
 ( G 3E- 010الـعـامـة الخـارجـيـة المـرقمة ) مـناقـصـة ال إعــادة إعــالن

  Section  Two:  Bid Data Sheet                                          الفصل الثاني: ورقة بيانات العطاء

 A- General عام -أ

 الطاقة إلنتاج العامة الشركة / الكهرباء وزارة:  المشتري اسم 1-1
 الوسطى المنطقة/  الكهربائية

 ولىجنوب بغداد الغازية/ األ كهرباءمحطة :  المحطة اســم

 F-9رئيسية لوحدات ال الموادتأهيل :  اسم المناقصة
 (الثالثةاعادة اعالن للمرة )(  E3G ـ 010 : ) المناقصة رقم

Buyer’s Name: Ministry of Electricity / General 

COMPANY Of Electricity Production (GCEP). 

Station’s Name: South of Baghdad power plant 

station/ First. 

Tender’s Name: rehabilitation of (Capital parts of 

                            F-9 units). 

Tender’s Number: E3G - 010  For the third time. 

1-1 
 

 ضمن /2018 لسنة االستثمارية الموازنة:  المشروع اسم 2-1

 (.6-4-10) التبويب ذو الغازية المحطات تأهيل مشروع

Federal  Budget: Investment budget of  2018/ 

Classification rehabilitation of Gas stations project no. 

(10-4-6). 
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توجد الئحة بأسماء الشركات غير المؤهلة أو الممنوعة من  4-2
 العمل لدى وزارة التخطيط / دائرة العقود العامة الحكومية

 www.mop.dov.iq الموقع االلكتروني:

There is a list of the companies that are unqualified or 

banned from working with the Ministry of Planning 

and Developmental Cooperation / Government Public 

Contracts Department:  Website: www.mop.dov.iq 
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 B- Contents of Bid Documents ات وثائق العطاءمحتوي -ب

العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية /  الشركةعنوان المشتري :  7-1
محلة  –ساحة غرناطة  –الباب الشرقي  -المنطقة الوسطى 

 (15بناية ) –( 19شارع ) –( 109)
الجهة التي تستلم العطاء: االستعالمات / الطابق األرضي / 

 صندوق المناقصاتتوضع في 
 –( 109محلة ) –ساحة غرناطة  –العنوان: الباب الشرقي 

 (15بناية ) –( 19شارع )
 المدينة : بغداد

 (1085صندوق بريد : )
:  للشركةالموقع االلكتروني 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
اري : البريد االلكتروني للقسم التج

gcep_micomdep@yahoo.com 
dept.m@moelc.gov.iq.commercial_37:mail-E 

For the purpose of clarification of Bid’s objectives 

only, the Buyer’s address is: 

Ministry of Electricity / General COMPANY Of 
Electricity Production (GCEP)/middle region. 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 166, St. 

No. 19, Sector 109. 
Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, Meeting 

room. 
Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
E-mail of the Commercial Department: 
gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 
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 قاعة – الشركة مقر إلى العطاء وثائق حول االستفسارات تقدم 7-1
 األرضي الطابق – االجتماعات

 .الفنية االستفسارات على لإلجابة مؤتمر عقد سيتم

 2018 / 8/  7  الموافق الثالثاء  يوم

 استحصال بعد:  بتاريخ العمل صاحب من الموقع زيارة سيتم
 الشركة موافقة

Questions on the Bid Documents shall be submitted to 

the General COMPANY Of Electricity Production 

(GCEP)/middle region/ Ground Floor/ meetings room. 

A conference will be held at Tuesday 7/8/2018 to 

answer any technical questions. 

Bidders can visit the work site after obtaining the 

COMPANY's approval. 
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 C- Bid’s Preparation إعداد العطاء -ج

 Bid’s Language: Arabic, English. 10-1 (اإلنكليزية أو العربية اللغة) بـ العطاء يكون:  العطاء لغة 10-1
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 ح

 
 
 
 
 
 
 

 

 :اآلتية الوثائق من العطاء يتألف
 منفصلين وبظرفين( وتجاري فني) بجزئين العطاء يقدم •

 المدير من وموقعة أصلية وبنسخة ومختومين ومغلقين
 على الحي والختم التوقيع في يخوله من أو للشركة المفوض
 جداول من صفحة كل وعلى والتجاري، الفني العرض
 وختم وبتوقيع العطاء مع المرفقة والمالحق المسعرة الكميات

 .العطاء مقدم وصفة اسم تثبيت مع حي

The Bid should include the following documents: 

 The bid must be submitted in one envelope that 

contain the technical and commercial offers, each in 

its own envelope. All envelopes must be sealed; 

stamped By the company stamp; and signed by the 

company's managing director or his Authorized 

representative, the priced quantities lists and the bid 
pages must be stamped and signed as well, also state 

the bidder's name and position. 

11-1 
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 وزارة الكهرباء
 العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى        الشركة

GENERAL COMPANY OF  
    ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP) 

MIDDLE REGION  

http://www.mop.dov.iq/
http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
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 واألجنبية العربية كافة المتقدمة الشركات على: تأسيس شهادة • 
 السفارة من عليها مصادق الشركة تأسيس شهادة تقديم

 للشركة الذاتية السيرة(. العام هذا خالل حديثة) العراقية
 والنظام تأسيس عقد) مع المفوض المدير سفر وجواز
 المستمسكات مع أخرى مستمسكات وأي ،(للشركة الداخلي

 العراق، في الشركة فرع في المفوض للمدير الشخصية
 إدارة من صادرة فعال فيه والمقيم الفرع أدارة في له وتخويل
, وتقديم كتاب تخويل بالمراجعة بتوقيع  المؤسسة أو الشركة
 العقد.

 قرارات وأي) الشركة تأسيس عقد تقديم: العراقية الشركات   
 تسجيل دائرة من الصادرة التسجيل شهادة مع( للعقد تعديل

 وخالل حديثا عليها مصادق) التجارة وزارة في الشركات
 من نسخة مع نافذة بغداد تجارة غرفة هوية وتقديم( العام هذا

 .الجنسية وشهادة المدنية األحوال هوية
 التموينية البطاقة حجب كتاب •
 بأعمال المصنعة الشركة قيام تؤيد وثائق: المماثلة األعمال •

 والتي داخله أو العراق خارج األخيرة الثالثة لألعوام مماثلة
 التي الوثائق تقديم مع العمل تنفيذ على الفنية المقدرة تثبت
 العالقة ذات أو المستفيدة الجهات من التنفيذ حسن تؤيد

 التجارية الملحقية من ومصادقة التأهيل معايير من وتعتبر
 .العراق خارج لألعمال عنها ينوب من أو العراقية

 خارج أو العراق داخل المكتب أو للشركة الكامل العنوان يقدم •
( الخ..الكتروني البريد-طابق-عمارة-دار-زقاق-محلة) العراق
 أو المكتب وجود حال وفي التعاقد عند اعتماده لغرض

 جهات من صادر رسمي كتاب تقديم العراق داخل لشركةا
 الشركة وعلى الشركة أو المكتب عنوان صحة يؤيد رسمية

 عنوانها على يطرأ تغيير بكل التعاقد جهة إشعار المكتب أو

 بأن تبين وإذا التغيير حصول تاريخ من( أيام 7) مدة خالل

 التأمينات ومصادرة العقد فسخ للشركة يحق وهمي العنوان
 .السوداء بالقائمة واإلدراج

 .للحساب الماسك المصرف واسم الحساب رقم تحديد •
 المفوض المدير أو المكتب أو الشركة باسم شراء وصل تقديم •
 العامرة الهيئرة ومرن( للمكاترب) الضرريبة مرن ذمرة برراءة تقديم •

 عليهما ومثبت صدور صحة كتاب مع( للشركات) للضرائب
 الطاقررة إلنترراج العامررة الشررركة إلررى ومعنررون المناقصررة رقررم

 مرررن ممانعرررة عررردم وكتررراب الوسرررطى، المنطقرررة الكهربائيرررة
 .بالمناقصة االشتراك

 الشركة في عنوانه يبين الشركة مخول باسم تخويل كتاب •
 .له الممنوحة والصالحيات

 من وتأييدها المشاركة للشركة المرفقة االستمارة مليء يتم •
 والتحليل الفتح عملية لتسهيل للشركة المفوض المدير قبل

 .المرفقة الوثائق من والتأكد للعطاءات

 الشركات لكافة األخيرة( سنوات 3) لـ الختامية الحسابات •

 مراقب من عليها ومصادق( والعام الخاص القطاع شركات)
 من مصدقة تكون األجنبية للشركات وبالنسبة حسابات،
( البديلة) المجاورة البلدان في الملحقيات أو العراقية السفارة

 العراقية الشركات يخص يمافو. العربية اللغة إلى ترجمةمو
 أو بتنفيذ للقيام للشركة المالية المقدرة تثبت والتي المشاركة

 .منها المطلوب العمل تجهيز
 :يلي ما تتضمن أن على

 .السابقة سنوات( 5-3) لفترة المتحققة السنوية اإليرادات -1

 (.مستمرة عقود) المستمرة االلتزامات -2

 كفاءتها احتساب يتم حديثة أعمال لديها ليس التي الشركات  •

 .2014 عام قبل سنتين آلخر المالية

 مقدم موقف عن االستفسار أحقية العمل صاحب تخويل •
 .معها يتعامل التي المصارف من المالي العطاء

 صادرة المصنعة الشركة من األصلية المنشأ شهادات تقديم •

 Foreign companies must submit their certificate 

of incorporation (certified from the Iraqi embassy 

on the same year); the company's resume and 
Articles of association; passport and personal 

documents of the managing director in the 

company's branch/ office in Iraq, with his 

Authorization letter; and any other document that 
need to be submitted , and submit a letter 

authorizing the review by signing the contract. 

 For qualification purposes, and to prove the 

bidder's capability to perform the services 
required in the tender; submit a list of similar 

services performed by the company over the last 

three years with their well-performance letters 

issued by the beneficiaries and certified by the 
Iraqi commerce attaché (or its equivalent entity).  

 For awarding purposes; submit the company/ 

office full address (City, Street, Sector, Building, 

Floor, Mail, E-mail..etc). In case of any changes, 
the company must submit a notification within (7) 

days of the changing date. The COMPANY has 

the right to avoid the contract; take legal actions; 
and enlist the company in the black list If later on 

the address was found to be fake. 

 Banks and account numbers of the bidder. 

 Purchasing receipt under the company/office 's 

managing director name. 

 Submit a tax clearance certificate issued by the 

Iraqi General Tax Authority (for offices and 
companies), and an authentication letter; both 

issued to the GCEP and entitled with the number 

of the bid, also submit a no-objection certificate 
to participate in the bid.  

 Attach an Authorization letter for the company's 

representative, stating his position and the powers 

given to him. 

 The Bid submitting form must be filled in and 
signed by the managing director to facilitate the 

bid opening and evaluation process.  

 Balance Sheets for the last (3) years, certified by 

the Iraqi embassy or commerce attaché and 

translated to Arabic. it should include: 
1- Annual revenues for the last (3) years, 

2- Continuous commitments (Continuous 

Contracts).  

 For companies with no recent contracts, their 
financial abilities for the last two years before 

(2014) shall be considered.  

 Attach an authorization letter entitling the 

COMPANY to inquire about the bidder's 
financial situation.  

 Commercial Invoice and Certificate of Origin 

(original copies) from the Manufacturer (issued 

by the chamber of commerce and industries of 

company's country of origin); legalized by the 
Iraqi embassy or commerce attaché in the 

 



 من عليها مصادق المنشأ البلد وصناعة تجارة غرفة من
 بالنسبة المنشأ بلد في التجارية العراقية الملحقية أو السفارة

 و( الدفعات مبلغ توضح)  تجارية وقوائم األجنبية للشركات
 المنشأ بلد في التجارية الملحقية أو السفارة من عليها مصادق

 دخول قبل مستعملة غير جديدة تكون  المجهزة المواد وبأن
 المالية المستحقات إطالق إيقاف ويتم للعراق البضائع
 شهادة تصديق صحة ورود لحين للشركات المستحقة للدفعات
 .المنشأ

 لصالح معها المتعاقد الشركة باسم تأمين نقل،وثيقة مستندات •

 شامال األخطار كافة عن( %110) يعادل بمبلغ الشركة

 .عالمية شركة من عليها التأمين عدم حالة في المناقلة تأمين
 في المطلوبة الفنية المواصفات تقديم الشركات كافة على •

 المعتمدة الفاحصة العالمية الشركات إحدى من مصدقة العقد؛
 :لدينا

  الفرنسية Bureau Veritas  -أ
  األلمانية TUV Rheinland Middle East -ب
  الدنماركية Baltic Control -ج
  السويسرية .Cotecna Inspecciton S.A -د

 الطرف نفقة على االستيرادية والغير االستيرادية وللمواد
 الفني العرض مع ونتائجها الفحص شهادات وتقديم الثاني

 .المقدمة المواصفة اعتماد يتم ال وبعكسه
 أسعار تحديد مع واضحة بصورة المواد منشأ تثبيت يجب •

 المناشئ حسب أو مناشئ عدة وجود حالة في المناشئ
 .بالمناقصة المطلوبة

 المستوردة المواد لكافة االستيراد إجازة بإصدار الشركة تلتزم •
 اإلجازة بإصدار الالزمة اإلجراءات واستكمال ومتابعة
 الفقرة هذه تثبيت يتم) المالية الرسوم كافة الشركة وتتحمل

 (.باإلجازة العمل إعادة حالة في

company's country. Commodities should all be 

new and unused. Financial entitlements will not 
be paid until confirming the validity of Certificate 

of Origin.      

 Shipping documents. For uninsured shipments; an 

insurance policy of (110)% of the cargo's value, 

on behalf of the company and interest of the 
COMPANY must be submitted; on all potential 

risks.  

 All companies must submit the required technical 

specification in section six, tested by one of the 
following International companies that are 

accepted by the first party: 

1- Bureau Veritas; 

2- TUV Rheinland Middle East; 
3- Baltic Control; 

4- Cotecna Inspecciton S.A.; 

for imported and non-imported commodities, and 
the second party shall bear all costs. Inspection 

Certificates and their results must be submitted in 

the techniqual offer; otherwise the submitted 
specifications shall be rejected. 

 In case of several origins available or required in 

the tender, provide a clear priced list for all 

origins. 

 The company is required to issue an Import 

License for all imported commodities, also to  
pursue and complete all related actions required, 

and bear all costs. [this applies if the Import 

License was required].  

 Alternative Bids [not permitted]  13-1 (. مطلوبة غير)  البديلة العطاءات 13-3

  the latest applicable versions of the INCOTERMS .(2010 لسنة)  لالنكوترم به المعمول األخير اإلصدار يعتمد 14-5

Shall be adopted (2010). 
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  العقد تنفيذ عند العطاء مقدم من المقدمة العطاء أسعار تكون 14-6
 ( . للتعديل قابلة غير) 

The  Bid  prices offered  by  the Bidder  upon 

executing the contract are (non- adjustable) 
14-6 

 متخصصة( جزء) قائمة كل في المسعرة البنود تقل ال أن يجب 14-7

 مجموع من( %100) عن الوطني التنافسي العطاء قوائم من

  القائمة لتلك المكونة البنود

 الكميات من(  %100) بنسبة نافذ السعر يكون أن يجب

 .القوائم لتلك المكونة البنود من بند كل إزاء المؤشرة

The priced items in each specialized list (part) in the 

national competitive bid's lists 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 the lists. 
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 Prices shall be in the (US Dollars) currency and .المناقصة نوع وحسب( الدوالر) عملةب األسعار تكون 15-1
according to the type of the Bid. 

15-1 

 يوماً  مائة وثمانون (180لتأهيل )لتنفيذ ا المتوقعة الزمنية الفترة 18-3

 

The expected rehabilitation period (180) one 

hundred and eighty days 
18-3 
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 أ

 .Authorization of the Manufacturer to the Bidder (مطلوب. )المجهز العطاء لمقدم المصنعة الجهة تخويل
(applicable) 

19-1 
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 ب

 (مطلوبة. )البيع بعد ما خدمات
 مطلوبا   ذلك كان وإذا, العراق في عامالً  العطاء مقدم يكن لم إذا
 في عنه بوكيل ممثالً  يكون أن يجب(, العطاء بيانات) ورقة في

 قطع وتوفير الصيانة بعمليات القيام على وقادراً  مجهزاً  العراق
 المواصفات أو العقد شروط في مذكور هو ما بحسب الغيار
 .الفنية

 

After sale services (Applicable) 
If the Bidder is not doing business in Iraq, and if 

that was required in the bid data sheet, they should 

be represented in Iraq by an agent that is ready and 

capable of conducting maintenance operations and 
providing spare parts as stated in the contract 

conditions and/or the technical specifications.  

 

19-1 
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 والمعايير المؤهالت جميع العطاء مقدم في تتوفر أن
 (.والمؤهالت التقييم معايير) الثالث القسم في عليها المنصوص

The Bidder should meet all the qualifications and 
standards stipulated in section three (Evaluation and 

19-1 
c 



Qualification Criteria). (Applicable) 

 Bid’s validity (120) One hundred and  twenty days .الغلق تاريخ من( يوم وعشرون مائة)(120) العطاء نفاذية مدة 20-1

from the closing date. 
20-1 

 .  األسعار وتعديل بمراجعة فيها يسمح ال التي العقود في 20-3
 ( يسمح ال) 

The contracts, in which it is not permitted to adjust 

prices. ( non applicable) 
20-3 

 ( مطلوب.  ) العطاء ضمان - أ 21-1
 مصرف من صادر للعطاء ضمان على يحتوي العطاء -ب

 نماذج) من الرابع الفصل في الموجود النموذج حسب معتمد
 (.العطاء

a-   Bid’s letter of guarantee (required). 

b-   The Bid contains a Bid’s guarantee letter 
(issued by a trusted  bank) as per the form in 

Section Four of Bid Forms. 

21-1 

($ 7,700) العطراءات مقدمي من المطلوبة األولية التأمينات -أ 21-2

 مصردق صرك) شركل على كونوسبعمائة دوالر ت سبعة آالف
 (.أصلية نسخة( )ضمان خطاب أو سفتجة أو
 فرري معتمررد مصرررف مررن صررادر الضررمان خطرراب) يكررون -ب

 مرن لنرتمكن المركرزي البنرك يصردرها نشررة بموجرب العراق

 فورمرة أو TBI مرن الصرادر النمروذج وحسرب الضمان تفعيل

 المصرردر المصرررف خررتم ضرررورة مررع المعتمرردة المصرررف
 .الضمان لخطاب

 الرابع القسم في الموجودة الضمان نماذج احد مع يتوافق أن -ج
 المشرتري مرن يعتمرد آخرر نموذج أي أو(  العطاءات نماذج) 
 . العطاء تسليم قبل

 لمشرتريا مرن خطري طلرب إصدار فور للصرف قابل يكون  -د

 .(5-21) الفقرة في الواردة بالشروط اإلخالل حال في

 . األصلية النسخة تسليم يتم أن  -هـ

 فتررة انتهراء بعرد يومرا( 28) لمردة المفعرول ساري يكون أن  -و

 ذلررك كرران إذا العطرراء نفرراذ تمديررد ترراريخ بعررد أو العطرراء نفرراذ

 ً ً  مطلوبا  (.العطاء لمقدمي التعليمات) من( 2-20) للفقرة وفقا

a- The Bid guarantee price is (7,700)$ and shall be 
submitted in the form of (letter of guarantee or 

check) issued by the Government of Iraq, or any 

other form to be mentioned in the bid data sheet.  

b- For liquidation purposes; the letter of guarantee 
should be issued from a trusted bank in Iraq as per 

the publication issued by the Central Bank of Iraq, 

and using the official form issued by the TBI or the 
form of the bank selected by the bidder.  

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 copy must be submitted; duplicates 

are not accepted, 
f- It must be valid for (28) days after the Bid’s 

validity period or after the date of bid extension 

expiry period, if required according to Para 20-2/ 

Instructions to Bidders. 

21-2 

 البندين في المذكورة األعمال من بأي العطاء مقدم قيام حالة في 21-7
 أهلية عدم إعالن في الحق فللمشتري الفقرة، هذه من(  ب و أ)

 . المدة المناقصات في مشاركاته وتعليق العطاء مقدم

ً  الفائز العطاء مقدم فشل إذا – أ  التعليمات) من( 43) للفقرة وفقا

 (.  العطاءات لمقدمي
 األداء حسن ضمان تقديم في الفائز العطاء مقدم فشل إذا – ب

 (. العطاءات لمقدمي التعليمات) من( 44) المادة بموجب

 ( سنتان األهلية عدم فترة ستكون) 

If the Bidder conducts anything stated in para (a) or 

(b) of this clause,  the  Buyer  shall  have  the  right  

to  declare  the  Bidder disqualified and suspend its 
participation in tenders for a period of (2) two year. 

