their order listed above. 

4-  For the payments to be made by the buyer to 

the Supplier as stated hereafter, the Supplier 

Shall first provide the Buyer with the 

Commodities and Services and to rectify faults 

according to the provisions of this Contract. 

5- The Buyer shall pay the Supplier, for its 

provisions of certain Commodities  and Services 

and rectify  the  faults  therein  if  required,  the  

Contract  Price  or  any  other  amount  payable 

according to the provisions of the Contract, at the 

time and on the method stipulated in the Contract. 

The Parties to this Contract Agreement shall 

execute it according to the law of Iraq on the date 

stated above. 

For and on behalf of the Buyer 

 

Signature: [insert signature] 

Title: [insert title or any other suitable capacity] 

In presence of: [insert identification of witness] 

 

For and on behalf of the Supplier 

 

Signature: [insert signature] 

Title: [insert title or any other suitable capacity] In 

presence of: [insert identification of witness 
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 ضمان حسن االداء .2
 

ذا ، بطلب من مقدم العطاء الفائز، ذ ]ٌمأل المصرف

 النموذج بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس[

التارٌخ: ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( لتسلٌم 

 العطاء[

اسم ورقم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل اسم ورقم 

 العطاء[

]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب 

 الُمصِدر[

لمشتري المستفٌد : ]أدخل االسم الرسمً الكامل ل

 وعنوانه[

 : ]أدخل الرقم[ ضمان حسن االداء رقم

تم إبالغنا بأن ]أدخل اسم المجهز[ )ٌسمى فٌما ٌلً 

"المجهز" ( قد تعاقد فً عقد رقم ]أدخل رقم العطاء[ 

المؤرخ لدٌكم، لتجهٌز ]أدخل وصف للسلع والخدمات 

 المتصلة بها[ )ٌسمى فٌما ٌلً "العقد" (

روط العقد، بأن ضمان وعلٌه، فإننا ندرك، حسب ش

 حسن االداء مطلوبا.

بطلب من المجهز، نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال 

تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ 

دٌنارا عراقٌا، فور تسلمنا منكم أول طلب  1بالكلمات[(

خطً مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد بأن المورد قد أخل 

ماته( تحت العقد دون الحاجة ألن تثبتوا أو بالتزامه )بالتزا

 توضحوا األساس لطلبكم أو المبلغ المحدد فٌه.

ٌنتهً نفاذ ذذا الضمان بعد ]ادخل رقم[ ٌوم من ]اخل 

وأي طلب للدفع تحت ذذا الضمان  2الشهر[ ]ادخل السنة[

 ٌجب أن نستلمه فً ذذا المكتب فً ذلك التارٌخ أو قبله.

،  نٌن الموحدة لطلب الضماناتٌخضع ذذا الضمان للقوا

، عدا أن الفقرة  454إصدارات غرفة التجارة الدولٌة رقم 

 )أ( قد تم حذفها ذنا. 22( من المادة الفرعٌة 2الفرعٌة )

 

]توقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن(  المخول )المخولٌن( من 

 المصرف و المجهز[

 

2. Good Performance Guarantee 

[The  bank  shall  fill  out  this  form  by  the  
request  of  the  winning  bidder  according  to  
the instructions mentioned between the 
brackets] 

Date: [Insert date (day, month, year) to 
deliver the bid] 

Name and number of the national 
competitive bid: [Insert name and number of 
the bid] 

[Insert the name of bank and branch 
address or issuing office] Beneficiary: [Insert 
the official name and address of the buyer] 
Good Performance Guarantee No.: [Insert the 
number] 

We have been notified that [Insert the 
name of supplier] (called hereinafter as "the 
Supplier") has concluded the contract No. 
[Insert Bid Number] dated with you, to supply 
[Insert the description  of  the  commodities  
and  services  related  thereto]  (called  
hereinafter  as  "the Contract") 

Accordingly, we understand, according to 
contract conditions, that the good performance 
guarantee is required. 

At the request of the supplier, we, commit to 
pay any amount(s) not exceeding in total the 
amount  of  [Insert  the  amount  in  figures]  

([Insert  the  amount  in  writing])8   Iraqi  
Dinars, immediately after we have received 
from you the first written request 
accompanied by an affidavit stating that the 
supplier has violated his obligation(s) under 
the contract, without the need from you to 
confirm or clarify the base of your request or 
the amount specified therein. 

