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 نموذج معلومات مقدم العطاء

]على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة في أدناه ، و ال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، وال يقبل 

 أي استبدال[

 

 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء )اليوم/ الشهر/ السنة[التاريخ: 

 ]أدخل رقم العطاء[رقم العطاء التنافسي الوطني: 

 صفحة ________ من _________ صفحة

 

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

]أدخل االسم القانوني لكل شريك . في حالة كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً، يجب إدراج االسم القانوني لكل شريك: 2

 مشترك[في المشروع ال

 ]أدخل اسم الدولة[. الدولة المسجل فيها مقدم العطاء فعال أو تلك التي ينوي التسجيل فيها: 3

 ]أدخل سنة التسجيل[. سنة تسجيل مقدم العطاء: 4

 ]أدخل العنوان[. العنوان الرسمي لمقدم العطاء في الدولة المسجل فيها 5

 معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء. 6

 ]أدخل أسم الممثل المخول[االسم: 

 ]أدخل عنوان الممثل المخول[العنوان: 

 ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المخول[ الهاتف/الفاكس: 

 ]أدخل البريد اإللكتروني للممثل المخول[البريد اإللكتروني: 

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

 

من  2-4و  1-4( اعاله، وفق الفقرة الفرعية 1عقد تأسيس او تسجيل الشركة المسماة في)      

 التعليمات لمقدمي العطاء.

 

لة كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً ، أرفاق رسالة تبين النية في إنشاء مشروع مشترك في حا    

 من التعليمات لمقدمي العطاء. 1-4أو اتفاقية مشتركة، وفقا للفقرة الفرعية 

 

وكة من الحكومة العراقية،تقدم وثائق تثبت استقاللية المؤسسة في حالة كون المؤسسة ممل    

 من التعليمات لمقدمي العطاء. 5-4القانونية والمالية وفقاً الحكام القانون ، وفقا للفقرة الفرعية 
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 نموذج معلومات الشركاء في مشروع مشترك

 أدناه[]على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة 

 

 التاريخ: ]أدخل تاريخ تسليم العطاء )اليوم/ الشهر/ السنة([

 رقم العطاء التنافسي الوطني: ]أدخل رقم العطاء[

 صفحة ________ من _________ صفحة

 

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

 لكل شريك في المشروع[]أدخل االسم القانوني . االسم القانوني للمشروع المشترك: 2

 ]أدخل اسم الدولة[. الدولة المسجل فيها المشروع المشترك: 3

 ]أدخل سنة التسجيل[. سنة تسجيل المشروع المشترك: 4

 ]أدخل العنوان[. العنوان الرسمي للمشروع المشترك في الدولة المسجل فيها: 5

 معلومات عن الممثل المخول للمشروع المشترك. 6

 

 ]أدخل اسم الممثل المخول للمشروع المشترك[االسم: 

 ]أدخل عنوان الممثل المخول للمشروع المشترك[العنوان: 

 ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المخول للمشروع المشترك[ الهاتف/الفاكس: 

 ]أدخل البريد اإللكتروني للممثل المخول للمشروع المشترك[البريد اإللكتروني: 

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

 

من التعليمات   لمقدمي  2-4و 1-4( اعاله، وفق الفقرة الفرعية 1عقد تأسيس و تسجيل الشركة المسماة في )    

 العطاء.

 

في حالة كون المؤسسة مملوكة من الحكومة العراقية،تقدم وثائق تثبت استقاللية المؤسسة القانونية والمالية وفقاً     

 من التعليمات لمقدمي العطاء.  5-4الحكام القانون التجاري، وفق الفقرة الفرعية 
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 نموذج أستمارة تقديم  العطاء

]على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة في أدناه ، و ال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، وال يقبل 

 [أي استبدال

 

 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء )اليوم/ الشهر/ السنة([التاريخ: 

 العطاء[ ]أدخل رقمرقم العطاء التنافسي الوطني: 

 ]أدخل رقم الدعوة[دعوة طرح عطاء رقم: 

 ]أدخل رقم التعريف إذا كان هذا عطاًء بديالً[الرقم البديل: 

 

 ]أدخل اسم المشتري الكامل[إلى: 

 

 نحن الموقعين في أدناه نقر بأننا:

 

وتاريخ إصدار كل ]أدخل رقم قمنا بدراسة وثائق العطاء وليس لدينا أية تحفظات عليها، بما في ذلك المالحق:  -أ
 ملحق[؛

نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالية بما يتوافق مع وثائق العطاء وجدول التسليم المحدد في  -ب
 ؛]أدخل وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات العالقة[قائمة المتطلبات 

]أدخل السعر اإلجمالي باألحرف ناه هو: السعر اإلجمالي لعطائنا، باستثناء الحسومات المقدمة في الفقرة )د( أد -ج
 ؛واألرقام[

 الحسومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي: -د
]حدد بالتفصيل كل حسم مقدم وعلى أي بند إذا تم قبول عطائنا سنطبق الحسومات األتية.  .الحسومات

 ؛سيطبق بالتحديد من البنود الواردة في جدول الطلبات[

]حدد بالتفصيل المنهجية التي ستستخدم الحسومات باستخدام المنهجية األتية: تطبق  منهجية تطبيق الحسومات. 