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. 

21-7 
 

 عطائه من مميزة واحدة أصلية نسخة يقدم أن العطاء مقدم على 22-1
 هومذكور كما المناقصة وثائق من" أصلية نسخة" عليها مؤشرا

 (.العطاء بمقدمي الخاصة التعليمات) من( 11) المادة في

The  Bidder  must  submit  one  original  copy  of  
his  Bid  marked  as “Original” from the Bidding 

Documents as stated in 11/Instructions to Bidders. 

22-1 
 

 D- Submission and Opening of  Bids تسليم وفتح العطاء -د
23-1 

 أ+ب
 The Bidders May Not send their Bids via email. 23-1 ) ال يحق ( للمتقدمين تسليم عطاءاتهم عبر البريد االلكتروني.

a+b 

23-2 
 ج

 اإلضافية العالمات والخارجية الداخلية المغلفات تحمل أن يجب
 وبريدها وعنوانها الشركة واسم المناقصة ورقم اسم)  الخاصة

 ( العطاء مغلف على يكتب المحمول الهاتف ورقم االلكتروني

The inner and outer envelopes shall have the 
special additional marks 

(Name and No. of the Tender, (Name, Address, E-

mail, Phone no., Mobile no.) of the Bidder). 

23-2 
c 

 : هو المشتري عنوان العطاء تسليم ألغراض 24-1
 الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة

 محلة – غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  عنوانال

 (  15) بناية –( 19) شارع –( 109)

 (1085: ) بريد صندوق

 في األرضي الطابق/  االستعالمات:  العطاء تستلم التي الجهة
  المناقصات صندوق في توضع/  الشركة مقر

For the purpose of Bid’s submission, the Buyer’s 

address is: 

To: Ministry of Electricity / General COMPANY 

Of Electricity Production (GCEP). 
Address City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 

166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

24-1 
 



 13/8/2018 يوم :المناقصة غلق تمديد النهائي الموعد

 عطلة الغلق موعد صادف حال وفي ،االثنين يوم المصادف
 من يليه الذي اليوم من الوقت نفس في الغلق يكون رسمية
 . الرسمي الدوام
 . ظهراً ( عشر الثانية الساعة) :الوقت

Tender Deadline: Monday 13/8/2018 (In case of 

closing date comes cross an official holiday, the 
closing date shall be at the same time in the day 

which follow the holiday.)   Time: 12:00 p.m. 

 : اآلتيين والزمان المكان في العطاء فتح سيتم 27-1
  الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة: إلى

 محلة – غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  العنوان

 ( 15) بناية –( 19) شارع –( 109)

 (   االجتماعات قاعة)  األرضي الطابق
  بغداد: المدينة

 ( 8/2018 /13: ) التاريخ

 . ظهراً  عشر الثانية الساعة بعد:  الوقت

Bids shall be opened in the following time and place: 

at: Ministry of Electricity / General COMPANY Of 
Electricity Production (GCEP). 

Address City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 

166, St. No. 19, Sector 109. 
Postal Code: P.O. Box 1058 

Tender Deadline: 13/8/2018  

Time: after 12:00 p.m. 

27-1 

 االلكتروني البريد عبر العطاءات تسليم المسموح من كان إذا 27-1

 ً ( العطاءات لمقدمي تعليمات) من( 1-23) الفرعية للفقرات وفقا

 (ينطبق ال) .يأتي كما العطاءات فتح اإلجراءات ستكون

If it is allowed to submit Bids via email according 

to 23-1/Instructions to Bidders, Bids opening 

procedures shall be as follows: (not applicable) 

27-1 

 E- Evaluating and Comparing Bids ـ التقييم والمقارنة العطاءات هـ
 Prices submitted in other currencies shall be .المناقصة طبيعة وحسب( األجنبية العملة) المقدمة األسعار 34-1

converted to their equivalent in (US Dollars). 
34-1 

 العطاءات تحليل في كعامل المحلية األفضلية هامش( يؤخذال ) 35-1
 األفضلية بنسبة تحدد مشاركة عقود بموجب التجهيز عقود في

 في المجهزالوطني واشتراك دخول شرط (%15) لغاية بالسعر

 له.تفاصي بجميع العمل بمراحل واآلالت المواد تصنيع مراحل

(it is not to be adopted) Margin of Preference as a 

factor in analyzing bids and up to (15%).  
35-1 
 

36-3 
 أ

 الفقرات مجاميع أساس على مقارنتها العطاءات تقييم يتم
 العطاءات مقدمي ألحد األسعار جدول في ورد وإذا( البنود)

 بقية أسعار ضمن مغطى سعرها اعتبار فيتم مسعرة غير فقرة
 .البند في األخرى الفقرات

The Bids shall be evaluated and compared on the 

basis of 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 
 

36-3 
 د

 التقييم) الثالث القسم في الموجودة المعايير حسب التقييم يكون
 (. العطاءات ومقارنة

 (ال. )التجهيز توقيتات في االنحراف - أ
 (ال. )الدفعات توقيتات في االنحراف - ب
 االحتياطية والمواد لالستبدال القابلة األجزاء كلفة - ج

 المذكورة للمعدات البيع بعد ما وخدمات الصيانة ألغراض
 (ال. )للعطاء

 بلد في االحتياطية والمواد البيع بعد ما خدمات توفر - د
 جدول حسب تكون. )العطاء في المقدمة للمعدات المشتري
 (الوثائق مع المرفق العطاءات وترجيح المعايرة

 التشغيلي للعمر والصيانة يلالتشغ ألغراض المتوقعة الكلفة -هـ
 (ال. )للمعدات

 (ال.)المقدمة المعدات وإنتاجية أداء - و
 :االعتبار بنظر بها األخذ يتطلب أخرى معايير - ز
 .الدقيقة الفنية المواصفات -   
 الجهات قبل من والمؤيدة والمنجزة المماثلة األعمال -   

 للمواد مطابقة وكونها التنفيذ مستوى تضمينها مع المختصة،
 .المناقصة في تنفيذها المطلوب

 . باأليام العقد تجهيز أو تأهيل مدة -   
 .األخيرتين السنتين خالل واألرباح اإليرادات حجم -   
 للمواد االستالم ومكان التجهيز وأسلوب التجاري البيع نوع -   

 .المجهزة
 .للمناقصة القياسية الوثائق في المطلوبة المناشئ أو المنشأ -   

Evaluation shall be conducted using the criteria of 
section three (Evaluation and Qualification Criteria):  

a- Deviation in supply times. (no) 

b- Deviation in payment times. (no) 

c- Cost of replaceable parts and spare parts for the 
purposes of maintenance and after sale service for 

the equipments stated in Bid. (no) 

d- Availability of after sale service and spare parts 
in the country of buyer for the equipments offered 

in the Bid (yes, and according to the attached 

calibration and bids' weighting table). 

e- Estimated cost of the purposes of operation and 
maintenance through operational life-span of 

equipments. (no) 

f- Performance and productivity of equipments.(no) 
g-  Other criteria that should be considered: 

  - Technical specification. 

   - Submit a list of similar services performed by 
the company; certified by competent authorities, 

includes level of implementation and its congruence 

with the commodities required in the tender.   

   - Supplying or rehabilitation period in days.  
   - Income and profits for the last two years. 

   - Commercial sale type, supplying method and 

The Place in which the services will be delivered. 
   - The required origin(s) in the Standard Bid 

Documents of the tender. 

36-3 
d 

 أكثر أو كجزء عطاءاتهم تقديم في العطاءات مقدمي أحقية 36-5
 (.  وتجهيز وتشغيل صيانة)  العام التنافسي للعطاء المكون

The Bidders’ entitlement to submit their Bids as 

one part or more constituting the competitive 
36-5 



 general contracting : (not applicable) (ينطبق ال)

 

 F-  Awarding of Tender إرساء العطاءات -و 
 لنفس كميات لزيادة بها المسموح المئوية للنسبة األعلى الحد 41-1

 (.%15) األسعار

 و النافذة االتحادية الموازنة تنفيذ تعليمات حسب النسبة تحدد
 .النافذة الحكومية العقود تنفيذ تعليمات

 غير الخدمات أو المواد أو السلع زيادة التعاقد لجهة يجوز -
 ال بما عليها المتعاقد الفنية مواصفاتها تعديل أو االستشارية

 التخصيص يتوفر أن على العقد مبلغ من( %20) عن يزيد

 عند المتعاقد من المسعرة الفقرات أسعار اعتماد يتم وأن المالي

 يخضع ذلك عن زاد وما الفقرة كمية من( %20) تجاوزها عدم

 . السائدة السوق أسعار إلى
 الخدمات أو المواد أو السلع كمية زيادة التعاقد لجهة يجوز -

 ال بما عليها المتعاقد الفنية مواصفاتها تعديل أو االستشارية غير
 نفيذت تعليمات في عليه المنصوص االحتياط مبلغ نسبة عن يزيد

 يتم وان المالي التخصيص يتوفر أن على السنوية الموازنة
ً  بالزيادة المشمولة الفقرات أسعار اعتماد  المسعرة للفقرات وفقا

 زاد وما الفقرة كمية من( %20) تجاوزها عدم عند المتعاقد من

 . السائدة السوق أسعار إلى يخضع ذلك عن
 الكميات لتخفيض بها المسموح المئوية للنسبة األعلى الحد-

 (.العقد مبلغ من %15) األسعار بنفس

- Upper limit of percentage permitted to increase 

the quantities in the same prices (15%). 

Determined according to the in force laws of 
Government contracts implementation instructions 

and the federal budget instructions. 

- The first party is allowed to increase the required 
amounts; non-consulting services; and/or adjust the 

required technical specification, by up to (20)% of 

the amounts stated in the contract, and only if the 
financial allocations are available. For the amounts 

less than or equals to (20)%; the item pricing in the 

contract will be used, otherwise use the prevailing 

market rates. 
- The first party is allowed to increase the required 

amounts; non-consulting services; and/or adjust the 

required technical specification, by no more than 
the reserve amount stated in the annual budget 

implementation instructions, and only if the 

financial allocations are available. For the amounts 

less than or equals to (20)%; the item pricing in the 
contract will be used, otherwise use the prevailing 

market rates. 

- Upper limit of percentage permitted to decrease 

the quantities in the same prices (15%). 

41-1 
 

 القبول كتاب صدور تاريخ من( يوم 14) خالل العقد توقيع يتم 43-2

 (.اإلحالة)

Contract shall be signed within (14 days) as of the 

date of issuing the letter of acceptance 
43-2 
 

 صدور تاريخ من يوم( 14) خالل التنفيذ حسن ضمان تقديم يتم 44-1

 (.اإلحالة) القبول كتاب

Good performance bond shall be submitted within 

(14 days) as of the date of issuing the Awarding 

letter. 

44-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لعقود تجهيز السلع الشروط الخاصة بالعقدالفصل الثامن: 

 Special Conditions of  the  Contract for  Commodities  Supply  Contracts 
1-1 

 )ح(

العامة إلنتاج الطاقة  الشركة وزارة الكهرباء /اسم المشتري : 
 جنوب بغدادمحطة كهرباء  /الكهربائية / المنطقة الوسطى 

 ولى/ األ الغازية

Ministry of Electricity/ General COMPANY of 

Electricity Production (GCEP)/middle region / 

South of Baghdad power plant station/ First. 

1-1 
(h) 

1-1 
 )ل(

واصلة المواد  /(CIP) 1/الغازية جنوب بغدادمحطة كهرباء 

 للمخازن.

South of Baghdad power plant station/ First / 
Warehouse (CIP). 

1-1 
(l) 

2-4 
 ) أ (

 م.االنكوتر في موصوفة كما هي التجارية المصطلحات معاني
 وااللتزامات والحقوق تجاري مصطلح ألي المعنى كان إذا

 المعاني تعتمد االنكوترم، مع تنطبق ال العقد ألطراف
 المصطلحات احد إلى اشر: استثناء) قبل من الموضوعة
 (األخرى المقبولة العالمية التجارية

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). 

4-2 

(a)  

2-4 
 )ب(

 Latest version of INCOTERMS (2010). 4-2 .(2010) لالنكوترم المستخدم المحدث اإلصدار

(b)  

  Language: Arabic/English. 5-1 (االنكليزية أو العربية اللغة: )المعتمدة اللغة 5-1

 :البالغات إلرسال 8-1
 إلنتاج العامة الشركة/ الكهرباء وزارة: )إلى: المشتري عنوان
 (الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة

 15/ بناية – 19/ شارع -109/  محلة :الشارع عنوان

  االستعالمات – األرضي الطابق: والغرفة الطابق رقم
  بغداد: المدينة

  1085 ب.ص :البريدي الرمز

  العراق :الدولة
 : االلكتروني البريد
 :   للشركة االلكتروني الموقع

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
 :          التجاري للقسم االلكتروني البريد

gcep_micomdep@yahoo.com 
ommercial.dept.m@moelc.gov.iq37_cmail: -E 

For sending notice, the Buyer’s address is: To:  

Address: 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 166, St. 

No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, Queries 

room. 

 

Email:  

Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 

E-mail of the Commercial Department: 

gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

8-1 

 Contracts are subject to the Iraqi law. 9-1 .العراقي للقانون العقود تخضع 9-1

 الفقرة في إليها والمشار التحكيم إجراءات تنظم التي القواعد إن 10-2

 : يلي كما سيكون للعقد العامة الشروط من( 10-2)

( 56) رقم الحكومية الديون تحصيل قانون إلى العقد يخضع  -

 العراقي القضاء ووالية العراقية القوانين والى( 1977) لسنة

 وقانون( 1951) لسنة( 40) رقم العراقي المدني والقانون

 (.2006) لسنة( 12) رقم التضمين

 .أجنبي مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن( أ) 2-10 الفقرة

 .محلي مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن( ط) 2-10 الفقرة

 
 : أجنبي مجهز مع العقود. أ

 الموحدة واألعراف األصول وفق العمل التعاقد جهة على

  ICC العالمية التجارة غرفة من الصادرة المستندية لالعتمادات

 الحكومية العقود تنفيذ بتعليمات المشمولة العقود إبرام عند
 .النافذة

 
  المشتري دولة من محليين مجهزين مع العقود. ب
 دولة من المحلي والمجهز المشتري بين نزاع حدوث حالة في

 المختصة المحاكم أو التحكيم إلى اللجوء فيتم المشتري،
 .المشتري دولة قوانين وبموجب

 للنقض قابل الغير المستندي االعتماد بفتح التعاقد جهة تقوم -
 أعمال وتنفيذ سلع توريد) االستيرادية العقود أقيام لتغطية

The rules regulating the arbitration procedures as 

stated  in 10-2/General Conditions of the Contract 
are as follows: 

The contract subject to the law of government debts 

collection no (56) of (1977), and the Iraqi laws  

And Iraqi jurisdiction and Iraqi civil law no.(40) of 
(1951) and Inclusion law no.(12) of (2006). 

10-2-a shall be included in the supply Contracts 

with foreign suppliers 
 10-2-b shall be included in the supply Contracts 

with local suppliers 

 
a-  Contract with Foreign Supplier: 

for Contracts made with foreign suppliers, shall be 

adopted the international trade arbitration due to its 

practical advantages over other rules of settlement 
of disputes, or rules applied in arbitration in which 

the Buyer may be interested: Rules of Arbitration 

for 1976 issued by the UNCITRAL or the Rules on 
Settlement of Dispute  

and Arbitration by the International Chamber of 

10-2 
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 العراقية أو األجنبية الشركات مع التعاقد عند( خدمات وشراء
 الضوابط حسب أو المعتمدة الحكومية المصارف أحد خالل من

 خطاب واستالم اإلحالة بكتاب التبليغ)  التعاقد إجراء بعد النافذة
 (.  العقد وتوقيع التنفيذ حسن

 المتعاقد طلب على بناءاً  مثبت المستندي االعتماد فتح يمكن -
 . تثبيته مصاريف يتحمل أن على

 فتح على المترتبة العموالت كافة الثاني الطرف يتحمل -
 .اإلعتمادات وتعزيز

 حسن الضمان خطاب تمديد يتم المستندي االعتماد تمديد عند -
 . والمبلغ المدة بنفس التنفيذ

 بعد إال للنقض قابل غير المستندي االعتماد إلغاء يجوز ال -
, االعتماد فاتح المصرف) المعنية األطراف موافقة استحصال
 (. المجهز, المراسل المصرف

 الكمركي اإلخراج مهمة تسهيل كتاب إلصدار طلب تقديم -
 بالمواد الخاصة والقوائم الشحن مستندات مع المجهزة للمواد

 أقصاه موعد قبل العربية اللغة إلى ومترجمة أصلية المجهزة

ً  وأربعون خمسة( 45)  الحدودية للمنافذ المواد وصول من يوما

 المواد إخراج في يتسبب تأخر أي مسؤولية المجهز ويتحمل
 .أعاله المحددة الفترة ضمن كاملة مستندات تقديم عدم جراء

Commerce (ICC). 

If the Buyer selects UNCITRAL rules, a form shall 
be adopted for the condition that must be included 

in the General Conditions of Contract, as follows  

10-2-a- Any dispute, conflict or demand arising 

from or connected with this Contract shall be settled 
by arbitration according to the UNCITRAL rules on 

arbitration currently in force. 

If the Buyer selects ICC rules, a form shall be 
adopted for the condition that must be included in 

the General Conditions of Contract, as follows  

10-2-b- The Dispute arise from this Contract shall 

be finally settled according to the ICC’s Rules of 
Settlement of Disputes and Arbitration by one 

arbitrator or more to be appointed according to such 

rules. 
b-  Contracts  with  Local  Suppliers  from  the  

Buyer's Country: 
In  the  event  of  any  dispute  between  the  Buyer 

and  the  local Supplier from the Buyer’s country, the 

matter shall be referred to arbitration or competent 

courts according to the law of the Buyer’s country. 

 : هي المجهز من تأمينها المطلوب الوثائق وبقية الشحن وثائق 13-1

 .استيرادية إجازة -

 الموردة أو المصنعة الجهة قبل من المقدمة الضمان شهادة -

من شهًرا  (12)) التشغيلي الضمان ن نفاذية فترةكوت أن على

 (. المواد ستالمتاريخ ا

 مصرف من صادرة مشروطة غير مصرفية كفالة تقديم -

 البالغة األولية النقدية السلفة مبلغ تعادل العراق في معتمد

(  وجدت إن)  العقد توقيع بعد اإلحالة مبلغ من% ( 10)

 مجلس لقرار استناداً  العام والقطاع العامة الشركات باستثناء

 (.2010) لسنة( 63) المرقم الوزراء

Shipping and other documents to be submitted by the 

Supplier: 

- letter of guarantee submitted by the manufacturer or 

the importer, and the Commodities guarantee validity 

period must be (12) months from date of receiving the 

Commodities. 

- presenting an unconditional bank guarantee from an 

approved bank in Iraq equals (10)% of the contract's 

value after signing the contract (if applicable) except 

for general companies and public sector enterprise 

according to the Iraqi council of ministers' decision 

no.(63) of (2010). 
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 المنفذة بها المتصلة والخدمات المجهزة للسلع المحددة األسعار 15-1
 ( قابلة غير.  ) للتعديل قابلة

Prices given for Commodities and Related Services 

executed are adjustable. (un-adjustable) 
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 : مبين كما(  المستحقات)  الدفع شروط 16-1

 االستالم بعد بالدوالر االمريكي( %100) المبلغ تسديد يتم

 : كاآلتي

ً  ومطابقتها المواد وصول بعد% (75) -  .فنيا

   الفقرة في المبين التشغيلي الضمان فترة انتهاء بعد% (25) -

 .أعاله( 13-1)

Method and Terms of Payment are as follows: 
(100%) of payment in USD after receiving the 

commodities as follows: 

 - (75)% upon Commodities’ arrival to the final 

destination and after verifying the technical 
specifications. 

- (25)%  after  the end  of  the  Commodities' 

functioning guarantee period in para (13-1) above. 
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 أن بعدها المشتري على التي الدفع تأخير فترة)  ينطبق كان إذا 16-5
 . يوم( عدد ادخل) هي( فائدة يدفع
 % (.  الرقم ادخل)  هي ستطبق التي الفائدة نسبة
 ( تنطبق ال) 
 

If it is applicable (The period of payment delay that 
the buyer shall afterwards pay an interest is [insert 

number] days. 