This guarantee shall expire after before 
[insert number] days of [insert month] [insert 

year]9; 

Therefore, any payment order, under this 

guarantee, we shall receive it on that date or 

before. 
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ٌدخل المصرف المبلغ المحدد فً شروط . 4
اصة وبالوحدة التً تم بٌانها فً العقد الخ

 الشروط الخاصة بالعقد.
 

9.
 

من  4-71التوارٌخ المحددة وفقا للفقرة  

شروط العقد العامة، مع األخذ باالعتبار أٌة 

التزامات بالكفالة من قبل المجهز وفقا 

من شروط العقد العامة  2-71للفقرة 

المطلوب توفٌرها بضمان حسن االداء 

ي أن ٌعلم بأنه فً حال جزئً. على المشتر

تمدٌد مدة انتهاء العقد، سٌحتاج المشتري 

إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من الكفٌل. 

ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌخ 

االنتهاء المنصوص علٌه فً الضمان. فً 

إعداد هذا الضمان، قد ٌرى المشتري 

إضافة النص األتٌة إلى النموذج، فً نهاٌة 

األخٌرة: "ٌوافق الكفٌل على الفقرة قبل 

تمدٌد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال 

تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، ردا على 

طلب المشتري الخطً لمثل هذا التمدٌد، 

على أن ٌقدم مثل هذا الطلب إلى الكفٌل قبل 

 انتهاء هذا الضمان."

This guarantee is subject to the unified laws 

of claiming guarantees, and the publications of 

the International Chamber of Commerce under 

No. 458, excluding sub Paragraph (2) of the 

sub- article 20(A) which has been deleted 

herein. 

_______________________ 

The signature(s) of the authorized representative(s) 

of the bank] 

8 The bank will insert the amount specified in 
the special conditions of the contract in the 
unit that was described in the special 
conditions of the contract. 
9 The dates specified according to Para (17-4) 
of the general conditions of the contract, 
taking into consideration any obligations in 
the guarantee by the supplier according to 
Para (15-2) of the general conditions of the 
contract that are required to be provided in 
a partial good performance guarantee. The 
buyer shall be aware that in case of 
extending the expiry date of contract, the 
buyer will need to request an extension for this 
guarantee from the guarantor. The request 
shall be in writing and before the expiry date 
prescribed in the guarantee. upon the 
preparation of this guarantee, the buyer may 
deem proper to add the following text to the 
form, at the end of the Paragraph before the 
last: " The guarantor accepts to extend this 
guarantee for one time and for a period not 
exceeding [six months] [one year], in 
response to the written request of the buyer 
for such extension, provided that such request 
shall be submitted to the guarantor before the 
expiry of guarantee". 
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 ضمان مصرفً لدفعة مقدمة .3
]ٌمأل المصرف بطلب من مقدم العطاء الفائز، ذذا 

 نموذج بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس[

التارٌخ: ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( 

 لتسلٌم العطاء[

اسم ورقم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل اسم ورقم 

 العطاء[

 ]تروٌسة المصرف[

: ]أدخل االسم الرسمً الكامل للمشتري المستفٌد 

 وعنوانه[

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[

 ]أدخل الرقم[ضمان الدفعة المقدمة : 

تم إبالغنا ]أدخل اسم المصرف الرسمً وعنوانه[ بأن 

]أدخل اسم المجهز الكامل وعنوانه[ )ٌسمى فٌما ٌلً 

"المجهز"( قد دخل فً العطاء رقم ]أدخل رقم العطاء[ 

لدٌكم ]ادخل تارٌخ االتفاقٌة[، لتنفٌذ ]أدخل أنواع المؤرخ 

 السلع المطلوب تسلٌمها[ )ٌسمى فٌما ٌلً "العقد"(.

إننا نعً، بحسب شروط العقد، أنه ٌجب تقدٌم دفعة 

 مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة.

بطلب من المجهز، نحن نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ 

بلغ باألرقام[ )]اكتب ال تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل الم

( فور تسلمنا منكم أول طلب خطً 3المبلغ بالكلمات[

مرفق ببٌان خطً ٌنص على إن المورد مخل بالتزامه 

تجاه العقد ألن المورد قام باستخدام الدفعة المقدمة 

 ألغراض غٌر تسلٌم السلع.