 ؛في تطبيق الحسومات[

من التعليمات لمقدمي العطاء، من الموعد النهائي  1-22يستمر نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة الفرعية  -ه
لمقدمي العطاء، ويبقى ملزماً بحقنا ويقبل في أي وقت من التعليمات  1-24المحدد لتسليم العطاء وفق الفقرة الفرعية 

 يسبق انتهاء فترة الصالحية؛
من  11من التعليمات لمقدمي العطاء، والمادة  44نتعهد في حالة قبول عطائنا بتقديم ضمان حسن االداء وفقا للمادة  -و

ددة في ورقة بيانات العطاء، وبخالفه وبموجب التوقيتات المح 43شروط العقد العامة ، كذلك توقيع العقد وفقا للمادة 
فأننا نتحمل األجراءات القانونية كافة المتخذة بحقنا بما فيها مصادرة ضمان العطاء المقدم من قبلنا وتحملنا فارق 

 البدلين الناجم عن أحالة المناقصة على مرشح أخر.
ل جنسيات من دول مؤهلة ) ادخل جنسية و يشمل ذلك المقاولين الثانويين  او المجهزين الي جزء من العقد نحم   -ز

مقدم العطاء و كذلك جنسية جميع االطراف الداخلين في العرض ، اذا كان مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً ( و جنسية 
 كل مقاول ثانوي مجهز. 

 من التعليمات لمقدمي العطاء؛ 2-4ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة الفرعية  -ح

اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذلك المقاولين الثانويين أو المجهزين لم يسبق وأن  -ط

ألي جزء من هذا العقد، فاقدو األهلية بمقتضى القانون العراقي واألحكام الرسمية  ولم يتم  تعليق انشطتنا او ادراجنا 

 من التعليمات لمقدمي العطاء؛ 3-4ة في القائمة السوداء من قبل وزارة التخطيط وفق الفقر
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]أدخل األسماء الكاملة الرسوم والعموالت واإلكراميات األتية التي تم أو سيتم صرفها إلتمام العطاء أو تنفيذ العقد:  -ي

 لكل مستلم، عنوانه الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة[

 

 المبلغ  السبب  العنوان  اسم المستلم

       

       

       

       

    

 )إذا لم يتم ولن يتم صرف أية دفعات، أدخل "ال يوجد"(؛

 

ً بيننا حتى تحضير وتنفيذ العقد  -ك إننا ندرك أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم الخطية تشكل عقداً ملزما

 الرسمي؛

 

 أو أي عطاء آخر تستلمونه. إننا ندرك بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء األقل سعراً  -ل

 

 ]أدخل توقيع وصفة الشخص المذكور[التوقيع: 

 ]أدخل الصفة الرسمية للموقع على نموذج التسليم[بصفته 

 

 ]أدخل االسم الكامل للشخص الذي سيوقع على نموذج تسليم العطاء[االسم 

 

 

 مال[]أدخل اسم مقدم العطاء كامخول حسب األصول بتوقيع العطاء بالنيابة عن: 

 

  ]أدخل تاريخ التوقيع[تم التوقيع في ______________ اليوم ________الشهر  _____________السنة__ 
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 نموذج جدول األسعار

 

]على مقدم العطاء أن يمأل نموذج جدول األسعار وفق التعليمات المدونة في أدناه، 

مع الئحة السلع  الئحة البنود في العمود األول من جدول األسعار يجب أن تتطابق

 والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري في جدول المتطلبات[.
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 جدول الكميات : السلع

 

 

 الدولي . INCOTERMالى أخره طبقا لـ  CIP,FOB,C&S,CISتحدد طريقة البيع التجاري في شروط االعالن سواء كانت 

 التاريخ: _______________

 رقم العطاء التنافسي: __________

 الرقم البديل: _________________

 رقم الصفحة ________ من _________

 

7 6 5 4 3 2 1 

  DDPوحدة السعر السعر اإلجمالي لكل بند  بلد المنشأ

 واصل الى المخازن

 رقم البند  وصف السلع تاريخ التسليم الكميات والوحدات 

]أدخل السعر اإلجمالي لكل  

 بند[

أدخل أرقام الوحدات ] ]أدخل وحدة السعر[

التي يجب أن توفر 

 وأسماء الوحدات[

]أدخل تاريخ 

 [التسليم

]أدخل رقم كل  ]أدخل أسماء السلع[

 بند[

       

       

       

 السعر اإلجمالي: السلع 
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 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكميات و االكمال 

 

   توقيع مقدم العطاء: ]توقيع الشخص الذي يوقع على العطاء[   اسم مقدم العطاء: ]أدخل اسم مقدم العطاء كامال[