Interest rate that shall be applied is [insert number] 

days. (not applicable) 

16-5 

 ( إلزامي) التنفيذ حسن ضمان 18-1

 اإلحالة مبلغ قيمة من% 5 تكون األداء حسن ضمان قيمة

 .األمريكي وبالدوالر

Good Performance guarantee is [“compulsory”] 

good performance guarantee amount  shall  be (5)%  

of the contract's value and in US Dollars. 

18-1 

  شكل على األداء حسن ضمان يكون إلزامية، كونها حال في 18-3
 (.معتمد مصرف من ضمان خطاب)

If compulsory, the good performance guarantee 

shall be in the form of (a guarantee letter from a 
valid Bank). 
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 التشغيلي الضمان فترة انتهاء بعد) األداء حسن ضمان يسترد 18-4
 قسم) قبل من ومختوم موقع مؤيد فني بتقرير وتزويدنا

The value of good performance guarantee can be 

returned after  the operational warranty period 
18-4 



 خطاب من الحاجة انتفاء يؤيد بكتاب وتزويدنا ،(الرقابة
 .(المستفيدة الجهة من الضمان

expires. 

 بها أضرار أي إلحاق أو إتالفها عدم) السلع تأمين المجهز على 23-2
 (. المستفيدة الجهة مخازن إلى إدخالها ولحين النقل فترة طول

The Supplier ensures that the Commodities are 
shipped to their destination as stated in the Contract 

in a way that guarantees that no damage to occur to 

them. 
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 بمبلغ الشركة لصالح معها المتعاقد الشركة باسم تأمين وثيقة 24-2

 .المشحونة البضاعة قيمة من( %110) يعادل

An insurance of (110)% of the cargo's  value, on 

behalf of the company and interest of the 

COMPANY, must be submitted.       
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 : النقل 25-1
 كل مع(  المستفيدة الجهة)  المشروع موقع إلى السلع نقل إن  
 مسؤولية من هي وخزن تأمين إجراءات من تتضمنه ما

 .العقد في داخلة األعمال هذه كلف وان المجهز

Transportation of Commodities: the importer is 

required under the Contract to transport the 

Commodities to their final destination as stated in the 

Contract .The supplier will be responsible for 

transportation, insurance and storage procedures, and 

the cost of such works are included in the Contract. 

25-1 
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الغرامات التأخيرية : تفرض غرامة تأخيرية على الطرف 
 الثاني في حالة التأخير في التجهيز وتحسب كما يلي :

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
مبلغ العقد

مدة العقد الكلية 
  

 في المبلغ(مبلغ العقد هو )مبلغ العقد األصلي + أي تغير 
 مدة العقد هي  )مدة العقد األصلي + أي تغير في المدة(.

 
يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب االنجاز 

لاللتزامات التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ العقد والتي 
صدرت فيها شهادة تسلم أولي للعمل المنجز أو السلعة المجهزة 

لالستخدام حسب شروط أو الخدمة المطلوبة مطابقة ومهيأة 
 التعاقد وتطبق المعادلة كاآلتي:

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
قيمة االلتزامات غير المنفذة

مدة العقد الكلية 
  

1-  Delay Penalties shall be 10%  per day as 

following: 

 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10% = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 

The contract amount is the original contract 

amount  ± any change in amount. 

The contract period is the original contract period 
± any change in period. 

 

2-  The Delay Penalties shall be reduced in 
accordance with the partial shipments received by 

the first party and the issuance  of the  preliminary 

certificate of  acceptance, as per the following 

formula: 
 𝑢𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10% = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 
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 المواد استالم تاريخ من ( شهًرا12) ) التشغيل ضمان نفاذ فترة 28-3

  (.الفنية للمواصفات ومطابقتها
 الجهة مخازن) النهائية الوجهة مكان سيكون الكفالة، ألغراض

 (.CIP المستفيدة

Commodities  guarantee validity period is ( (8000) 

hours or one year from the date of receiving the 

Commodities and verifying the technical specifications. 
For the insurance purposes, the final destination shall 

be the ware-house of the buyer (CIP). 

28-3 

ً  مائة وثمانون( يوم 180)ستكون  أهيلفترة الت 28-5  Period of rehabilitation shall be (180) one hundred .يوما

and eighty days. 
28-5 

 
شروط 
 أخرى

 : إلىالعقد الذي سيوقع خاضع  -

 ( 2014( لسنة )2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

( لسنة 44وتعليمات الموازنة العامة االتحادية رقم )

(2017 .) 

 ( 1977( لسنة )56قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )

( وقــانون 1951( لسنة )40رقم ) والقانون المدني العراقي

 (.2006( لسنة ) 12التضمين رقــم ) 

 ( 0,003المناقصة خاضعة لقانون رسم الطابع بنسبة)% 

 ثالثة باألف عند توقيع العقد.
 ( 3المناقصة خاضعة للتحاسب الضريبي بنسبة% .) 

 ( ولغاية 1/1000استيفاء مبلغ رسم الطابع العدلي وبنسبة )

 ف دينار عراقي.( عشرة آال10000)

  آخرنشر  أجوريتحمل من ترسو عليه المناقصة دفع 
 قبل توقيع العقد. إعالن

 ( من الكلفة  %20استبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد )

 التخمينية المخصصة ألغراض اإلحالة. 
  في حالة إعادة إعالن المناقصة يكون ثمن شراء مستندات

- The contract will subject to: 

 Government contracts implementation 

instructions no.(2) of (2014) and the federal 
budget instructions no.(44) of (2017). 

 The contract subject to the law of government 

debts collection no (56) of (1977) and Iraqi civil 

law no.(40) of (1951) and Inclusion law no.(12) 
of (2006). 

 Stamp fees (0.003)% three per thousand  when 

signing the contract. 

 Income tax (3)%. 

 (**) 

 That who will be awarded the contract, shall be 

charged with fees of  the last announcement  

before signing the contract. 

 Offers that exceed or are less than (20)% of the 

contract value shall be rejected. 

 In case of re-declaring the tender, the 

 

other 



 المناقصة غير قابل للرد.
  ( 5البضاعة في مخازن الطرف األول خالل )يتم تفريغ

 ) الجهة المستفيدة (. أيام من وصول المواد إلى الموقع
  تتعهد الشركة بصحة المستمسكات المقدمة للمناقصة وفي

حال ورود اإلجابة من جهة اإلصدار عكس ذلك  يحق 
للطرف األول اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الشركة 

( 1969( لسنة )11م )وحسب قانون العقوبات رق

إلغاء اإلحالة وإحالة  للشركةومصادرة التأمينات ويحق 
 ق البدلينمع تحميله فرهدة المناقص الثاني المناقصة بع

واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن وضع الشركة في القائمة 
 السوداء.

  تعتمد ضوابط ومعايير الترجيح االسترشادي للعطاءات
عطاءات حسب ما ورد بكتاب وزارة أثناء الدراسة وتقييم ال

 (. 14/4/2009( في )4/7/434398التخطيط المرقم )

 من( %50) بنسبة وطنية عمالة بتشغيل الشركات تلتزم 

( 46) الديواني األمر من( 5) الفقرة وحسب العامل الكادر

 .2012 لسنة

 بمراجعة العقد تنفيذ إليها يحال التي األجنبية الشركة تلتزم 
 خالل األجانب قسم /االجتماعية والشؤون العمل وزارة

 لغرض العراق إلى األجنبي دخول تاريخ من يوًما( 30)

 على يترتب وبخالفه عمل، إجازة فيها العاملين منح
 أعاله، بالفقرة االلتزام عدم عند مالية غرامات الشركة
 سمة وإلغاء المالية المستحقات صرف عدم إلى إضافة
 له الممنوحة الدخول

 حق إلغاء المناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء  للشركة
على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد 
ثمن الشراء وثائق المناقصة فقط للمناقصين وكذلك يتم 
إعادة ثمن شراء وثائق المناقصات إلى المناقصين في 

 الحالتين اآلتيتين :
تنفيذ إلى الدعوة حال إلغاء المناقصة وتغيير أسلوب ال –أ 

المباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوء 
إلى تطبيق هذين األسلوبين على اعتبار إن اعتماد هذين 

 األسلوبين ال يتطلب بيع وثائق المناقصة.
عند إلغاء المناقصات للسنة السابقة واإلعالن عنها  –ب 

 مجدداً بتسلسل جديد للعام الالحق.

 عربية عند االختالف بالتفسير إال إذا نص تعتمد اللغة ال
 على خالف ذلك في العقد.

  سحب العمل يكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم

 (. 2014( لسنة )2)

  استبعاد العطاء غير المطابق للمواصفات الفنية المطلوبة
 حتى لو كان أوطأ العطاءات.

  الخرائط  بملكية التصاميم وللمشتري الحق باالحتفاظ
باستثناء بعض  الشركةوالكتلوكات التي تقدم من حق 

الحاالت الخاصة والتي تكون بموافقة رئيس جهة التعاقد 
وعلى أن تمتنع هذه الجهات من نشر أي معلومات تتعلق 

 التعاقد. 
 أمريكي/ شركة : يكون منشأ الموادGE األمريكية. 

 طاء يتم اعتماد عنوان الشركة المشاركة المثبت في الع
المقدم عنوان للمراسالت والتبليغات وعلى الشركة إشعار 

( سبعة  7جهة التعاقد بكل تغيير على هذا العنوان خالل ) 

أيام من تاريخ حصوله وإذا تبين بأن العنوان وهمي يحق 
 فسخ العقد واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة. للشركة

  استقطاع كلفة الفقرات التي لم يتم تنفيذ أو التي  للشركةيحق
 تقل كمياتها عند االنجاز عن ما ورد في جدول الكميات. 

 .ال يعتبر الظرف الراهن في العراق من الظروف القاهرة 
  ( من الكلفة الفعلية  %20تكون نسبة التحميالت اإلدارية )

purchasing price of the bidding documents is 

non-refundable. 

 Unloading should be within (5) days from the 
commodities reaching its final destination 

specified in the Buyer’s country specified 

Project site. 

 All the documents submitted by the second 

party must be authentic, otherwise the 
COMPANY will gain the right to take legal 

actions against it according to the Iraqi 

punishments law no.(11) of 1969; confiscate the 
deposit; award the contract to the next bidder 

(**); and enlist the company in the black list.  

 Regulation and standards of indicative weighting 

shall be adopted in evaluating the tenders, as 

indicated in letter no.(4/7/434398) in 14/4/2009 
issued by the Iraqi ministry of planning. 

 All companies should commit to a minimum of 

(50)% national workforce as stated in para (5) 

of the Executive Order no.(46) of 2012.     

 In case of acceptance, Foreign companies must 
go to the Ministry of labor and social affairs/ 

foreigners section; within (30) days from date of 

entry to Iraq; to issue working visas to their staff, 
otherwise there will be financial penalties for any 

failure to comply with the above. In addition, any 

financial entitlements shall be suspended and the 

working visas will be cancelled.    

 The COMPANY has the right to cancel the 
tender before signing the contract and according 

the rules without compensating the bidders. the 

purchasing price of the bidding documents is 
refundable only if: 

a- cancelling the tender and changing it into a 

direct or Monopolist invitation when the 
conditions are met. 

b- cancelling last year tenders and re-declaring 

them under a new number the year that follows. 

 Arabic language shall prevail in case of any 

discrepancy, unless stated otherwise in the 
contract. 

 Any withdrawal will subject to the government 

contracts implementation instructions no.(2) of 

(2014).   

 Bids that doesn't meet the required technical 
specifications shall be rejected even if they 

present the lowest price. 

 The buyer has the right to retain ownership of 

any designs, drawings and catalogues used in the 
contract, expect for some special cases under the 

buyer's agreement, also the seller must refrain 

from publishing any information related to the 

contract.  

 Origins of the commodities must be: 
USA/ GE Energy (GELLC).   

 For correspondence and notification purposes, 



يذ لتنفيذ أي التزام، في حالة نكول الشركة المجهزة وتنف
باقي التزامات العقد من جهة التعاقد بأي طريقة بالنسبة 

 لعقود المقاوالت.
 لسلع ل أو التأهيل يجوز لجهة التعاقد تجزئة إحالة التجهيز

 والمواد أو الخدمات المطلوبة تجهيزها.
  ال يجوز بيع وصل شراء المناقصة من قبل المجهز الذي

 اشتراها إلى آخر.
 د بالمستحقات المالية ما لم عدم تزويد الشركات المتعاق

 يقدموا كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

the address submitted by the company in the bid 

documents shall be adopted. In case of any 
change the company must submit a notification 

within (7) days of the changing date. The 

COMPANY has the right to avoid contract and 

take legal actions  If later on the address was 
found fake. 

 The COMPANY has the right to deduce the cost 

of any unfinished or partly implemented items 

from the total cost of the contract. 

 The current situation in Iraq does Not consider 
as a Force Majeure. 

 Administrational procedure fees cost reaches 

(20)% of the total cost for any contract. In case of 

a company was unable to implement liabilities, 

the contract will be implemented by a third party. 

 The buyer have the right to assign the contract to 

more than one seller, each with one or more of 

the Commodities required in the contract. 

 For the purposes of implementation of projects, 

or processing contract's materials; raw materials 
that are made in Iraq are prioritized.   

 It is forbidden to sell the bid documents' 

purchasing receipt from one supplier to another. 

 

 

 



 استمارة تقديم العطاء 
 التاريخ :

 رقم المناقصة :
 رقم كتاب الدعوة :

 
 : ) اسم وعنوان صاحب العمل (  إلى

 نحن الموقعين أدناه نعلن بأن:
نؤيد بأننا قمنا بدراسة وتدقيق وثائق العطاء وال توجد لدينا أية تحفظات بصددها  -أ

 التعليمات لمقدمي العطاءات( من 8وبأي من التعديالت التي تمت بموجب المادة )

.................................. 
 نتقدم بعرضنا هذا لتنفيذ األشغال المبينة الحقا وبموجب ما محدد في وثائق العطاء -ب

.................................................................................................
................................................................................................. 

السعر الكلي لعطائنا بعد استثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا والمبينة  -ج
 في الفقرة )د( في أدناه يبلغ

.................................................................................................
................................................................................................. 

 الحسومات الواردة في عطائنا وطريقة تطبيقها هي كما مبين أدناه -د
.................................................................................................

................................................................................................. 

.................................................................................................
................................................................................................. 

يكون عطاؤنا نافذا لمدة ............. يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء  -هـ
 في وثائق العطاء ويبقى ملزما لنا ومقبوال منا لحين انتهاء فترة نفاذه.

وثائق العطاء في حالة قبول  إليه في نتعهد بتقديم ضمان حسن األداء المشار -و
 عطائنا.

نؤكد بأننا وأي من مقاولينا الثانويين، أو المجهزين ألي جزء من العقد نحمل أو  -ز

( من التعليمات 2-4المادة ) سوف نحمل جنسيات من الدول المؤهلة وبموجب أحكام

 لمقدمي العطاءات.
ي من مقاولينا الثانويين نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا وال أل-ح

( من التعليمات لمقدمي 3-4والمجهزين ألي جزء من العقد المشار إليها بالمادة )

 العطاءات.
نؤكد عدم مشاركتنا في أي عطاء آخر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانت كمقدم  -ط

العطاءات، ( من التعليمات لمقدمي 3-4العطاء أو كمقاول ثانوي، عمال بأحكام المادة )

( من التعليمات لمقدمي 13عدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنا بموجب المادة )

 العطاءات.



نؤكد عدم صدور أي قرار من صاحب العمل بعدم األهلية أو الوضع بالقائمة  -ي
مقاولينا الثانويين أو مجهزينا ألي جزء من العقد،  السوداء بحقنا أو بحق أي من

 ي قرار من األمم المتحدة/مجلس األمن بهذا الصدد.كذلك عدم صدور أ
نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية/ أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة في  -ك

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات. 5-4المادة )

أو ستدفع العموالت، الهداية أو األجور ذات العالقة بإجراءات  نبين بأننا قمنا بدفع/ -ل
 تنفيذ العقد .أو د التعاق

 المبلغ السبب العنوان اسم المستلم

 
 

   

 لن يتم الدفع ألي احد يتم تأشير ال يوجد (أو لم يتم الدفع  إذا) 
(  اإلحالةندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول )  -م

ً سيكون بمثابة عقد ملزم بيننا لحين  صيغة عقد رسمي  إعدادالذي سيصدر الحقا
 . وإبرامه

مستلم  آخرعطاء  أو أيالعطاءات  أوطأونحن ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول  –ن 
 منكم .

شخص يعمل  أي أومن منتسبينا  إن أيكافة لضمان  اإلجراءاتس . ونتعهد باتخاذنا 
 لصالحنا سوف لن يقوم بأية ممارسة للرشوة 

 
 
 

 المنصب :                            أسم مقدم العطاء :                  
 التوقيع :

 
 

 اسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :
 مؤرخ في :                                                     يوم من 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 ( / استمارة معلومات عن مؤهالت مقدمي العطاء ) شركة منفردة (1استمارة رقم )

 
 

 المعلومات عن مقدم العطاء 

  االسم القانوني لمقدم العطاء 

  في حالة مشروع مشترك االسم القانوني لكل  شريك 

  دولة التأسيس للشركة 

  تاريخ تأسيس الشركة 

  العنوان القانوني في بلد التأسيس 

الممثل المخول مقدم العطاء , القانوني ) االسم , 

العنوان , رقم الهاتف , رقم الفاكس , العنوان 

 االلكتروني ( 

 

  أدناهالمدرجة  األصليةالمرفقات نسخ من الوثائق 

االتحاد القانوني للشركة  أوفي حالة شركة منفردة , الفقرات المتعلقة بالتأسيس  -1

 ( التعليمات لمقدمي العطاءات .2-4( , ) 1-4بموجب المادة )

( من 2-20بموجب الفقرة ) أعاله إليهالتخويل لممثل المشروع المشترك المشار  -2

 التعليمات لمقدمي العطاء 

 رسالة الرغبة أوفي حالة المشروع المشترك يتم تقديم اتفاقية المشروع المشترك  -3

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات .1-4في تشكيل مشروع مشترك بموجب الفقرة )

 آنفا( 1غير داخلة في الفقرة ) إضافيةوثائق  أيةفي حالة شركة مملوكة للدولة  -4

 ( التعليمات لمقدمي العطاءات 4-5وبما ينطبق مع الفقرة )

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 معلومات عن مؤهالت مقدمي العطاء ) المشروع المشترك (( / استمارة 2استمارة رقم )

 هذه االستمارة أن تملئ على كل شركة مشاركة في المشروع المشترك 
 

 المقاول الثانوي المتخصص  أوالمعلومات عن المشروع المشترك 

  االسم القانوني لمقدم العطاء 

 أوالشركات في المشروع المشترك  أسماء

 المقاول الثانوي المتخصص 

 

بلد تأسيس الشركة المكونة للمشروع المشترك 

 والمقاول الثانوي المتخصص 

 

سنة التأسيس للشركة المكونة للمشروع 

 المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

 

العنوان القانوني في بلد التأسيس للشركاء في 

 المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

 

السم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس ا

والعنوان االلكتروني للمثل المخول من قبل 

 المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

 

  أدناهالمدرجة  األصليةالمرافقات نسخ من الوثائق 

 1-  بموجب  أعالهالمشروع المشترك القانوني المسمى  أووثائق تأسيس االتحاد

 (من تعليمات لمقدمي العطاءات 1-4الفقرة )

 2-  ( 2-20بموجب الفقرة ) آنفاكتاب التخويل بممثل المشروع المشترك المسمى

 من تعليمات لمقدمي العطاء .