ٌشترط ذذا الضمان لدفع أي مطالبة أو دفعة تحت ذذا 

المورد قد استلم الدفعة المقدمة  الضمان ضرورة أن ٌكون

المذكورة سابقا على رقم حسابه ]أدخل الرقم[ فً ]أدخل 

 اسم وعنوان المصرف[.

 

 

 

 

3. Bank Guarantee for Advance Payment 

[The  bank  shall  fill  out  this  form  by  the  

request  of  the  winning  bidder  according  to  

the instructions mentioned between the brackets] 

Date: [Insert date (day, month, year) to deliver 

the bid] 

Name and number of the national competitive 

bid: [Insert name and number of the bid] 

[Letterhead of the bank] 

Beneficiary: [Insert the official name and 

address of the buyer] 

Date: [Insert the date] 

Advance Payment Guarantee: [Insert the 

number] 

We, [insert the official name and address of the 

bank] have been notified that [Insert full name and 

address of the supplier] (hereinafter called as 

"The Supplier") has entered into the bid contract 

No. [Insert Bid No.], dated with you [insert date of 

agreement], to execute [Insert types of 

commodities required to be delivered] (hereinafter 

called as "The Contract") 

We understand, according to contract 

conditions, that the advance payment shall be 

granted against the advance payment guarantee. 

At the request of the supplier, we, commit to 

pay any amount(s) not exceeding in total the 

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

the amount in writing])
 10

, immediately after we 

have received from you the first written request 

accompanied by an affidavit stating that the 

supplier has violated his obligation under the 

contract, because the supplier has used the 

advance payment for purposes other than 

delivering the commodities. 

This guarantee stipulates, in order to pay up 

any claim or payment under this guarantee, that 

the supplier shall have received the 

aforementioned advance payment to his account 

[Insert the number] in [Insert the name and 
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ستستمر صالحٌة ذذا الضمان من تارٌخ استالم المورد 

 4للدفعة المقدمة تحت العقد وحتى ]ادخل التارٌخ[.

 

ٌخضع ذذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، 

 . 454رات غرفة التجارة الدولٌة رقم إصدا

 

المخول  وقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن(]أدخل ت

 )المخولٌن( عن المصرف[

 الكفٌل سٌدخل مبلغا ٌمثل مبلغ الدفعة المقدمة. 10
 
أدخل التارٌخ المثبت فً جدول التسلٌم فً العقد.  11

على المشتري أن ٌعلم بأنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء 
، سٌحتاج المشتري إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من العقد

الكفٌل. ٌجب أن ٌكون ذذا الطلب خطٌا وقبل تارٌخ 
االنتهاء المنصوص علٌه فً الضمان. فً إعداد ذذا 

إلى  االتًالضمان، قد ٌرى المشتري إضافة النص 
النموذج، فً نهاٌة الفقرة قبل األخٌرة: "ٌوافق الكفٌل 

مرة واحدة ولفترة ال تتعدى على تمدٌد ذذا الضمان ل
]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، ردا على طلب المشتري 
الخطً لمثل ذذا التمدٌد، على أن ٌقدم مثل ذذا الطلب إلى 

 الكفٌل قبل انتهاء ذذا الضمان."
 

address of bank]. 

The validity of the guarantee shall continue as 

from the date of receiving the advance payment 

by the supplier under the contract until [insert the 

date].
11

 

This guarantee is subject to the unified laws of 

claiming guarantees, and the publications of the 

 International Chamber of Commerce under No. 

458. 

[The signature(s) of the authorized 

representative(s) of the bank] 
10 The guarantor will insert an amount that 

represents the advance payment mount. 
11 Enter the date affixed in the delivery 

schedule in the contract. The buyer shall be 
aware that in case of extending the expiry date of 
contract, the buyer will need to request an 
extension for this guarantee from the guarantor. 
The request shall be in writing and before the 
expiry date prescribed in the guarantee. upon 
the preparation of this guarantee, the buyer may 
deem proper to add the following text to the form, 
at the end of the Paragraph before the last: " The 
guarantor accepts to extend this guarantee for 
one time and for a period not exceeding [six 
months] [one year], in response to the written 
request of the buyer for such extension, provided 
that such request shall be submitted to the 
guarantor before the expiry of guarantee". 

 

 

  

 

                                                           
 