التاريخ: ]أدخل التاريخ[

 التاريخ: _______________

 رقم العطاء التنافسي الوطني: __________

 الرقم البديل: _________________

 رقم الصفحة ________ من _________

7 6 5 4 3 2 1 

السعر اإلجمالي 

للخدمة رقما 

 وكتابة 

 سعر الوحدة

 وكتابةرقما 

تاريخ التسليم في مكان  الكميات والوحدة 

 الوجهة النهائية

 رقم الخدمة وصف الخدمة بلد المنشأ

]أدخل  السعر 

 اإلجمالي لكل بند[
]أدخل وحدة 

السعر لكل 

 [بند

]أدخل أرقام الوحدات التي سيتم 

 تزويدها وأسماء الوحدات[

]أدخل تاريخ ومكان التسليم 

 النهائي لكل خدمة[

]أدخل اسم بلد 

 [المنشأ

]أدخل رقم  []أدخل أسم الخدمة

 [الخدمة

       

       

       

       

     السعر اإلجمالي: الخدمات المرافقة 
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 نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفية(

 نموذج الكفالة المصرفية هذا بحسب التعليمات المشار إليها بين األقواس.[ المصرف]يمأل 

 

 ]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصدّر[ 

 

 : ]أدخل اسم وعنوان المشتري[المستفيد

 

 : ]أدخل التاريخ[التاريخ

 

 : ]أدخل الرقم[ضمان عطاء رقم

 

تم إبالغنا بأن ]أدخل اسم مقدم العطاء[ )فيما يلي يسمى "مقدم العطاء"( قد سلمكم عطاءه المؤرخ ]أدخل التاريخ[ )فيما يلي 

 يسمى "العطاء"( لتنفيذ  ]أدخل اسم العقد[.

 إضافة، فإننا ندرك، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن تدّعم بضمان عطاء. 

بطلب من مقدم العطاء، نحن ]أدخل اسم المصرف[ ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز 

بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ دينارا عراقيا فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا 

 امه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء: بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتز

 )أ(   قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذ العطاء المحدد من مقدم العطاء في نموذج عطاء؛ أو

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

 ( يفشل أو يرفض تنفيذ نموذج العقد، إن كان مطلوبا، أو1)

 ل أو يرفض أن يوفر كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء. ( يفش2) 

 تنتهي صالحية هذا الضمان:

أ( إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسي عليه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفيذ  

 الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو

 العطاء على مقدم العطاء، عندما يسبقهب( إذا لم يرس  

 ( تسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم يرس عليه، أو1) 

 ( بعد ثمانية وعشرين يوما من انتهاء نفاذية عطاء مقدم العطاء. 2) 

 قبله. وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب أن يستلم منا في المكتب في ذلك التاريخ أو

 .    . الصادرة وفقا للقانون العراقيتخضع هذه الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات، 

 

 

 ]توقيع )تواقيع( الممثل )الممثلين( المخول )المخولين( 

 تخويل الجهة المصنعة
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تكون رسالة  على مقدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة ملء هذه االستمارة بموجب االرشادات المحددة،. يجب ان

التخويل هذه على الورق متوج بشعار الجهة المصنعة وموقعة من الشخص المخول بتوقيع الوثائق الملزمة للمصنع . 

 وعلى مقدم العطاء ارفاقها في عطائه اذا تمت االشارة الى ذلك في ورقة بيانات العطاء.

 

 

التاريخ ) ادخل التاريخ يوم ، شهر ، سنة لمعد تقديم                                                                         

 العطاء  (

 رقم المناقصة العامة ) ادخل رقم المناقصة (                                                   

 الرقم البديل ) ادخل رقم التعريف اذا كان هذا العطاء لشخص بديل(        

 

 

 شتري (الى ) ادخل اسم الم

 حيث ان 

نحن ) ادخل اسم المصنع بالكامل ( ، المصنعين الرسميين ل)ادخل نوع المادة المصنعة ( نمتلك المعامل الكائنة ) ادخل 

العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة( نخول ) ادخل اسم مقدم العطاء الكامل( لتقديم عطائه المتضمن تجهيز السلع 

 قبلنا ) ادخل اسم السلعة مع وصف مختصر لها( نخوله الحقا للتفاوض وتوقيع العقد.المدرجة الحقا والمصنعة من 

من الشروط العامة للعقد للسلع المعروضة  27وبموجب هذا، فنحن  نقدم الضمان الكامل و التعهد استناداً الحكام الفقرة 

 من مقدم العطاء 

 

 المصنعة(التوقيع ) ادخل توقيع االشخاص المخولين الممثلين للجهة 

 االسم ) اسماء المخولين الممثلين للجهة المصنعة(

 المنصب ) ادخل المنصب(

 

 المخول اصولياً بتوقيع هذا التخويل نيابة عن ) ادخل االسم الكامل لمقدم العقد(

 

 

 التوقيع ) ادخل التوقيع (

    التاريخ) اليوم، الشهر ، السنة( 
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