 3-  في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي تثبت االستقاللية القانونية

( من التعليمات 4-5ارية بموجب الفقرة )والمالية وتعمل بموجب القوانين التج

 لمقدمي العطاءات 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 استمارة الدعاوي القضائية غير المحسومة 
 نموذج ضمان العطاء ) كفالة مصرفية ( 

, يمآل المصرف/مقدم العطاء نموذج الكفالة المصرفية هذا بحسب التعليمات األمرلزم  إذا) 
 (  األقواسبين  إليهاالمشار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 المكتب المصدر ( أو)ادخل اسم المصرف وعنوان الفرع 

 المستفيد : ) ادخل اسم وعنوان صاحب العمل ( 
 التاريخ : ) ادخل التاريخ ( 

 ضمان عطاء رقم : ) ادخل الرقم ( 
 
القانونية  األسماء أدرجكان مشروعا مشتركا  إذا, بأن ) ادخل اسم مقدم العطاء إبالغناتم 

الكاملة للشركاء ( ) فيما يلي يسمى " مقدم العطاء " ( قد سلمكم عطاءه المؤرخ ) ادخل 
التاريخ ( ) فيما يلي يسمى " العطاء " ( لتنفيذ ) ادخل اسم العقد بموجب الدعوة لمقدمي 

 ل الرقم ( العطاءات رقم ) ادخ
 تدعم بضمان عطاء . أنكمال , بأن العطاءات يجب  ذلك , فأننا نعي , وفقاً لشروط إلى إضافة

وبموجب طلب من مقدم , نحن ) ادخل اسم المصرف ( ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بأن ندفع 
( ) ادخل المبلغ  باألرقاممبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ ) ادخل المبلغ أو مبلغ  أيلكم 

خطية تفيد بأن مقدم  بإفادةطلب خطي مصحوبا  أولبالكلمات ( دينار عراقي فور تمنا منكم 
 ( تحت شروط العطاء الن مقدم العطاء : بالتزاماته)  بالتزامهالعطاء قد اخل 

 أو .)أ( قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذ العطاء المحددة من مقدم العطاء في نموذج العطاء
 من صاحب العمل خالل فترة نفاذ العطاء عطائهبقبول  تبليغهمع  )ب(

  أو .كان مطلوبا إنرفض تنفيذ اتفاقية العقد ,  أوفشل  -1

 يقدم كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء. أنرفض  أوفشل  -2

اء, فور تسلمنا مقدم العطاء هو الذي ارسي عليه العطكان ل إذاالحية هذا الضمان : أ( تنتهي ص
 أولنسخ العقد المتوقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفيذ الصادرة لكم من مقدم العطاء, 

 : اآلتيينمن الحدثين  األقربلم يرس العطاء على مقدم العطاء , تحقق  إذاب( 

  أوتسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم يرسي عليه  -1

 شرين يوما من انتهاء نفاذية عطاء مقدم العطاء بعد ثمانية وع -2

يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك  أنطلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب  أيوبالتالي , فأن 
 قبله. أوالتاريخ 

غرفة التجارة الدولية رقم  إصداراتتخضع هذه الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات, 

458. 

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

 



 
 
 
 

 

 

 

 اءـــطـق العـائـــوث
 

 2018ي ـادرة فــص

 
 

 ( F-9المــواد الـرئيسـية لوحــدات  ) يلـأهــلت

 
 

 ( E3G - 010الخارجية /  العامةرقم العطاء العطاءات التنافسية ) 

 (الثالثة)المــرة 
 
 
 

 المحطات تأهيل مشروع / 2018 /لعـــام االستثمارية الموازنة ضمن :المشروع

 (6-4-10) التبويب ذو الغازية

 
 جهة التعاقد :

 
 المنطقة الوسطى ( -الطاقة الكهربائية   إلنتاجالعامة  الشركة) وزارة الكهرباء / 

 
 
 

 المشتري
 

 المنطقة الوسطى / -ة الكهربائية  الطاق إلنتاجالعامة  الشركة) وزارة الكهرباء / 
 

 ( 1/  الغازية جنوب بغداد محطة كهرباء
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 وزارة الكهرباء
         لوسطىاالمنطقة  / عامة إلنتاج الطاقة الكهربائيةال الشركة

 

GENERAL COMPANY OF  

    ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP) 
MIDDLE REGION  

 

 ( G 3E- 001الخارجــية المـرقمة )  ةالعــامـمـنــاقــصــة ال إعـــالن إعادة /م

الرئيسةية لوحةدات  وادالمةتأهيةل مةـناقصة )عـةـن  (الثالثةة مرةلل) ة الكهـربائية / المنطقة الوسطىالعامة إلنتاج الطـاق الشركة تعـلن

F-9 )سبعمائة وواحد وسةتون ألةف وخمسةمائة ( $761,560وبكلفة تخمينية قدرها ) ولىجنوب بغداد الغازية/ األكهرباء  ةلمحط

 .(6-4-10) التبويب ذو الغازية المحطات تأهيل مشروع/  2018 لعـــام االستثمارية الموازنة نضمدوالر  وستون
 

 المذكورة أعاله وفق الشروط التالية:  وادالم بتأهيلتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة فعلى مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة ل
 /كهربائية الالعامة إلنتاج الطاقة  الشركة على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال ) -1

  :المنطقة الوسطى ( عبر البريد االلكتروني
 www.gcep.moelc.gov.iq.com        :      للشركةالموقع االلكتروني       
 gcep_micomdep@yahoo.com      البريد االلكتروني للقسم التجاري :      
                                      dept.m@moelc.gov.iqcommercial.37_ mail:-E   

ً إلى الساعة الثانية ظهراً ( وكما موضح بالتعليمات  وخالل أيام الدوام الرسمي من األحد إلى الخميس ) من الساعة الثامنة صباحا
 لمقدمي العطاءات 

 المطلوبة ) كما موضحة في وثائق العطاء ( . متطلبات التأهيل  -2
( مائة ألف دينار  100,000بإمكان مقدمي العطاء المهتمين لشراء وثائق العطاء تقديم دفع قيمة البيع للوثائــق البالغــة )   -3

 يض مقدمي العطاءات.حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعو الشركةعراقي غير قابل للـرد إال في حالة إلغاء المناقصة من قبل 
( بناية 19( شارع )109الكائن في الباب الشرقي ساحة غرناطة محلة ) الشركةيتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: مقر   -4

لق تمديد غ ( )الثانية عشر ظهراً( من تاريخ12,00( ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون الساعة )1085( ص.ب )15)
وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في نفس الوقت من اليوم الذي  االثنينيوم  (2018/ 8 /13)المصادف 

يلي العطلة, العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاء بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبين بالحضور في 
  غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات  شركةال( في نفس يوم غلق العطاءات و الشركةالعنوان اآلتي ) مقر 

ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن وتكون المناشئ المطلوبة والمبلغ التخميني حسب استمارة المناطق 
 االقتصادية ضمن الجزء الثاني / القسم السادس لوثائق المناقصة.

 مع مراعاة ما يلي :
 يكون موعد الفتح في نفس موعد الغلق أو في اليوم الذي يليه  -1
 لمقدمي التعليمات على واالطالع دراستها بعد أقسامها بكافة القياسية الوثائق تتطلبه ما وفق عطائه بتقديم العطاء مقدم يلتزم -2

 ورقيا وتقديمها الكميات وجداول الوثائق من الرابع القسم ملئ مراعاة مع عطائه، استبعاد سيتم وبخالفه فيها، المبينة العطاءات
 إضافة إلى يستلمه، الذي CD الـ قرص وحسب لعطائه المكونة الوثائق مع العطاء بمقدم الخاص الحي بالختم ختمها بعد

 نموذج ضمان العطاء )الكفالة المصرفية(، والنموذج االسترشادي )صيغة العقد((. و 2و1االستمارتين ) العطاء تقديم استمارة
 )مهم جداً((  بشكل واضح وبلون مميز) ملئها 

 في حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها سيتم استبعاد عطاءه . -3
على مقدم العطاء أن يسلم جداول الكميات المسعرة للسلع والخدمات المتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً النماذج الموجودة في  -4

  .ج العطاء () نماذ
 ن التالي : على العنوا شركتناسيتم نشر التفاصيل الخاصة بالمناقصة المعلنة ل -5

 www.moelc.gov.iq.com :  وزارة الكهرباءالموقع االلكتروني ل

                                                                                                                       

 نــان حســـزار قحطـــن                                                                                                                                   

     ةـام / وكالـــر العــالمدي                                                                                                                         

                                                                                                                               /7/2018 
 :نسخة منه إلى 

 ... مع التقدير  مع نسخة بإعادة اإلعالن للتفضل باالطالع /  CDمع قرص  /2016/  3/ 7في  421048مكتب السيد المفتش العام المحترم / إشارة إلى كتابكم المرقم  -

http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
http://www.moelc.gov.iq.com/
http://www.moelc.gov.iq.com/


 .... مع التقدير مع نسخه بإعادة اإلعالن للتفضل باالطالع/   CDمع قرص  / 2016/  11/ 27في  64040دائرة االستثمارات والعقود / إشارة إلى كتابكم المرقم  -وزارة الكهرباء -

 .... مع التقديرللعلم / ()تأييد المواصفات 5/4/2018 هامشكم بتاريخ /( 7/8/2018موعد المؤتمر االستفسارات في )ويكون  /محطات التوليد الغازيةقسم  -
االستفسارات  وتبليغ مختصيكم بالحضور إلى مقر الشركة في موعد مؤتمر / CDمع قرص  / 27/3/2018( في 1083) بكم المرقما/ إشارة إلى كت ولىجنوب بغداد الغازية األمحطة كهرباء  -

 للعلم .. مع التقدير  ( لالجابة على االستفسارات التي سيتم طرحها من قبل الشركات7/8/2018الفنية المصادف )

 للعلم ...مع التقدير.قسم الشؤون المالية / -
 0/ للعلم ... مع التقدير  والثامن الثاني الفصلين مع اإلعالنإعادة  من نسخه/  قسم الشؤون القانونية -
 ... لطفاً. CDمع قرص /  ي / )إضبارة الطلب أعاله(خارجقسم الشؤون التجارية / شعبة التجهيز ال -

 .CDمع قرص /  (األوليات) المناقصاتقسم الشؤون التجارية / شعبة  -

 
 

Tender No. E3G - 010 )) 

                                          For The third Time 
 

The  Ministry of Electricity / GENERAL COMPANY OF ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP) /middle 
region declares (for the third  time) a tender for rehabilitation (the Capital parts of F-9 units) 
for South of Baghdad power plant station/first, with an estimated price (761,560$) seven 
hundred and sixty-one thousand and five hundred and sixty USD on the Investment budget 
of  2018/ Classification rehabilitation of Gas stations project no. (10-4-6). 

Now invites the eligible bidders and experienced to submit their offers for the Tender above 
with note the following:  

1- Interested eligible bidders may obtain further information contacting (The Ministry of 
Electricity / General COMPANY Of Electricity Production (GCEP)/middle region  by the E-mail 
address: 
Website of the GCEP: www.gcep.moelc.gov.iq.com 

E-mail of the Commercial Department : gcep_micomdep@yahoo.com  

  E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 
(from Sunday to Thursday, from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. as described in the instructions to 
bidders). 

2- Qualifications requirements (as indicated in the tender documents). 
3- A complete set of the bidding documents could be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the address written in following, and upon payment 
(100,000) one hundred thousand Iraqi dinars non-refundable fee unless in case the tender 
has cancelled by the COMPANY (the documents payment will be refunded without 
compensations). 

4- Bids must be delivered to the address (Baghdad, Grnada Sq., Building No. 166, St. No. 19, 
Sector 109, P.O. Box 1058) at or before (Monday, 13/8/2018) at 12:00 p.m. . In case of closing 
date comes cross an official holiday, the closing date shall be at the same time in the day 
which follow the holiday. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the same closing 
day or the following day in the presence of the bidders or their representatives who choose 
to attend in person. The COMPANY in unobligated to accept the lower prices, and the 
successful bidder will be held responsible to pay the fees of publishing and advertising. Be 
advised that the required origins and the requested amounts are according to the attached 
international economical form within part 2/ section 6 in the tender documents.  

 
:Please consider the following 

 The unseal date shall be same time for the closing  date or in the followed day. 

 The Bidder shall submit the Bid Submission Form using the form famished in Section IV 
(Bidding forms). This form must be completed without any alteration to its format, and 
no substitutes shall be accepted. All blank spaces shall be filled in with the information 
requested. 

 If the bidders fails to comply with the standard documents, their bid will be excluded. 

  The Bidder shall submit the Price schedules for Goods and Related Services, according 
to their origin as appropriate, using the forms furnished in (Bidding Forms). 

 The COMPANY unobligated to accept the lower prices.  

 For more information visit the official website of the Ministry of Electricity: 
  www.moelc.gov.iq.com 

http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
http://www.moelc.gov.iq.com/


 
NAZAR KAHTTAN HASSAN     

DIRCTOR GENERAL    
/7/2018 

 
 وثائق العطاء القياسية لتجهيز السلع

 المحتويات              
 

 إجراءات التعاقد  –األول  الجزء
 ويحتوي األقسام اآلتية : 

 
 القسم األول : تعليمات لمقدمي العطاءات

يقدم هذا القسم معلومات تساعد مقدمي العطاءات على أعداد عطاءاتهم كما يقدم معلومات حول كيفية تسليم 
 .العقود يحتوي القسم األول على أحكام يجب استخدامها دون تعديل وإرساءالعطاءات وفتحها وتقييمها 

 
 القسم الثاني : ورقة بيانات العطاء 

 .ليات التجهيز وتعتبر مكملة لما جاء في القسم األوليحتوي هذا القسم على إحكام تخص عم

 
 القسم الثالث : معايير التقييم والتأهيل 

رها في مقدم سعراً ومتطلبات التأهيل التي يجب توف األقليحدد هذا القسم المعايير المستخدمة في تعيين العطاء 
 العطاء النجاز العقد.

 
 القسم الرابع : نماذج العطاءات

 .يقدم معه أن,  جدول األسعار, وضمان العطاء الذي يجب القسم نماذج صيغة العطاءضمن هذا يت
 

 القسم الخامس : الدول المؤهلة
  .يتضمن هذا القسم معلومات تخص الدول المؤهلة

 
  متطلبات التجهيز – ثانيال الجزء

 ويحتوي األقسام اآلتية :
 

 القسم السادس : جدول المتطلبات
لمواصفات الفنية , امناهج التجهيز والتسليم , جداولئحة بالسلع والخدمات المتصلة بهايتضمن هذا القسم ال

  .تصف السلع والخدمات المتصلة بها والتي سيتم تجهيزهاوالمخططات التي 

 
  العقد  – ثالثال الجزء

 ويحتوي األقسام اآلتية :
 

 القسم السابع : الشروط العامة للعقد
. نصوص الفقرات المدرجة في هذا القسم ال يمكن العامة التي تنطبق على كل عقدات يتضمن هذا القسم الفقر

  .تعديلها

 
 القسم الثامن : الشروط الخاصة بالعقد 

  .فقرات خاصة بكل عقد تعدل او تكمل الشروط العامة للعقد المدرجة في القسم السابع يتضمن هذا الفصل

 
 القسم التاسع : نماذج العقود



الموافق  القسم على نموذج العقد والذي عند استكمال , يتضمن التصحيحات والتعديالت على العطاءيحتوي هذا 
 .ه والمسموح بها حسب التعليمات لمقدمي العطاءات والشروط العامة والخاصة بالعقدعلي
 

ها من مقدم العطاء وتقديم إكمالهاوضمان الدفعة المقدمة يتم  األداءفي حالة اشتراط تقديمها فأن نماذج ضمان حسن 
 .الفائز فقط بعد إرساء العقد
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 القسم األول: تعليمات لمقدمي العطاء
 
 أ. عامة

 :نطاق العطاء   -1

 
يقوم المشتري المشار إليه في ورقة بيانات العطاء بإصدار وثاائق المناقصاة هاذش لشاراء السالع والخادمات    1-1

المتصلة بها المحددة في القسم السادس )جادول المتطلباات . ياتم تحدياد اسام ورقام هاذا العطااء التنافساي العاام 
 د المواد المطلوبة.وتعريف وعد للشراء في ورقة بيانات العطاء، كما يحدد في هذش الورقة اسم

  
 ند ورودها في وثائق المناقصات.تعتمد التعاريف اآلتية ع   1-2

 إثبااتوسايلة مان وساائل االتصاال ) البرياد ، البرياد االلكتروناي ، الفااكس   ماع  أياةتعبير كتابياً يعني   - أ  
 استالمها.

 المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح. تستخدم صيغة  -ب 
 .يوم يقصد به اليوم في التقويم الميالدي  -ج 
 

   :مصدر التمويل   -2
 

ياتم  ازناة الفيدرالياة لجمهورياة العاراق.المشارو  فاي المو إلاىيتم التمويل من خالل المبالغ المخصصة           
 .اسم المشرو  ورقمه في ورقة بيانات العطاء إلىاإلشارة 

 

   :االحتيال والفساد   -3
 

المجهاازون والمتعاقاادون واالستشاااريون علااى المعااايير و، أن يحااافم مقاادمو العطاااءاتيشااترط المشااتري    3-1

 وفي سبيل تحقيق هذش السياسة : ل عملية التجهيز وتنفيذ العقد. األخالقية خال
 
 لهذا الغرض: اآلتيةيعتمد المشتري التعاريف   -أ   

 أيغياار مباشاار  أوالتماااس بشااكل مباشاار  أواسااتالم  أو إعطاااء أوأوال: "الممارسااات الفاساادة" تعنااي تقااديم 
تنفيااذ  أوشاايء ذي قيمااة للتااأثير علااى عماال مسااؤول فااي موقااع مسااؤولية عامااة خااالل عمليااة الشااراء 

 العقد.
مان الحقااائق بهادف التااأثير علاى أيااة عمليااة  أليحااذف  أوساوء تنفيااذ  أيثانياا: "ممارسااات احتيالياة" تعنااي 

 تنفيذ للعقد. أوتجهيز 
دون  أومان مقادمي العطااءات بعلام  أكثار أوتنسيق بين اثناين  أوتخطيط  أيثالثا:"ممارسات التواطؤ" تعني 

 وهمية وغير تنافسية. أسعارعلم المشتري بهدف وضع 
علااى أو غياار مباشاار و, سااواء بشااكل مباشاار  بإيااذاءالتهديااد  أو إيااذاءرابعااا: " ممارسااات قهريااة " تعنااي 

 .التأثير على تنفيذ العقد أوتأثير على مشاركتهم في عمليات الشراء ممتلكاتهم لل أو األشخاص
 

 " وتعني : اإلعاقةخامساً : " ممارسات 
 اإلدالء أوالملزماة للتحقياق  األدلاةحجاب  أوالتغييار فاي الوثاائق  أوالتزويار  أوالمتعمد  اإلتالف  -1

 أو اإلداريالتحقيااق ماان المشااتري فااي ممارسااات الفساااد  إجااراءات إلعاقااةبشااهادة زور للمحققااين 
منعاه مان  أوأي طارف  إعاقاة أوالتحار  أو التهدياد  أوالممارساات القهرياة  أوالتواطؤ  أواالحتيال 
 التحقيق. إجراءاتمنعه من متابعة  أومعلومات تتعلق بالتحقيق  أيةتقديم 

التااي تعيااق ممارسااة المشااتري فااي التاادقيق وممارسااة الرقابااة المنصااوص عليهااا بااالفقرة  األفعااال -2

 د الالحقة.  3-1الثانوية )



 

مان خاالل وسايط  أوالمتقادم تاورط بشاكل مباشار  أنوجاد  إذا باإلحالاةللمشتري الحق في رفاض التوصاية   - ب
 .ل عملية التنافس على العقد المعنيالتهديد خال أوالتواطؤ  أوالفساد  أومن ممارسات االحتيال  أيفي 

 ممولاة عقاود أياة اساتالم أهلياة مان تجريادهم ذلا  فاي بماا,  المؤسساات أو األفاراد) بمعاقبة الحق للمشتري  - ج
 أي فاي وسايط خاالل مان أو مباشار بشاكل تاورطهم ثباوت حاال فاي محاددة غير أو محددة لمدة, المشتري من
 ماان ممااول عقااد تنفيااذ خااالل ماان أو التنااافس خااالل التهديااد أو التواطااؤ أو الفساااد أو االحتيااال ممارسااات ماان

 .المشتري
 
للمشااتري الحااق بتضاامين وثااائق المناقصااة والعقااود شاارط يلاازم مقاادمي العطاااءات والمجهاازين والمقاااولين   -د  

 أياة وأتادقيق حسااباتهم وساجالتهم  أوللمادققين المعيناين مناه فاي الكشاف  أوواالستشاريين بالساما  للمشاتري 
 وثائق متعلقة بتقديم العطاء وتنفيذ العقد.

 
ثالثااً مان   1-35)يطلعاوا علاى االلتزاماات الاواردة باالفقرة  أنما تقدم, على مقدمي العطااءات  إلى إضافة   3-2

 الشروط العامة للعقد بهذا الصدد.
 

 :مقدمو العطاءات المؤهلون   -4
 

دولاة وحساب العقاود  أيةيحملوا جنسية  أنالتي يتألف منها مقدم العطاءات  األطرافلمقدم العطاء وجميع    4-1

 أوكاان مواطناا فيهاا  إذاالواردة بالقسم الخامس ) الدول المؤهلة   ويعتبر مقدم العطاء حامال لجنساية دولاة ماا 
 قوانين تل  الدولة. إلحكاممسجال وعامال طبقا  أومؤسسا لشركة 

جزء مان العقاد بماا فاي ذلا  الخادمات  أليالمجهزين  أود جنسية المقاولين الثانويين تنطبق هذش المعايير في تحدي
 بها. المتصلة

 

 فااي تورطاه يثباات متقادم أي اسااتبعاد سايتم حيا , المصااالح فاي تضااارب أي العطااء لمقاادم يكاون أال يجاب  4-2

ً  العطاااء مقاادم يفساار أن ويمكاان تضااارب  تقااديم عمليااة فااي آخاار أو طاارف مااع المصااالح تضااارب فااي متورطااا
 : اآلتية الحاالت من كل في العطاء

ً  كااان إذا - أ  خاادمات لتقااديم المشااتري مااع المتعاقااد توابعهااا حاادأ أو بشااركة عالقااة علااى السااابق فااي أو حاليااا
 التااي الساالع لتحديااد المسااتخدمة األخاار  الوثااائق أو المواصاافات أو التصااميم تحضااير لغاارض استشااارية
 .العطاء هذا وثائق خالل من تجهيزها سيجري

 كتلا  بهاا مسامو  أو بديلاة عطاءات تقديم حالة في إال, المناقصة هذش من واحد عطاء من بأكثر تقدم إذا - ب
 هااذا يمناع ال األحاوال هاذش مان أي وفاي, العطااء لمقادمي التعليماات مان 13 الفقارة فاي عليهاا المنصاوص

 .عطاء من أكثر في االشترا  من المقاولين الشرط
 

  ماان 3ادة )مان المشاتري بموجاب الما لألهلياةياتم اساتبعاد مقادم العطااء الاذي سابق وان تام اعتبااارش فاقاداً    4-3

الئحاة بأساماء الشاركات المساتثناة موجاودة علاى  إنالعطااء.  إرسااء, فاي تااري  اتالعطااءالتعليمات لمقادمي 
 لألهلياةمتقدم للعطااءات فاقاداً  أيا يستبعد , كمالمبين في تعليمات مقدمي العطاء العنوان االلكتروني للمشتري

دائاارة العقااود العامااة الحكوميااة فااي وزارة  أوممنوعاااً ماان التعاماال ماان الاادائرة القانونيااة  أومعلقاااً نشاااطه  أو
 .التخطيط

 

 :فيهما اآلتيان الشرطان توفر إذا العطاء في لالشترا  مؤهلة تكون للدولة المملوكة المؤسسات  4-4

ً  مستقلة -1         ً  قانونيا  .العامة الشركات وقانون التجاري القانون وفق تعمل -2    .وماليا

 
بماا يرضااي المشااتري بنااء علااى متطلبااات تأهياال  أهليااتهماسااتمرار  إثباااتيتوجاب علااى مقاادمي العطااءات   4-5

 .معقولة
 

 :السلع المؤهلة والخدمات ذات العالقة   -5
 



تكون جميع السلع والخدمات المتصلة بها حسب العقاد المماول مان المشاتري مان دول )مناشا    أنيجب     5-1

 مؤهلة.
 

هاااذش الفقااارة يشااامل تعرياااف "سااالع" البضاااائع المختلفاااة مثااال الماااواد الخاااام واآلالت والمعااادات  إلغاااراض  5-2

والمنشاتت الصااناعية، كماا يشاامل تعرياف الخاادمات المتصالة بهااا الخادمات مثاال التاأمين والتركيااب والتاادريب 
 والصيانة االبتدائية.

 
 أومعالجتهااا  أوزراعتهااا  أو إنتاجهااا وأمصااطلح "المنشااأ" يعنااي الدولااة التااي يااتم منهااا اسااتخراج الساالع    5-3

 األساسايةالتجميع تنتج سلعا تجارية تختلاف فاي صافاتها  أوالمعالجة  أوالتي من خالل التصنيع   أوتصنيعها، 
 اختالفا جذريا عن مكوناتها.

       
 

 

 محتويات وثائق المناقصة -ب
 

  :المناقصة وثائق أجزاء   -6  

 

 هااذش تقاارأ أن ويجااب أدناااش إليهااا المشااار األقسااام جميااع تتضاامن أجاازاء ثالثااة ماان المناقصااة وثااائق تتااألف  6-1

ً  يصدر ملحق أي مع بالتزامن األخيرة  . العطاء لمقدمي التعليمات من الثامنة للفقرة وفقا
  العطاء إجراءات     األول الجزء
  العطاء لمقدمي التعليمات:  األول القسم* 
  العطاء بيانات ورقة:  الثاني القسم* 
  والمؤهالت التقييم معايير:  الثال  القسم* 
  العطاء نماذج:  الرابع القسم* 
  المؤهلة الدول:  الخامس القسم* 

  التجهيز قسم متطلبات     الثاني الجزء
   المتطلبات جدول:  السادس القسم* 

  العقد     الثال  الجزء
  للعقد العامة الشروط:  السابع القسم* 
  بالعقد الخاصة الشروط:  الثامن القسم* 
  العقود نماذج:  التاسع القسم* 

 
 .المناقصة وثائق من جزء المشتري عن يصدر الذي اإلعالن يعتبر ال   6-2

 
 عان مساؤول األخيار هاذا يعتبار ال, مباشارة المشاتري مان وملحقاتهاا المناقصاة وثاائق تسالم عادم حال في   6-3

 .اكتمالها
 
 فااي الموجااودة والمواصاافات والمصااطلحات والنماااذج التعليمااات جميااع العطاااء مقاادم ياادقق أن يفتاارض   6-4

 ياؤدي قاد المناقصاة وثاائق فاي المطلوباة والوثاائق المعلوماات جمياع تاوفير فاي العطاء مقدم فشل وان الوثائق
 .العطاء رفض إلى

 

 :توضيح وثائق المناقصة   -7  
   

ماان المعلومااات فااي وثااائق المناقصااة يجااب علااى مقاادم  العطاااء  أيتفسااير  أوفااي حالااة الحاجااة لتوضاايح   7-1

ياارد  أن األخياارويتوجااب علااى  ،االتصااال بالمشااتري كتابيااا وعلااى عنوانااه المااذكور فااي ورقااة بيانااات العطاااء
مان المادة النهائياة  األقالعلاى  أياامياتم اساتالمها قبال عشارة  أن، شاريطة إلياهاستفساارات تارد  أيةكتابيا على 
  يوماا. يحادد المشاتري المادة النهائياة الساتالم 15عنهاا ب ) اإلعاالنءات لتل  التي حاددت فتارة لتسليم العطا



، وعلاى المشاتري العطااء بياناات ورقاة فاي يوماا  15) عان عنهاا اإلعاالن فتارةاالستفسارات لتل  التي تزياد 

جمياع مان اساتلم وثاائق المناقصاة مباشارة مناه بماا فاي ذلا   إلىنسخة من ردش على تل  االستفسارات  إرسال
ارتااأ  المشااتري ضاارورة تعااديل وثااائق المناقصااة نتيجااة لهااذش  إذاوصااف االستفسااار دون بيااان مصاادرش. 

  .  2-22  والفقرة )8المذكورة في المادة ) اإلجراءاتيقدم ذل  حسب  أناالستفسارات، فعليه 
 

  :تعديل وثائق المناقصة   -8  
 

 موعاد يسابق وقات أي فاي,  بهاا ملحاق إصادار طرياق عان المناقصاة وثاائق تعاديل فاي الحاق للمشتري     8-1

 .العطاء غلق
 
 وثااائق اسااتلموا الااذين جميااع علااى كتابااة تعميمهااا يااتم و ،المناقصااة وثااائق ماان زءـجاا المالحااق رـتعتباا    8-2

 .مباشرة المشتري من المناقصة
 

ً  المناقصااة لغلااق النهااائي الموعااد تمديااد فااي الحااق للمشااتري     8-3  مقاادمي تعليمااات ماان  2-24) للفقاارة وفقااا

 .االعتبا بعين الملحق في الواردة التعديالت ألخذ المناسب الوقت المقدمين إلعطاء وذل  العطاءات
 
 

 العطاء إعداد -ج
 

 :كلفة العطاء   -9  

 
 هاذش عان مساؤوالً  المشاتري يعتبار وال, العطااء وتساليم بأعاداد المتعلقة التكاليف جميع العطاء مقدم يتحمل   9-1

 .العطاء تحليل نتائج عن النمر بغض التكاليف
 

 :العطاء لغة   -10  
 

العطاااء وكافااة المراسااالت والوثااائق المتبادلااة بااين مقاادم العطاااء وجهااة التعاقااد باللغااة  إعااداديااتم  أنيجااب   10-1

مان المطبوعاات المتصالة والتاي تشاكل  أياايقادم مقادم العطااء  أنفي ورقة بياناات العطااء. يمكان  إليهاالمشار 
لغااة العطاااء، وحينهااا تعتمااد  إلااىترفااق بترجمااة دقيقااة لنصوصااها  أنعلااى  أخاار جاازءا ماان عطائااه فااي لغااة 

 الترجمة لغرض تفسير العطاء.
   

 :الوثائق المكونة للعطاء   -11  

 

 : اآلتية الوثائق من العطاء يتألف   11-1
 مان  12,14,15) الماواد ماع يتناساب بماا المساتخدمة المسعر غير الكميات وجدول العطاء صيغة نموذج - أ

  .العطاء لمقدمي التعليمات
 .طلب إذا, العطاء لمقدمي التعليمات من  21) المادة مع يتوافق بما العطاء ضمان - ب
 المااادة حسااب العاادل كاتااب ماان مصاادقة وكالااة بموجااب العطاااء علااى الموقااع تفااويض علااى كتابااةً  التأكيااد - ج

 .العطاء مقدمي تعليمات من  22)
ً  عطائه لتقديم العطاء مقدم ألهلية الموثقة البيانات - د  .العطاء لمقدمي التعليمات من  16) للمادة وفقا
 ماان هااي العطاااء مقاادمي ماان والمجهاازة بهااا المتعلقااة والخاادمات الساالع بااأن تؤيااد التااي الموثقااة البيانااات - هااـ

 .العطاء لمقدمي التعليمات من  17) للمادة وفقا مؤهلة مناش 
, المناقصاة وثاائق فاي المطلوباة تلا  ماع بهاا المتصالة والخادمات السالع تطابق تؤيد التي الموثقة البيانات - و

 ً  .العطاء لمقدمي التعليمات من  18,39) للمادة وفقا
ً , عليااه العطاااء إرساااء حالااة فااي العقااد لتنفيااذ العطاااء مقاادم ألهليااة الموثقااة البيانااات - ز  ماان  19) للمااادة وفقااا

 .العطاء لمقدمي التعليمات
 .العطاء بيانات ورقة في محددة أخر  وثائق أية -  



 
 
 
 

 

 :المسعرة الكميات جداولنموذج العطاء و   -12  
 

 نمااااذج) الراباااع القسااام فاااي الموجاااود العطااااء تقاااديم اساااتمارة نماااوذج يساااتخدم أن العطااااء مقااادم علاااى   12-1

 ويجاب كماا, بادائل أي تقبال ولان شاكله فاي تغييار أي دون بالكامال النماوذج تعبئاة ياتم أن ويجاب  ،العطاءات
 .المطلوبة بالمعلومات الفراغات جميع تعبئة

 
 منشاائها بحسااب بهااا المتصاالة والخاادمات للساالع المسااعرة الكميااات جااداول يساالم أن العطاااء مقاادم علااى   12-2

 ً   .العطاء نماذج ) الرابع القسم في الموجودة النماذج مستخدما
 

  :البديلة العطاءات   -13
 

 خالف ذل  في )ورقة بيانات العطاء .ما لم ينص على  البديلة العطاءاتال يتم اعتماد     13-3
 

 :والحسومات العطاءات أسعار   -14
 

 ماع تتطاابق أن يجاب المساعر الكمياات وجدول  العطاء صيغة نموذج) في المقدمة والحسومات األسعار   14-1

 .المحددة المتطلبات

 
 احتااو  وإذا  المسااعر الكميااات جاادول) فاي مسااتقل بشااكل والمااواد البناود جميااع وتسااعر تاادرج أن يجاب   14-2

 ماواد أو بناود أياة وتعتبار أخر  بنود خالل من مشمولة أسعارها إن سيفترض مسعرة غير بنود على الجدول
ً  ذلا  يكاون التعاديل حالة وفي, العطاء في مشمولة غير  المسعر الكميات جدول) في مذكورة غير  للفقارة وفقاا
 .العطاءات لمقدمي التعليمات من  31)

 
ً , للعطاااء اإلجمااالي السااعر هااو  العطاااء صاايغة نمااوذج) فااي يمهاار الااذي السااعر   14-3  اتحسااوم أيااة مسااتثنيا

 .مقدمة
 
 نمااوذج) فااي اسااتخدامها كيفيااة يوضااح نأو, مشااروطة غياار اتحسااوم أيااة يااذكر أن العطاااء مقاادم علااى   14-4

  .العطاء صيغة

 
مماثلااة تخضااع للضااوابط المحااددة فااي  أخاار ومصااطلحات  EXW, CIP, CIF, C&Fالمصااطلحات    14-5

فاااي  إليهااااوكماااا مشاااار  ،  الصاااادرة مااان غرفاااة التجاااارة العالمياااةINCOTERMS) الاااـ النافاااذ مااان اإلصااادار

 . العطاءات لمقدمي التعليمات)
 
أي المقدمة من مقدم العطاء تكاون ثابتاة خاالل فتارة تنفياذ العقاد وهاي غيار قابلاة للتغييار تحات  األسعار    14-6

 . ورقة بيانات العطاءمرف ما لم ينص على خالف ذل  في )
 
ناص  إذا)عادد مان العقاود   أجازاءعادة  إلاىمجازأة  أوات بشاكل منفارد )عقاد واحاد  العطااءقد تطار      14-7

المااذكورة مااع  األسااعارتتوافااق  أنويجااب   العطاااءات لمقاادمي التعليمااات)  ماان 1-1علااى ذلاا  فااي الفقاارة )

ورقاة بياناات )ذكار خاالف ذلا  فاي  أذا إال% مان كمياتهاا، 100% من البناود المحاددة لكال جازء وماع 100

 أنمان جازء علايهم  كثارأ إرسااءفاي حالاة  األساعار. وعلى المقادمين الاذين يرغباون بتقاديم حسام فاي  العطاء
تساالم العطاااءات  أنشاارط   العطاااء لمقاادمي التعليمااات) ماان  4-14) لفقاارةيوضااحوا الحساام بمااا يتوافااق مااع ا

   وتفتح في نفس الوقت.األجزاءلجميع هذش )



 

 :عملة العطاء   -15
 

وتكاون شااملة للضارائب والرساوم الكمركياة   ورقاة بياناات العطااء)بالعملاة المحاددة فاي  األسعارتقديم    15-1

 على حدة ضمن القسم الرابع. األسعار جداول )لكل  إليهعن النقل وكما مشار  إضافيةمصاريف  وأية
 

 :العطاء مقدم أهليةالوثائق التي تؤكد    -16
 

 للمشااركة أهلياتهم ليوثقاوا, الراباع الفصال في الموجود  العطاء صيغة نموذج) تعبئة العطاء مقدمي على   16-1

ً  فيه  .العطاءات لمقدمي التعليمات من الرابعة للفقرة وفقا
 

 :السلع والخدمات أهليةالوثائق التي تؤكد    -17
 

.  العطااءات لمقادمي التعليماات) من  5) المادة في ورد ما وفق المجهزة والخدمات للمواد األهلية لتأكيد   17-1

  4) القساام فااي الااواردة األسااعار جااداول فااي المنشااأ ببلااد الخاصااة البيانااات ملاا  اتالعطاااء يمقاادم علااى فااأن
 .التعاقد استمارات

 

  :الوثائق التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات ذات العالقة   -18
 

 يقادم أن العطااء مقادم علاى يتعاين, المناقصاة لوثاائق بهاا المتصالة والخادمات السلع مطابقة تأييد لغرض   18-1

ً  دليالً  عطائه من كجزء  جادول  4) القسام فاي الاواردة الفنية لمواصفاتل مطابقة المجهزة السلع بأن يؤكد موثقا

 .المتطلبات

 
ً  تتضامن أن ويجاب, بياناات أو رساومات أو مطبوعاة مواد شكل على الوثائق هذش تكون أن يمكن   18-2  وصافا

 المواصافات ماع توافقها يوضح بحي , والخدمات للسلع األساسية واألدائية الفنية الصفات أي, بند لكل مفصال
 .المتطلبات جدول عن واالستثناءات باالختالفات تقريراً  المتقدم يسلم وان ،المطلوبة

 
الحالياة  واألساعارقائماة بجمياع التفاصايل بماا فاي ذلا  الماوارد المتاحاة  أيضاايقدم  أنعلى مقدم العطاء    18-3

لقطااع الغيااار والمعاادات الخاصااة والضاارورية السااتمرار عماال الساالع بعااد اسااتخدامها ماان المشااتري للفتاارة 
 . ورقة بيانات العطاء)المحددة في 

 
 أرقاام أوو/ التجارياة األساماء إلاى واإلشاارة والمعادات والماواد والعمال المصنعية معايير تكون أن يجب   18-4

 يعارض أن العطااء ولمقادم, حصارية ال وصافية المتطلباات جادول فاي المشاتري نما المحددة المصورة األدلة
 البنااود كفاااءة نفااس تحقااق أن بشاارط, المصااورة األدلااة أرقااام أوو/ التجاريااة والعالمااات للجااودة أخاار  معاايير
 .المشتري رضا تنال وان منها أعلى أو  المتطلبات جدول) في المذكورة

 

 :العطاء مقدمالوثائق التي تؤكد مؤهالت    -19
 

تفاي بالشاروط  أنالعطااء علياه،  إرسااءيجب على المستندات التي تثبت مؤهالت مقدم العطااء فاي حاال    19-1

 :اآلتية
المنتجااين للساالع التااي تعاارض تجهيزهااا تقااديم تخوياال الجهااة  أوعلااى مقاادمي العطاااءات غياار المصاانعين  -أ 

 أوا بموجااب النمااوذج فااي الفصاال الرابااع ونمااوذج تخوياال الجهااة المصاانعة المصاانعة للساالع لااه بتسااويقه
 . العطاءات لمقدمي التعليمات)نص على ذل  في  إذاالمنتجة بتسويق هذش السلع في بلد المشتري، 

 أن يجاب,  العطااء بياناات ورقاة) فاي مطلوباا   ذلا  كاان وإذا, العاراق فاي عاامالً  العطاء مقدم يكن لم إذا -ب 
 بحساب الغياار قطاع وتوفير الصيانة بعمليات القيام على وقادراً  مجهزاً  العراق في عنه بوكيل ممثالً  يكون
 .الفنية المواصفات أوو/ العقد شروط في مذكور هو ما



 التقيايم معاايير) الثالا  القسام فاي عليهاا المنصوص والمعايير المؤهالت جميع العطاء مقدم في تتوفر أن - ج
   .والمؤهالت

 

 :فترة نفاذية العطاءات   -20
 

ورقاة مه بحساب ماا هاو ماذكور فاي )بعد الموعد النهائي المحدد من المشتري لتسلي العطاء نفاذيةتستمر    20-1

 عطاء تمتد نفاذيته لفترة اقصر. أي، ويتم استبعاد  بيانات العطاء
 

 .المحااددة النفااذ ماادة انتهااء قبال العطاااء فتارة تمدياد يطلااب أن للمشاتري االساتثنائية المااروف بعاض فاي   20-2

تم طلب ضمان العطااء بحساب  إذا. تحريريا موثقة عليه واإلجابة التمديد طلب يكون أن يجب الحالة هذش وفي

، ياتم تمدياد الضامان لانفس الفتارة  العطااءات لمقادمي التعليماات)  مان 21ما هو منصوص علياه فاي الماادة )

يساامح لمقاادم  أويفقااد ضاامان العطاااء. لاان يطلااب  أنتمديااد دون . ولمقاادم العطاااء الحااق باارفض طلااب الأيضااا
فاي الحالاة المبيناة فاي الفقارة  إالالعطاء الذي وافق على االستجابة لطلب صاحب العمل بتمدياد نفاذياة عطااءش 

  .العطاء لمقدمي التعليمات)  من 20-3)

 
فتارة تزياد  اإلحالاة، وفي حالة تأخر صدور قرار األسعار وتعديل بمراجعة فيها يسمح ال التي العقود في   20-3

كماا محادد فاي طلاب التمدياد.  األساعار  يوما على تاري  نفاذ العطاء االبتادائي فتاتم مراجعاة وتعاديل 56)عن 

 إلياهالمشاار  األساعاربنمار االعتباار تعاديل  األخذالعطاءات دون  أسعارتتم مفاضلة العطاءات باالعتماد على 
 .أعالش

 

  :العطاء انضم   -21
 

 ورقااة) فاايكااان ذلا  مطلوبااا  إذا  ضاامان عطاااء)يقاادم كجاازء ماان العطااء   أنيجاب علااى مقاادم العطااء    21-1

 . العطاء بيانات
 
كماا   العطااء بياناات ورقة)على مقدم العطاء تضمين عطاءش بضمان العطاء بالمبلغ والعملة المحددة في    21-2

 يجب:
 أي أوالصااادرة عاان الحكومااة العراقيااة،  مصاادق صاا  أويقاادم علااى شااكل خطاااب ضاامان مصاارفي  أن   -أ

 . العطاء بيانات ورقة)في  إليها اإلشارةيتم  أخر  صيغة
عان  العراقاي المركازي البن  يصدرها نشرة بموجب العراق في معتمد مصرف من يصدر الضمان  إن  -ب

كاناات هااذش المؤسسااة المصاارفية موجااودة خااارج  إذاالكفاااءة الماليااة للمصاارف، يختارهااا مقاادم العطاااء. 
 .داخل العراق لتتمكن من تفعيل الضمان معتمدةتعتمد لها مؤسسة مالية رديفة  أنالعراق فيجب 

 آخاار نمااوذج يأ أو  العطاااءات نماااذج) الرابااع القساام فااي الموجااودة الضاامان نماااذج احااد مااع يتوافااق أن  -ج
 .العطاء تسليم قبل المشتري من يعتمد

 فاي الاواردة بالشاروط اإلخاالل حاال فاي المشاتري مان خطاي طلاب إصدار فور للصرف قابال يكون أن   -د

 . العطاءات لمقدمي التعليمات)  5-21) الفقرة
 .، ولن تقبل النس  المصورةاألصلية النسخة تسليم يتم أن   -ـه
 العطااء نفااذ تمدياد تااري  بعاد أو العطااء نفااذ فتارة انتهااء بعاد يوماا  28) لمدة المفعول ساري يكون أن   -و

ً  ذل  كان إذا ً  مطلوبا  . العطاء لمقدمي التعليمات) من  2-20) للفقرة وفقا
 

ً  ذلاا  كااان إذا عطاااء ضاامان تعهااد يشاامل ال عطاااء أي قبااول يااتم لاان   21-3 ً  مطلوبااا  ماان  1-21) للفقاارة وفقااا

  .للشروط مستوف غير سيعتبر حي ,  العطاء لمقدمي التعليمات)
 
يقاوم المقادم الفاائز  أنوقت ممكن وفور  بأسر  أصحابها إلىضمانات المقدمين غير الناجحين  إعادةيتم    21-4

 .  العطاء لمقدمي التعليمات) من  44بتقديم ضمان التنفيذ وفقا للمادة )

 
 :  في الفائز العطاء مقدم فشل إذا العطاء ضمان مبلغ مصادرة يمكن   21-5



 . العطاءات لمقدمي تعليمات )المن  43) الفقرة وفق العقد توقيع  -1
  .العطاءات لمقدمي تعليمات)ال من  44) الفقرة وفق األداء حسن ضمان تقديم  -2

 

 لاام إذا,  العطااء يسالم الاذي المشاتر  المشارو  باسام يكاون أن يجاب المشاتر  المشارو  عطااء ضامان   21-6

 جميااع باساام الضاامان يقاادم أن فيجااب, العطاااء تقااديم وقاات قااانوني بشااكل تأسااس قااد المشااتر  المشاارو  يكاان
 .المذكورين المستقلين الشركاء

 
 إلحالاةالمقااول  أهلياة عادم اإلعاالن عان    العطاء بيانات ورقة) فينص على ذل   إذا) الحق للمشتري   21-7

 :اآلتيةوفي الحاالت   العطاء بيانات ورقة) فيعقد عليه لفترة محدودة وكما محدد  أي
 ،وأ  .العطاءات لمقدمي التعليمات) من  43) لفقرةفي توقيع العقد بموجب ا الفائز العطاء مقدم فشل إذا  -أ
 لمقادمي التعليماات) مان  44) الماادة بموجاب األداء حسان ضامان تقاديم فاي الفاائز العطااء مقدم فشل إذا -ب

 .  العطاءات
 

  :العطاء طريقة تقديم وتوقيع   -22

 

 مان أصالية  نساخة) كلماة عليهاا مؤشارا عطائه من مميزة واحدة أصلية نسخة يقدم أن العطاء مقدم على   22-1

 المقادم علاى يجاب كما, العطاء بمقدمي الخاصة التعليمات من  11) المادة في مذكور هو كما المناقصة وثائق

 حااال فاي .العطاااء بياناات فااي محادد هااو كماا" نسااخة" بكلماة الممياازة األصالية غياار النسا  ماان عادداً  يسالم أن
  األصلية . النسخة) اعتماد يتم واألصل النسخة بين اختالف أي وجود

 
 تكااون وان, بالمااداد مكتوباة األصاالية وغيار األصاالية العطااء أسااعار عارض نساا  جمياع تكااون أن يجاب   22-2

 .العدل كاتب من مصادق التخويل يكون نأو العطاء مقدم عن نيابة بالتوقيع مخول شخص من موقعه
 
 بتوقيااع المخااول الشااخص توقيااع رافقهااا إذا إال نافااذة السااطور بااين الكتابااة أو للمسااح آثااار أي تعتباار ال   22-3

  .األولى باألحرف توقيعه أو العطاء
 
 

 العطاء وفتح تسليم -د
 

 :وتأشير العطاءات وإغالقتسليم    -23
 

 يسلم مقدمو العطاءات عطاءاتهم باليد او يرسلونها بالبريد المسجل.   23-1

 ،  ورقاة بياناات العطااء)ذلا  فاي  إلاى اإلشاارةبالبريد االلكتروني )في حالة  أوأ.  عند تسليم العطاءات باليد 
كاان مساموحا بهاا وفقاا  إذامان العطااء، والعطااءات البديلاة،  األصاليةوغيار  األصليةتسلم النس   أنيجب 
 إشااارةتحمال هااذش المغلفاات  أنفاي مغلفااات منفصالة، علااى   العطاااء لمقادمي التعليمااات) مان  13للماادة )

. توضاع هاذش المغلفاات فيماا بعاد فاي مغلاف أصاليةغيار أو  أصاليةكانت النس  التاي باداخلها  إذاتبين فيما 
 . العطاء لمقدمي التعليمات) من  3-22  و)2-22بعد ذل  وفقا للفقرات ) اتاإلجراءواحد، وتتم 

  العطاااء بيانااات ورقااة) ذلاا  فااي إلااى اإلشااارةلكترونيااا )فااي حالااة أب. لمقاادمي العطاااءات تقااديم عطاااءاتهم 
  . العطاء بيانات ورقة)بموجب التعليمات المنصوص عليها في 

 

 والخارجية:يجب ان تكون المغلفات الداخلية    23-2

 أ.   تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء.
 . العطاء لمقدمي التعليمات)  من 1-24ب.  موجهة للمشتري وفقا للفقرة )

 وأياة،  العطااء لمقادمي التعليماات)  مان 1-1في الفقرة الفرعية ) إليهج.  يمهر عليها تعريف العطاء المشار 

 مذكورة في بيانات العطاء. أخر تعريفية  إشارات

 ماان  1-27) الفرعيااة الفقاارة مااع يتوافااق بمااا العطاااء فااتح تاااري  قباال المغلااف فااتح بعاادم تحااذيرا تحماالد.  

 . العطاء لمقدمي التعليمات)



 

 اإلشاارات وتحمال ومختوماة مغلقاة تكان لام إذا مغلفاات أياة فاتح أو ضايا  مساؤولية المشاتري يتحمل ال   23-3

 .المطلوبة
 

 :العطاءاتالموعد النهائي لتسليم    -24

 
يجااب ان يسااتلم المشااتري العطاااءات علااى العنااوان المحاادد وفااي التاااري  والوقاات المحااددين فااي بيانااات    24-1

 العطاء.
  
 يتوافاق بماا العطااء بياناات تعاديل طريق عن العطاءات الستالم النهائي الموعد تمديد في الحق للمشتري   24-2

 العطااء ومقادم المشاتري وواجباات حقاوق تمادد الحالة هذش وفي  العطاء لمقدمي التعليمات) من  8) المادة مع

 ً  .الجديد للموعد وفقا
 

 :العطاءات المتأخرة   -25

 
ً  النهاائي الموعاد بعاد تسالم التاي العطااءات مان أياا المشاتري يعتماد لن   25-1  التعليماات) مان  24) للفقارة وفقاا

 إلاى وإعادتاه ورفضاه ويجاري متاأخرا يعتبار المحاددة الفتارة بعد يصل عطاء أي فأن وعليه,  العطاء لمقدمي
 .صاحبه دون فتحه

 

 :السحب واالستبدال   -26

 
 إشااعارا إرسااال طريااق عاان, تسااليمه بعااد العطاااء تعااديل أو اسااتبدال أو سااحب فااي الحااق العطاااء لمقاادم   26-1

 ً ً  تحريريا  مخاول شاخص مان موقاع اإلشعار يكون أن على  العطاءات لمقدمي التعليمات) من  10) للمادة وفقا

 .  العطاءات لمقدمي التعليمات) من  2-22) الفقرة بموجب التخويل من بنسخة مصحوب يكون وان

 :أن يجب الخطية اإلشعارات جميع إن .رسمي بتخويل السحب او باالستبدال الخاصة اإلشعارات وترفق
ً  تسلم - أ  تحادد إشاارات المغلفاات تحمل أن ويجب  العطاء لمقدمي التعليمات) من  23)و  22) للفقرتين وفقا

 ."عديلت" ، استبدال" ،"سحب" بوضو  محتواها

ً  المناقصااة لغلااق النهااائي الموعااد قباال المشااتري إلااى تصاال – ب  لمقاادمي التعليمااات) ماان  24) للفقاارة وفقااا

  .العطاء
 

 غيار تعااد نهااإف  العطاء لمقدمي التعليمات) من  1-26) للفقرة وفقا سحبها المطلوب العطاءات حالة في   26-2

 ألصحابها. مفتوحة

 
 المناقصاة لغلاق النهاائي الموعد مابين الفترة في العطاء تعديل أو استبدال أو سحب العطاء لمقدم يحق ال   26-3

 .عليها الحق تمديد أي أو المحددة العطاء بيانات ورقة في دةدالمح العطاء نفاذية وانتهاء
 

 :العطاءاتفتح    -27
 

ممثلاايهم  أو العطاااءاتبحضااور مقاادمي  العطاااءاتتقااوم بفااتح  أن  العطاااءاتيجااب علااى )لجنااة فااتح    27-1

، وفاي حالاة الموافقاة علاى اعتمااد العطااءالمخولين فاي جلساة علنياة فاي المكاان والتااري  المحادد فاي بياناات 

المقدمااة  العطاااءاتالخاصااة بفااتح  اإلجااراءاتتوضااع  أن  يجااب 1-23لكترونيااا وبموجااب الفقاارة )أ العطاااء

 . العطاءاتورقة بيانات )لكترونيا في أ
 
تفاتح فااي البداياة المغلفااات التاي تحماال كلماة "سااحب" وتقارأ علااى الماأل، فيمااا يعااد المغلااف الاذي يحماال    27-2

 كاان هناا  إذا إالصاحبه دون فتحه. وال تعتبر رساالة الساحب ساارية المفعاول  إلىعرض العطاء المسحوب 
. تفاتح بعادها المغلفاات العطااءاتتخويل رسمي بذل ، كما يجب قراءة هذا التخويل على الماأل فاي جلساة فاتح 

 إلااى إرجاعااهالااذي تاام  األولالتااي تحماال كلمااة "اسااتبدال" وتقاارأ علااى المااأل ويااتم اسااتبدالها بعاارض العطاااء 



دال تحمال تخاويال رساميا تقارأ فاي حالاة وجاود رساالة اساتب إالالتعاديل  باإجراءصاحبه دون فتحه. وال يسمح 
 إالعلى المأل في جلسة االفتتا . تفتح  المغلفات التي تحمل كلمة "تعديل" وتقرأ علاى الماأل وال يعتماد التعاديل 

خاالل جلساة فاتح  وقارأتكانت هنا  رساالة مكتوباة باه تحمال تخاويال رساميا. وان المغلفاات التاي فتحات  إذا
 منافسة والتقييم.العطاءات وحدها هي التي تدخل في ال

 

كانات هناا  ماذكرة تعاديل،  إذا، حي  يقرا اسم مقدم العطاء، ويذكر فيماا اآلخرتفتح المغلفات واحدا تلو    27-3

 وأيااةكااان مطلوباا  إذاالمقدماة بمااا فيهاا الحسااومات والعاروض البديلااة، وياذكر ضاامان العطااء  األسااعاروتقارأ 
مان المناساب ذكرهاا. وان الحساومات و العطااءات البديلاة التاي  إنتار  لجناة فاتح العطااءات  أخر تفاصيل 

مان العطااءات  أيتقرأ على المأل في الجلسة هي وحدها التاي تادخل فاي المنافساة والتقيايم. وال يجاوز رفاض 

 مان  1-25) لفقارةالمذكورة خالل جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة، وفقا لما هو مذكور فاي ا

 . العطاء لمقدمي اتالتعليم)
 

اسام مقادم العطااء  األدناىلجنة فتح العطاءات سجال لجلسة فاتح العطااءات يتضامن بالحاد  تهي  أنيجب    27-4

كاان هاذا ممكناا بماا فاي  إذا األجازاءتعاديل، وعارض الساعر بحساب  أواستبدال  أوكان هنا  سحب  إذاوفيما 
كاان  إذاعادم وجاود ضامان العطااء  أو، كاذل  وجاود كاان مساموحا بهاا إذاذل  الحسومات والعروض البديلاة 

مطلوبااا. يطلااب المشااتري ماان ممثلااي مقاادمي العطاااء الحاضاارين للجلسااة التوقيااع علااى سااجل فااتح العطاااءات 
وتااوز  نسااخة ماان محضاار جلسااة فااتح العطاااءات علااى جميااع مقاادمي العطاااءات الااذين ساالموا عطاااءاتهم فااي 

 دة في السجل على الموقع االلكتروني.    الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجو
 

 

 العطاءات والمقارنة التقييم هــ
 

 :السرية   -28
 

 والتوصااية الالحااق والتأهياال والمقارنااة والتقياايم بالتاادقيق المتعلقااة المعلومااات عاان اإلفصااا  يااتم ال 28-1

 .العطاء إرساء إعالن في رسمي بشكل نتائجها تعلن حتى آخر شخص أي أو, للمقدمين العطاء بإرساء
 
 عملياة فاي  العطااءات وتحليال تقيايم لجناة) التعاقاد جهاة علاى للتاأثير العطاء مقدم من محاولة أية إن 28-2

 .منه المقدم العطاء استبعاد في تتسبب العطاء وإرساء والمقارنة والتقييم التدقيق
 
 يخاطااب أن العطاااء مقاادم علااى,  العطاااء لمقاادمي التعليمااات) ماان  2-28) الفقاارة عاان النماار بغااض 28-3

ً  المشتري  العطااءات فاتح باين ماا الممتادة الفتارة فاي وذلا , بالعطااء يتعلاق لشاأن به االتصال أراد إذا تحريريا
 .العطاء إرساء وحتى

 

 العطاءاتتوضيح  -29

 
  العطااءات ومقارناة وتقيايم تادقيق فاي المساعدة بهدف  العطاءات وتحليل تقييم لجنة) التعاقد لجهة يحق   29-1

. منهاا يطلاب لام إذا العطااء بشاأن توضايح أي يعتماد وال, بعطائاه جااء ماا توضايح العطااء مقادم من يطلب أن
ً  علياه واإلجاباة التوضايح طلاب يكون أن ويجب ً  موثقاا  بتغييار الساما  أو تقاديم أو بطلاب يسامح وال, تحريرياا

 مان  31) للفقارة وفقاا التقيايم لياةمع خاالل المشاتري يكتشافه حساابي خطاأ لتصاحيح ذلا  كان إذا إال األسعار

 . العطاءات لمقدمي التعليمات)
 

 استجابة العطاءات -30

 

 يعتمد قرار المشتري فيما اذا كان العطاء موافقا للشروط على محتويات العطاء نفسه.   30-1

 



 فااي المااذكورة والمواصاافات والشااروط البنااود لجميااع المسااتوفي العطاااء هااو للشااروط المسااتوفي العطاااء  30-2

 :الذي هو الجذري الحذف أو التحفم أو التغيير إن .جذري حذف أو تحفم أو تغيير أي دون المناقصة وثائق
 .العطاء في المحددة والخدمات السلع أداء أو نوعية على كانت طريقة بأية يؤثر -أ
 .العطاء مقدم واجبات أو المشتري حقوق من  المناقصة ووثائق يتوافق ال وبما, كانت طريقة بأية يحد  -ب
 .اآلخرين المقدمين مع المنافسة على الجذري التغيير أو التحفم لهذا المشتري قبول حالة في يؤثر  -ج

 

 عان لشاروطا يساتوفي باأن للمتقادم يسامح وال, العطاء شروط يستوف لم إذا المشتري من العطاء يستبعد   30-3

 .للعطاءات العلني الفتح جلسة بعد المقدمة المعلومات على التحفم أو حذف أو تغيير طريق
 
 
 

 :والحذف األخطاءعدم مطابقة المواصفات،  -31

 
 وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة تسااتطيع, المطلوبااة األساسااية للشااروط العطاااء اسااتيفاء حالااة فااي   31-1

 معقولاة زمنياة فتارة خاالل, الضارورية الوثاائق أو المعلوماات يسلم أن العطاء مقدم من تطلب أن   العطاءات
 يجاب الحاذف أو الناواقص هاذش, التوثياق باأغراض والمتعلقاة األساساية بالماادة تتعلاق ال التي النواقص لتعديل
 تساليم مان العطااء مقادم تمكان عادم وياؤدي, العطااء في المذكورة باألسعار األشكال من شكل بأي تتعلق ال أن

 . عطائه استبعاد إلى المطلوبة المعلومات
 
 :اآلتيةالشروط  حسبحسابية  أخطاء أياستوفى العطاء جميع الشروط يحق للمشتري تصحيح  إذا   31-2

 وحادة ضارب عان يناتج الاذي للبناود اإلجماالي المجماو  وباين الساعر وحادة باين تعارض هنا  كان إذا)أ    
 خطاأ هناا  إن العطاءات تحليل لجنة رأت إذا إال ،المجمو  ويصحح السعر وحدة تعتمد, بالكميات السعر
  .السعر وحدة وتصحح اإلجمالي المجمو  عندها يحتسب السعر لوحدة العشرية العالمة في
 اإلجماليااة المبااالغ هااذش تعتمااد بنااد لكاال اإلجماليااة المبااالغ جمااع عمليااات ناااتج فااي خطااأ هنااا  كااان إذا)ب   

 .المجمو  ويصحح
كاان  إذا إال، كتاباة الماذكورة المبالغ تعتمد المبالغ تحديد في واألرقام الكلمات بين تعارض هنا  كان إذا)ج   

بموجاب الفقارتين الثانوياة  لألحكاامالمبلغ المذكور متعلقا بخطأ حسابي، عند ذل  تعتمد القيمة الرقمية وفقا 
  .أعالش)أ  و)ب  

 

 وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة تجريهااا التااي التصااحيحات علااى الفااائز العطاااء مقاادم يوافااق لاام إذا   31-3

 .به الخاص العطاء ضمان ويصادر,  أهليته العرض يفقد   العطاءات
 

 :لعطاءاتالتدقيق األولي ل   -32

 
 والوثاائق المساتندات جمياع أن للتأكاد العطااءات بتدقيق  العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم   32-1

 الموجاودة المعلوماات اكتماال مان وللتأكاد ،موجاودة  العطااء لمقدمي التعليمات) من  11) الفقرة في المطلوبة

 .المسلمة الوثائق في

 
 والمسااتندات للمعلومااات اسااتالمها تؤكااد أن   العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة علااى يجااب   32-2

 :اآلتية
ً  العطاء صيغة)أ       .العطاء لمقدمي التعليمات) من  1-12) للفقرة وفقا

ً  األسعار جدول)ب      .العطاء لمقدمي التعليمات) من  2-12) للفقرة وفقا

ً  الضاااامان كااااان إذا  العطاااااء لمقاااادمي التعليمااااات) ماااان  21) للفقاااارة وفقااااا العطاااااء ضاااامان)ج     .مطلوبااااا

 .مستبعداً  العطاء يعتبر المستندات أو المعلومات هذش من أي تتوفر لم إذا    
 

   :والبنود والتقييم الفني تدقيق الشروط   -33

 



والبناود المحاددة  الشاروط أن مان لتتأكد العطاء بتدقيق   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم   33-1

  في شروط العقد العامة والخاصة قد تم قبولها من المتقدم دون أية تحفمات أو تغييرات جذرية.

 
ً  المقادم للعطااء الفنياة الجواناب تقيايم   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم   33-2   18) للماادة وفقاا

 جااادول)  الساااادس الجااازء فاااي المحااددة المتطلباااات جمياااع أن مااان للتأكااد,  العطااااء لمقااادمي التعليماااات) ماان
  .مادية تغييرات أو تحفمات أية دون موجودة   المتطلبات

 
 إن الفناي والتقيايم والبناود الشاروط تادقيق بعاد   العطااءات وتحليال تقيايم لجناة)  التعاقاد جهاة قررت إذا   33-3

 .مساتبعداً  العطااء يعتبار,  العطاءات لمقدمي التعليمات) من  30) بالفقرة المطلوبة الشروط يستوفي ال العطاء
  

 
 

 :التغيير إلى عملة موحدة   -34

 

تحويال العماالت لمباالغ    العطااءات وتحليال تقيايم لجنة)  التعاقد جهةألغراض المفاضلة والتقييم، على    34-1

باعتمااد نسابة التحويال الصاادرة مان البنا    ورقاة بياناات العطااء)العطاءات المختلفة إلى العملة المحاددة فاي 
 لتل  العملة.  ورقة بيان العطاء)المركزي بالتاري  الذي تحددش 

 

 :هامش األفضلية لمقدمي العطاءات المحليين   -35

 

ال يتم اعتماد هام  ألفضلية العطاءات المقدمة مان قبال مقادمي العطااءات المحلياين، ماا لام يانص علاى    35-1

 ، وعند ذل  يتم اإلشارة إلى القيمة المحددة للهام  في ورقة بيانات العطاء. ورقة بيانات العطاء)ذل  في 
 

 :تقييم العطاءات   -36

 
 هاذش إلاى وصالت التي العطاءات جميع بتقييم   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم أن يجب   36-1

  .المطلوبة الشروط يستوفي مضمونها أن من لتتأكد المرحلة
 
 واألساااليب العواماال جميااع العطاااءات تقياايم فااي   العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة تسااتخدم   36-2

 معاايير أو أسااليب أياة باستخدام يسمح وال,  العطاء لمقدمي التعليمات) من  36) الفقرة في المحددة والمعايير

  .أخر 
 
 أن تأخذ بعين االعتبار ما يأتي:   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهةعند تقييم العطاء، على    36-3

  .14سعر العطاء المقدم وفقا للمادة )    أ)

 لمقاادمي التعليمااات" ماان  3-31) لفقاارةطاااء الحسااابية وفقااا ل)ب   تعااديل األسااعار ألغااراض تصااحيح األخ

 ".العطاء
 ".العطاء لمقدمي التعليمات" من  4-14) لفقرة)ج   تعديل األسعار الناجم عن الحسومات المقدمة وفقا ل

 معاايير)التعديالت الناجمة عن تطبيق معايير التقييم المحددة في الجزء الثال  من ورقاة بياناات العطااء     د)
 . والتأهيل  التقييم

 

 

 األساعار غيار أخار  عوامال, للعطااء   العطااءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقييم يشمل أن يجب   36-4

 ً  شاراء وشاروط وأداء بصافات متعلقاة تكاون قد العوامل هذش,  العطاء لمقدمي التعليمات) من  14) للمادة وفقا

 عمليااة لتسااهيل الماليااة الشااروط فااي يوضااح إن يجااب وجاادت إن العواماال هااذش تااأثير إن .والخاادمات الساالع
 والمعاايير اآللياة إن  والتأهيال التقيايم معاايير) الثالا  الجازء فاي ذلا  غيار ذكر إذا إال العطاءات بين المقارنة
 . د3-36) بالبند إليها المشار تل  هي بالمفاضلة الخاصة واألسس

 



إذا وردت في وثائق المناقصة األحقية في التجزئة والسما  لمقدم العطاء بتقاديم أساعارش لقائماة )الجازء     36-5

أو أكثر من القوائم )األجازاء  المكوناة للمناقصاة العاماة الوطنياة فيحاق للمشاتري التعاقاد ماع أكثار مان مجهاز 
 ي الفصل الثال .وتعتمد عند ذل  معايير تقييم ومقارنة العطاءات المشار إليها ف

 

 :مقارنة العطاءات   -37
 

 المسااتوفية العطاااءات جميااع مضاامون بااين تقااارن أن   العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة علااى
ً  المسااتجيب) سااعراً  األقاال العطاااء تحديااد ماان لتااتمكن للشااروط ً   وإداريااا وفنيااا ماليااا  ماان  36) للفقاارة وفقااا

  .العطاءات لمقدمي التعليمات)
 
 
 
 

 :التأهيل الالحق لمقدمي العطاء   -38
 

 كلفااة األقاال األول العطاااء اختيااار بعااد تقاارر أن  العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة علااى   38-1

  .مرضية بصورة العقد لتنفيذ مؤهال العطاء مقدم كان إذا فيما  وإداريا وفنيا ماليا والمستجيب)
  
ً  العطااء مقدم لمؤهالت الموثقة الدالئل جميع ومراجعة تدقيق بعد القرار هذا يصدر  38-2  مان  17) للفقارة وفقاا

  .العطاء لمقدمي التعليمات)
 
 إلحالاة أساسايا شارطا الفاائز العطااء لمقادم الالحاق التأهيال يعتبار  2-38)و  1-38) الفقرتين ضوء في   38-3

 كلفاة األقال العطااء ودراساة اساتبعادش ياتم أعاالش إليهاا المشاار التأهيال لشاروط اساتيفائه عادم حالة وفي العطاء
 يه.يل الذي

 

 :حق المشتري في رفض أو قبول أي عطاء   -39

 
 العطاااءات جمياع ورفاض المناقصاة غااءإلب الحاق لاه أن كماا, عطااء أي قباول أو بارفض الحاق للمشاتري  39-1

  .المقدمين تجاش قانونية مسؤولية أية تحمل دون ،العقد إحالة قبل وقت أي في المقدمة
  

 

 العطاء إحالة -و
 

 :معايير اإلحالة   -40
 

 مان التأكاد وبعاد كافاة العطااء فاي الاواردة للشروط والمستوفي كلفة األقل العطاء مقدم على العطاء يحال   40-1

 .ممكنة صورة بأفضل العقد تنفيذ على وقدراته أهليته
 

 :إحالة العطاءحق المشتري في تغيير الكميات وقت    -41

 

يحتفم المشتري عند إحالة العطاء بحق تغيير الكميات المحددة في الفصل الساادس )جادول المتطلباات ،    41-1

سااواء بالزيااادة أو النقصااان  علااى أن ال يتجاااوز التغيياار النسااب المحااددة فااي ورقااة بيانااات العطاااء، ودون أي 
 ثائق المناقصة.تغيير في وحدة السعر أو أي شروط أخر  مذكورة في و

 

 :التبليغ بإحالة العطاء   -42
 

ً  الفائز العطاء مقدم يبلغ أن العطاء نفاذية فترة انتهاء قبل المشتري على   42-1  .عطائه قبول تم بأنه تحريريا



 
بمجرد صدور كتاب القبول لمقدم العطاء الفائز، علاى المشاتري إشاعار مقادمي العطااءات غيار الفاائزين    42-2

  5-42وإعالمهم بسبب عدم فوزهم وإطاالق ضامان العطااء المقدماة مانهم عادا ماا نصات علياه الفقارة )بذل  

 الحقا.
 
كااذل  حااال صاادور كتاااب القبااول، علااى المشااتري نشاار نتااائج التحلياال للعطاااءات فااي موقعااه االلكترونااي   42-3

 متضمنة ما يأتي:

 م.أسماء مقدمي العطاءات الذين ساهموا بتقديم عطاءاته   - أ
 اءات كما قرأت عند فتح العطاءات.مبالغ العط  - ب
 ات ومبالغ عطاءاتهم بعد التحليل.أسماء مقدمي العطاء  - ج
 ءات المستبعدة وأسباب االستبعاد.أسماء مقدمي العطا  - د
 أسم مقدم العطاء الفائز ومبلغ عطاءش ومدة التنفيذ إضافة إلى خالصة لوصف العمل المشمول بالعقد. - هـ

 

 يعتبر خطاب قبول العطاء عقدا ملزما لحين توقيع العقد الرسمي.   42-4
 

 المشاتري يقاوم للعقاد وتوقيعاه  44) الماادة بموجاب األداء حسان لضامان الفاائز العطااء مقدم تقديم لحين   42-5

 .والثالثة الثانية بالمرتبتين المرشحين العطاءات لمقدمي العطاء بضمان باالحتفام
 

 :توقيع العقد   -43
 

 العقااد صايغة العطاااء لمقادم يرساال أن المشاتري علاى يجااب مباشارة "العطاااء قباول خطاااب" إرساال بعاد   43-1

 .الخاصة العقد وشروط الرسمية
 
  يوماا متضامنة مادة 29  يوما أو تسعة وعشرون )14وخالل مدة ال تزيد عن ) الفائز العطاء مقدمعلى    43-2

اإلنذار من تاري  استالم كتاب القبول أو بعد انتهاء فترة الطعن  أن يوقاع صايغة العقاد ويثبات تاريخاه ويعيادش 
انونياة ، وبخالفاه يتحمال المجهاز اآلثاار الق ورقاة بياناات العطااء)إلى المشتري ما لام يانص علاى خاالف فاي 

 المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
 

المشار إليهاا أعاالش  إذا لام  العطاءات مقدميإلى  التعليمات من  2-43) لفقرةإضافة إلى ما نصت عليه ا   43-3

مااا ياتم توقيااع العقااد بسابب يعااود إلااى معوقاات خاصااة بالمشااتري أو بلاد المشااتري فااال يكاون مقاادم العطاااء ملز
بعطائه كذل  في حالة مهور مثل هذش المعوقات بتعليمات صادرة مان بلاد تجهياز الماواد أو السالع أو األنمماة 

 بعطائه أيضا. دمات فال يكون مقدم العطاء ملزماأو الخ
على مقدم العطاء عند التقادم بطلاب إعفائاه مان إلتزاماتاه أن يثبات ويقناع المشاتري باأن عادم توقياع العقاد لام يكان 

وأناه قاد تقادم بطلاب   شروط العقد العامة)إهماله أو إخالله في إنجاز أية مسائل شكلية مطلوبة بموجب  بسبب
 الحصول على اإلجازات والتخويالت الضرورية لتصدير المواد أو السلع أو األنممة أو الخدمات.

 

 :ضمان حسن األداء   -44
 

  يوماا 29على مقدم العطاء  إذا كان مطلوبا بموجب الشروط العاماة والخاصاة للعقاد  أن ياؤمن خاالل )   44-1

ورقاة بياناات  )من إرساء العطاء بضمنه مدة اإلناذار ضامان حسان األداء، ماا لام يانص علاى خاالف ذلا  فاي
ماااذج العقااد ، أو أي . وعليااه أن يسااتخدم نمااوذج ضاامان حساان األداء الموجااود فااي الفصاال التاسااع )ن العطاااء

نمااوذج آخاار مقبااول ماان المشااتري. يتعااين علااى المشااتري إبااالء جميااع مقاادمي العطاااءات باساام المقاادم الفااائز 

 . العطاء مقدميل التعليمات) من  4-21) لفقرةبالعطاء وإطالق ضماناتهم بحسب ا

 
ً  العقاد قياعوت أو األداء حسان ضمان تقديم في الفائز العطاء مقدم إخفاق يعتبر   44-2 ً  ساببا  اإلرسااء إلعاادة كافياا

 يليااه الااذي العطاااء مقاادم علااى العطاااء يرسااي أن للمشااتري يحااق الحالااة هااذش وفااي, العطاااء ضاامان ومصااادرة



 اتخاااذ لمشااتريلو, ممكنااة صااورة بأفضاال العقااد بنااود تنفيااذ ويسااتطيع المطلوبااة الشااروط لجميااع والمسااتوفي
 .ينءالعطا سعري بين الفرق الناكل لتحميل الالزمة اإلجراءات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني: ورقة بيانات العطاء

Section  Two:  Bid Data Sheet  
 A- General عام -أ

 العامة الشركة / الكهرباء وزارة:  المشتري اسم 1-1
 الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج
جنوب بغداد  كهرباءمحطة :  المحطة اســم

 األولىالغازية/ 

 F-9رئيسية لوحدات ال الموادتأهيل :  اسم المناقصة
 إعالنإعادة )   E3G ـ 010 : ) المناقصة رقم

  الثالثة للمرة

Buyer’s Name: Ministry of Electricity / General 

COMPANY Of Electricity Production 

(GCEP)/middle region. 

Station’s Name: South of Baghdad power plant 

station/ First. 

Tender’s Name: rehabilitation of (Capital parts 

of  F-9 units). 

Tender’s Number:( E3G - 010) For the third 

time. 

1-1 
 

 /2018 لسنة االستثمارية الموازنة:  المشرو  اسم 2-1

 التبويب ذو الغازية المحطات تأهيل مشرو  ضمن

(10-4-6.  

Federal  Budget: Investment budget of  2018/ 

Classification rehabilitation of Gas stations 

project no. (10-4-6). 

2-1 
 

توجد الئحة بأسماء الشركات غير المؤهلة أو  4-2
الممنوعة من العمل لد  وزارة التخطيط / دائرة 

 الموقع االلكتروني: العقود العامة الحكومية
www.mop.dov.iq 

There is a list of the companies that are 

unqualified or banned from working with the 
Ministry of Planning and Developmental 

Cooperation / Government Public Contracts 

Department:  Website: www.mop.dov.iq 
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 B- Contents of Bid Documents محتويات وثائق العطاء -ب

العامة إلنتاج الطاقة  الشركةعنوان المشتري :  7-1
 –الباب الشرقي  -الكهربائية / المنطقة الوسطى 

 –  19شار  ) –  109محلة ) –ساحة غرناطة 
  15بناية )

االستعالمات / الطابق الجهة التي تستلم العطاء: 
 األرضي / توضع في صندوق المناقصات

محلة  –ساحة غرناطة  –العنوان: الباب الشرقي 
  15بناية ) –  19شار  ) –  109)

 المدينة : بغداد
  1085صندوق بريد : )

:  للشركةالموقع االلكتروني 
ov.iq.comwww.gcep.moelc.g 

البريد االلكتروني للقسم التجاري : 
gcep_micomdep@yahoo.com 

E-mail: 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

For the purpose of clarification of Bid’s 

objectives only, the Buyer’s address is: 

Ministry of Electricity / General COMPANY 
Of Electricity Production (GCEP)/middle 

region. 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 
166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, 

Queries room. 
Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
E-mail of the Commercial Department: 
gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

7-1 
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 مقر إلى العطاء وثائق حول االستفسارات تقدم 7-1
 األرضي الطابق – االجتماعات قاعة – الشركة
 .الفنية االستفسارات على لإلجابة مؤتمر عقد سيتم

 2018 / 8/  7  الموافق الثالثاء  يوم

 بعد:  بتاري  العمل صاحب من الموقع زيارة سيتم
 الشركة موافقة استحصال

Questions on the Bid Documents shall be 

submitted to the General COMPANY Of 
Electricity Production (GCEP)/ Ground 

Floor/ meetings room. 

A conference will be held at Tuesday 

7/8/2018 to answer any technical questions. 
Bidders can visit the work site after obtaining 

the COMPANY's approval. 
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 C- Bid’s Preparation إعداد العطاء -ج

 أو العربية اللغة) بـ العطاء يكون:  العطاء لغة 10-1
  اإلنكليزية

Bid’s Language: Arabic, English. 10-1 

11-1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 :اآلتية الوثائق من العطاء يتألف
 وبمرفين  وتجاري فني) بجزئين العطاء يقدم •

 أصلية وبنسخة ومختومين ومغلقين منفصلين
 من أو للشركة المفوض المدير من وموقعة
 العرض على الحي والختم التوقيع في يخوله
 جداول من صفحة كل وعلى والتجاري، الفني

 العطاء مع المرفقة والمالحق المسعرة الكميات
 مقدم وصفة اسم تثبيت مع حي وختم وبتوقيع
 .العطاء

 العربية كافة المتقدمة الشركات على: تأسيس شهادة •
 مصادق الشركة تأسيس شهادة تقديم واألجنبية
 . العام هذا خالل حديثة) العراقية السفارة من عليها
 المفوض المدير سفر وجواز للشركة الذاتية السيرة
 وأي ، للشركة الداخلي والنمام تأسيس عقد) مع

 الشخصية المستمسكات مع أخر  مستمسكات
 العراق، في الشركة فر  في المفوض للمدير
 صادرة فعال فيه والمقيم الفر  أدارة في له وتخويل

وتقديم كتاب  , المؤسسة أو الشركة إدارة من
 تخويل بالمراجعة بتوقيع العقد.

 وأي) الشركة تأسيس عقد تقديم: العراقية الشركات   
 الصادرة التسجيل شهادة مع  للعقد تعديل قرارات

 التجارة وزارة في الشركات تسجيل دائرة من
 وتقديم  العام هذا وخالل حديثا عليها مصادق)

 هوية من نسخة مع نافذة بغداد تجارة غرفة هوية
 .الجنسية وشهادة المدنية األحوال

 التموينية البطاقة حجب كتاب •
 المصنعة الشركة قيام تؤيد وثائق: المماثلة األعمال •

 خارج األخيرة الثالثة لألعوام مماثلة بأعمال
 على الفنية المقدرة تثبت والتي داخله أو العراق
 التنفيذ حسن تؤيد التي الوثائق تقديم مع العمل تنفيذ
 من وتعتبر العالقة ذات أو المستفيدة الجهات من

 التجارية الملحقية من ومصادقة التأهيل معايير
 .العراق خارج لألعمال عنها ينوب من أو العراقية

 العراق داخل المكتب أو للشركة الكامل العنوان يقدم •
-طابق-عمارة-دار-زقاق-محلة) العراق خارج أو

 التعاقد عند اعتمادش لغرض  ال ..الكتروني البريد
 العراق داخل لشركةا أو المكتب وجود حال وفي
 يؤيد رسمية جهات من صادر رسمي كتاب تقديم
 أو الشركة وعلى الشركة أو المكتب عنوان صحة
 على يطرأ تغيير بكل التعاقد جهة إشعار المكتب
 حصول تاري  من  أيام 7) مدة خالل عنوانها

 للشركة يحق وهمي العنوان بأن تبين وإذا التغيير
 بالقائمة واإلدراج التأمينات ومصادرة العقد فس 

 .السوداء
 الماس  المصرف واسم الحساب رقم تحديد •

 .للحساب
 المدير أو المكتب أو الشركة باسم شراء وصل تقديم •

The Bid should include the following 
documents: 

 The bid must be submitted in one envelope 

that contain the technical and commercial 

offers, each in its own envelope. All 

envelopes must be sealed; stamped By the 
company stamp; and signed by the 

company's managing director or his 

Authorized representative, the priced 
quantities lists and the bid pages must be 

stamped and signed as well, also state the 

bidder's name and position. 

 Foreign companies must submit their 

certificate of incorporation (certified from 
the Iraqi embassy on the same year); the 

company's resume and Articles of 

association; passport and personal 
documents of the managing director in the 

company's branch/ office in Iraq, with his 

Authorization letter; and any other 
document that need to be submitted. and 

submit a letter authorizing the review by 

signing the contract. 

 For qualification purposes, and to prove the 

bidder's capability to perform the services 
required in the tender; submit a list of 

similar services performed by the company 

over the last three years with their well-
performance letters issued by the 

beneficiaries and certified by the Iraqi 

commerce attaché (or its equivalent entity).  

 For awarding purposes; submit the 
company/ office full address (City, Street, 

Sector, Building, Floor, Mail, E-mail..etc) 

In case of any changes, the company must 

submit a notification within (7) days of the 
changing date. The COMPANY has the 

right to avoid the contract; take legal 

actions; and enlist the company in the 
black list If later on the address was found 

to be fake. 

 Banks and account numbers of the bidder. 

 Purchasing receipt under the 

company/office 's managing director name. 

 Submit a tax clearance certificate issued by 

11-1 
h 



 المفوض
 الهيئاة ومن  للمكاتب) الضريبة من ذمة براءة تقديم •

 صاااحة كتااااب ماااع  للشاااركات) للضااارائب العاماااة
 إلاى ومعناون المناقصاة رقام عليهما ومثبت صدور
 المنطقااة الكهربائيااة الطاقااة إلنتاااج العامااة الشااركة

 االشااااترا  مااان ممانعاااة عااادم وكتااااب الوساااطى،
 .بالمناقصة

 في عنوانه يبين الشركة مخول باسم تخويل كتاب •
 .له الممنوحة والصالحيات الشركة

 المشاركة للشركة المرفقة االستمارة مليء يتم •
 لتسهيل للشركة المفوض المدير قبل من وتأييدها
 من والتأكد للعطاءات والتحليل الفتح عملية
 .المرفقة الوثائق

 لكافة األخيرة  سنوات 3) لـ الختامية الحسابات •

  والعام الخاص القطا  شركات) الشركات
 وبالنسبة حسابات، مراقب من عليها ومصادق
 السفارة من مصدقة تكون األجنبية للشركات
  البديلة) المجاورة البلدان في الملحقيات أو العراقية

 الشركات يخص يمافو. العربية اللغة إلى ترجمةمو
 المالية المقدرة تثبت والتي المشاركة العراقية
 .منها المطلوب العمل تجهيز أو بتنفيذ للقيام للشركة
 :يلي ما تتضمن أن على

  5-3) لفترة المتحققة السنوية اإليرادات -1

 .السابقة سنوات

  .مستمرة عقود) المستمرة االلتزامات -2

 يتم حديثة أعمال لديها ليس التي الشركات  •
 عام قبل سنتين آلخر المالية كفاءتها احتساب

2014. 

 عن االستفسار أحقية العمل صاحب تخويل •
 التي المصارف من المالي العطاء مقدم موقف
 .معها يتعامل

 الشركة من األصلية المنشأ شهادات تقديم •
 البلد وصناعة تجارة غرفة من صادرة المصنعة
 الملحقية أو السفارة من عليها مصادق المنشأ
 للشركات بالنسبة المنشأ بلد في التجارية العراقية
  الدفعات مبلغ توضح)  تجارية وقوائم األجنبية

 الملحقية أو السفارة من عليها مصادق و
  المجهزة المواد وبأن المنشأ بلد في التجارية
 البضائع دخول قبل مستعملة غير جديدة تكون
 المالية المستحقات إطالق إيقاف ويتم للعراق
 صحة ورود لحين للشركات المستحقة للدفعات
 .المنشأ شهادة تصديق

 المتعاقد الشركة باسم تأمين نقل،وثيقة مستندات •

 عن  %110) يعادل بمبلغ الشركة لصالح معها

 عدم حالة في المناقلة تأمين شامال األخطار كافة
 .عالمية شركة من عليها التأمين

 الفنية المواصفات تقديم الشركات كافة على -
 الشركات إحد  من مصدقة العقد  في المطلوبة
 :لدينا المعتمدة الفاحصة العالمية

  الفرنسية Bureau veritas  -أ

 TUV Rheinland Middle East -ب

  األلمانية
  الدنماركية Baltic Control -ج
  السويسرية Cotecna Inspecciton S.A -د

 نفقة على االستيرادية والغير االستيرادية وللمواد
 ونتائجها الفحص شهادات وتقديم الثاني الطرف

 اعتماد يتم ال وبعكسه الفني العرض مع

the Iraqi General Tax Authority (for offices 

and companies), and an authentication 
letter; both issued to the GCEP and entitled 

with the number of the bid, also submit a 

no-objection certificate to participate in the 

bid.  

 Attach an Authorization letter for the 
company's representative, stating his 

position and the powers given to him. 

 The Bid submitting form must be filled in 

and signed by the managing director to 
facilitate the bid opening and evaluation 

process.  

 Balance Sheets for the last (3) years, 

certified by the Iraqi embassy or commerce 
attaché and translated to Arabic. it should 

include: 

1- Annual revenues for the last (3) years, 

2- Continuous commitments (Continuous 
Contracts).  

 For companies with no recent contracts, 

their financial abilities for the last two 

years before (2014) shall be considered.  

 Attach an authorization letter entitling the 
COMPANY to inquire about the bidder's 

financial situation.  

 Commercial Invoice and Certificate of 

Origin (original copies) from the 
Manufacturer (issued by the chamber of 

commerce and industries of company's 

country of origin); legalized by the Iraqi 

embassy or commerce attaché in the 
company's country. Commodities should all 

be new and unused. Financial entitlements 

will not be paid until confirming the validity 
of Certificate of Origin.      

 Shipping documents. For uninsured 

shipments; an insurance policy of (110)% 

of the cargo's value, on behalf of the 
company and interest of the COMPANY 

must be submitted; on all potential risks. 

 All companies must submit the required 

technical specification in section six, tested 

by one of the following International 
companies that are accepted by the first 

party: 

1- Bureau Veritas; 
2- TUV Rheinland Middle East; 

3- Baltic Control; 

4- Cotecna Inspecciton S.A.; 

for imported and non-imported 
commodities, and the second party shall 

bear all costs. Inspection Certificates and 

their results must be submitted in the 
techniqual offer; otherwise the submitted 

specifications shall be rejected. 



 .المقدمة المواصفة
 مع واضحة بصورة المواد منشأ تثبيت يجب •

 مناش  عدة وجود حالة في المناش  أسعار تحديد
 .بالمناقصة المطلوبة المناش  حسب أو
 لكافة االستيراد إجازة بإصدار الشركة تلتزم •

 اإلجراءات واستكمال ومتابعة المستوردة المواد
 كافة الشركة وتتحمل اإلجازة بإصدار الالزمة
 حالة في الفقرة هذش تثبيت يتم) المالية الرسوم
  .باإلجازة العمل إعادة

 In case of several origins available or 

required in the tender, provide a clear 

priced list for all origins. 

 The company is required to issue an Import 
License for all imported commodities, also 

to  pursue and complete all related actions 

required, and bear all costs. [this applies if 

the Import License was required].  

 Alternative Bids [not permitted]  13-1  . مطلوبة غير)  البديلة العطاءات 13-3

  لالنكوترم به المعمول األخير اإلصدار يعتمد 14-5

 . 2010 لسنة) 

the latest applicable versions of the 

INCOTERMS  Shall be adopted (2010). 
14-5 

 عند العطاء مقدم من المقدمة العطاء أسعار تكون 14-6
   . للتعديل قابلة غير)  العقد تنفيذ

The  Bid  prices offered  by  the Bidder  upon 

executing the contract are (non- adjustable) 
14-6 

  جزء) قائمة كل في المسعرة البنود تقل ال أن يجب 14-7
 عن الوطني التنافسي العطاء قوائم من متخصصة

  القائمة لتل  المكونة البنود مجمو  من%  100)

 من   %100) بنسبة نافذ السعر يكون أن يجب

 المكونة البنود من بند كل إزاء المؤشرة الكميات
 .القوائم لتل 
 

The priced items in each specialized list (part) 
in the national competitive bid's lists 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 the lists. 

14-7 
 

 نو  وحسب  الدوالر) عملةب األسعار تكون 15-1
 .المناقصة

Prices shall be in the (US Dollars) currency 

and according to the type of the Bid. 
15-1 

  مائة 180لتنفيذ للتأهيل ) المتوقعة الزمنية الفترة 18-3

 وثمانون يوماً 

The expected rehabilitation period (180) one 
hundred and eighty days 

18-3 

. المجهز العطاء لمقدم المصنعة الجهة تخويل أ 19-1
  مطلوب)

Authorization of the Manufacturer to the 
Bidder. (applicable) 

19-1 
a 

19-1 
 ب

  مطلوبة. )البيع بعد ما خدمات
 كان وإذا, العراق في عامالً  العطاء مقدم يكن لم إذا
 أن يجب , العطاء بيانات) ورقة في مطلوبا   ذل 
 وقادراً  مجهزاً  العراق في عنه بوكيل ممثالً  يكون
 الغيار قطع وتوفير الصيانة بعمليات القيام على

 أو العقد شروط في مذكور هو ما بحسب
 .الفنية المواصفات

 

After sale services (Applicable) 
If the Bidder is not doing business in Iraq, 

and if that was required in the bid data sheet, 

they should be represented in Iraq by an 

agent that is ready and capable of conducting 
maintenance operations and providing spare 

parts as stated in the contract conditions 

and/or the technical specifications. 

19-1 
b 

19-1 
 ج

 المؤهالت جميع العطاء مقدم في تتوفر أن
 الثال  القسم في عليها المنصوص والمعايير

  .والمؤهالت التقييم معايير)

The Bidder should meet all the qualifications 

and standards stipulated in section three 

(Evaluation and Qualification Criteria). 

(Applicable) 

19-1 
c 

 من  يوم وعشرون مائة) 120) العطاء نفاذية مدة 20-1

 .الغلق تاري 

Bid’s validity (120) One hundred and  twenty 

days from the closing date. 
20-1 

 وتعديل بمراجعة فيها يسمح ال التي العقود في 20-3
   يسمح ال.  ) األسعار

The contracts, in which it is not permitted to 

adjust prices. ( non applicable) 
20-3 

   مطلوب.  ) العطاء ضمان - أ 21-1
 من صادر للعطاء ضمان على يحتوي العطاء -ب

 الفصل في الموجود النموذج حسب معتمد مصرف
  .العطاء نماذج) من الرابع

a-   Bid’s letter of guarantee (required). 
b-   The Bid contains a Bid’s guarantee letter 

(issued by a trusted  bank) as per the form in 

Section Four of Bid Forms. 

21-1 

 العطااءات مقدمي من المطلوبة األولية التأمينات -أ 21-2

 كاااونوسااابعمائة دوالر ت ساابعة آالف $ 7,700)

 خطاااب أو ساافتجة أو مصاادق صاا ) شااكل علااى
  .أصلية نسخة  )ضمان

 مصاارف ماان صااادر الضاامان خطاااب) يكااون -ب
 البنا  يصادرها نشارة بموجاب العراق في معتمد

 وحساااب الضاامان تفعياال ماان لنااتمكن المركاازي

 المصاارف فورمااة أو TBI ماان الصااادر النمااوذج

a- The Bid guarantee price is (7,700)$ and 

shall be submitted in the form of (letter of 

guarantee or check) issued by the 

Government of Iraq, or any other form to be 
mentioned in the bid data sheet.  

b- For liquidation purposes; the letter of 

guarantee should be issued from a trusted 
bank in Iraq as per the publication issued by 

21-2 



 المصاادر المصاارف خااتم ضاارورة مااع المعتماادة
 .الضمان لخطاب

 في الموجودة الضمان نماذج احد مع يتوافق أن -ج
 نماوذج أي أو   العطااءات نمااذج)  الرابع القسم
 . العطاء تسليم قبل المشتري من يعتمد آخر

 خطااي طلاب إصاادار فاور للصاارف قابال يكاون  -د
 الاواردة بالشروط اإلخالل حال في لمشتريا من

 . 5-21) الفقرة في

 . األصلية النسخة تسليم يتم أن  -هـ

 بعاد يوماا  28) لمادة المفعاول سااري يكون أن  -و

 نفااذ تمدياد تااري  بعاد أو العطاء نفاذ فترة انتهاء
ً  ذل  كان إذا العطاء ً  مطلوبا   2-20) للفقارة وفقاا

  .العطاء لمقدمي التعليمات) من

the Central Bank of Iraq, and using the official 

form issued by the TBI or the form of the 
bank selected by the bidder.  

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 copy must be submitted; 

duplicates are not accepted, 

f- It must be valid for (28) days after the Bid’s 

validity period or after the date of bid extension 

expiry period, if required according to Para 20-2/ 

Instructions to Bidders. 
 األعمال من بأي العطاء مقدم قيام حالة في 21-7

 الفقرة، هذش من   ب و أ) البندين في المذكورة
 العطاء مقدم أهلية عدم إعالن في الحق فللمشتري
 . المدة المناقصات في مشاركاته وتعليق

ً  الفائز العطاء مقدم فشل إذا – أ   43) للفقرة وفقا

  .  العطاءات لمقدمي التعليمات) من
 ضمان تقديم في الفائز العطاء مقدم فشل إذا – ب

 التعليمات) من  44) المادة بموجب األداء حسن

  . العطاءات لمقدمي
   سنتان األهلية عدم فترة ستكون) 

If the Bidder conducts anything stated in para 
(a) or (b) of this clause,  the  Buyer  shall  

have  the  right  to  declare  the  Bidder 

disqualified and suspend its participation in 
tenders for a period of (2) two year. 

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. 

21-7 
 

 واحدة أصلية نسخة يقدم أن العطاء مقدم على 22-1
 من" أصلية نسخة" عليها مؤشرا عطائه من مميزة

 من  11) المادة في مذكور هو كما المناقصة وثائق

  .العطاء بمقدمي الخاصة التعليمات)

The  Bidder  must  submit  one  original  

copy  of  his  Bid  marked  as “Original” 

from the Bidding Documents as stated in 
11/Instructions to Bidders. 

22-1 
 

 D- Submission and Opening of  Bids تسليم وفتح العطاء -د
23-1 

 أ+ب
للمتقدمين تسليم عطاءاتهم عبر البريد ) ال يحق   
 االلكتروني.

The Bidders May Not send their Bids via 

email. 
23-1 
a+b 

23-2 
 ج

 والخارجية الداخلية المغلفات تحمل أن يجب
 المناقصة ورقم اسم)  الخاصة اإلضافية العالمات
 ورقم االلكتروني وبريدها وعنوانها الشركة واسم
   العطاء مغلف على يكتب المحمول الهاتف

The inner and outer envelopes shall have the 

special additional marks (Name and No. of 
the Tender, (Name, Address, E-mail, Phone 

no., Mobile no.) of the Bidder). 

23-2 
c 

 : هو المشتري عنوان العطاء تسليم ألغراض 24-1
 المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة
 الوسطى

 غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  عنوانال

    15) بناية –  19) شار  –  109) محلة –

  1085: ) بريد صندوق

 الطابق/  االستعالمات:  العطاء تستلم التي الجهة
 صندوق في توضع/  الشركة مقر في األرضي

  المناقصات

 13/8/2018 يوم :المناقصة لغلق النهائي الموعد

 موعد صادف حال وفي االثنين يوم المصادف
 من الوقت نفس في الغلق يكون رسمية عطلة الغلق
 . الرسمي الدوام من يليه الذي اليوم
 . مهراً   عشر الثانية الساعة) :الوقت
 

For the purpose of Bid’s submission, the 
Buyer’s address is: 

To: Ministry of Electricity / GENERAL 

COMPANY OF ELECTRICITY 

PRODUCTION (GCEP)/middle region. 
Address City: Baghdad , Grnada Sq., 

Building No. 166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 
Tender Deadline: Monday 13/8/2018 (In 

case of closing date comes cross an official 

holiday, the closing date shall be at the same 

time in the day which follow the holiday.) 
Time: 12:00 p.m. 

24-1 
 

 : اآلتيين والزمان المكان في العطاء فتح سيتم 27-1
/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة: إلى

  الوسطى المنطقة
 غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  العنوان

Bids shall be opened in the following time 

and place: 

at: Ministry of Electricity / GENERAL 
COMPANY OF ELECTRICITY 

27-1 



   15) بناية –  19) شار  –  109) محلة –

     االجتماعات قاعة)  األرضي الطابق
  بغداد: المدينة

   8/8201 /13):  التاري 

 . مهراً  عشر الثانية الساعة بعد:  الوقت

PRODUCTION (GCEP)/middle region. 

Address City: Baghdad , Grnada Sq., 
Building No. 166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Tender Deadline:13/8/2018  

Time: after 12:00 p.m. 

 البريد عبر العطاءات تسليم المسمو  من كان إذا 27-1

ً  االلكتروني  من  1-23) الفرعية للفقرات وفقا

 اإلجراءات ستكون  العطاءات لمقدمي تعليمات)
  ينطبق ال) .يأتي كما العطاءات فتح

If it is allowed to submit Bids via email 

according to 23-1/Instructions to Bidders, 

Bids opening procedures shall be as follows: 
(not applicable) 

27-1 

 E- Evaluating and Comparing Bids ـ التقييم والمقارنة العطاءات هـ
 طبيعة وحسب  األجنبية العملة) المقدمة األسعار 34-1

 .المناقصة
Prices submitted in other currencies shall be 
converted to their equivalent in (US Dollars). 

34-1 

 في كعامل المحلية األفضلية هام   يؤخذال ) 35-1
 عقود بموجب التجهيز عقود في العطاءات تحليل

 لغاية بالسعر األفضلية بنسبة تحدد مشاركة

 في الوطني المجهز واشترا  دخول شرط % 15)

 العمل بمراحل واآلالت المواد تصنيع مراحل
 له.تفاصي بجميع

(it is not to be adopted) Margin of Preference 

as a factor in analyzing bids and up to 
(15%).  
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 مجاميع أساس على مقارنتها العطاءات تقييم يتم أ 36-3
 ألحد األسعار جدول في ورد وإذا  البنود) الفقرات
 اعتبار فيتم مسعرة غير فقرة العطاءات مقدمي
 األخر  الفقرات بقية أسعار ضمن مغطى سعرها
 .البند في

The Bids shall be evaluated and compared 
on the basis of 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 
 

36-3 
 د

 القسم في الموجودة المعايير حسب التقييم يكون
  . العطاءات ومقارنة التقييم) الثال 

  ال. )التجهيز توقيتات في االنحراف - أ
  ال. )الدفعات توقيتات في االنحراف - ب
 والمواد لالستبدال القابلة األجزاء كلفة - ج

 بعد ما وخدمات الصيانة ألغراض االحتياطية
  ال. )للعطاء المذكورة للمعدات البيع

 االحتياطية والمواد البيع بعد ما خدمات توفر - د
. العطاء في المقدمة للمعدات المشتري بلد في
 وترجيح المعايرة جدول حسب تكون)

  الوثائق مع المرفق العطاءات
 والصيانة التشغيل ألغراض المتوقعة الكلفة -هـ

  ال. )للمعدات التشغيلي للعمر
  ال.)المقدمة المعدات وإنتاجية أداء - و
 :االعتبار بنمر بها األخذ يتطلب أخر  معايير - ز
 .الدقيقة الفنية المواصفات -   
 قبل من والمؤيدة والمنجزة المماثلة األعمال -   

 التنفيذ مستو  تضمينها مع المختصة، الجهات
 في تنفيذها المطلوب للمواد مطابقة وكونها

 .المناقصة
 . باأليام العقد تجهيز أو تأهيل مدة -   
 السنتين خالل واألربا  اإليرادات حجم -   

 .األخيرتين
 ومكان التجهيز وأسلوب التجاري البيع نو  -   

 .المجهزة للمواد االستالم
 الوثائق في المطلوبة المناش  أو المنشأ -   

 .للمناقصة القياسية

Evaluation shall be conducted using the 

criteria of section three (Evaluation and 

Qualification Criteria):  

a- Deviation in supply times. (no) 

b- Deviation in payment times. (no) 
c- Cost of replaceable parts and spare parts 

for the purposes of maintenance and after 

sale service for the equipments stated in Bid. 
(no) 

d- Availability of after sale service and spare 

parts in the country of buyer for the 

equipments offered in the Bid (yes, and 
according to the attached calibration and 

bids' weighting table). 

e- Estimated cost of the purposes of 
operation and maintenance through 

operational life-span of equipments. (no) 

f- Performance and productivity of 
equipments.(no) 

g-  Other criteria that should be considered: 

  - Technical specification. 

   - Submit a list of similar services 
performed by the company; certified by 

competent authorities, includes level of 

implementation and its congruence with the 
commodities required in the tender.   

   - Supplying or rehabilitation period in days.  

   - Income and profits for the last two years. 

   - Commercial sale type, supplying method 
and The Place in which the services will be 

delivered. 

   - The required origin(s) in the Standard Bid 

36-3 
d 



Documents of the tender. 

 كجزء عطاءاتهم تقديم في العطاءات مقدمي أحقية 36-5
 صيانة)  العام التنافسي للعطاء المكون أكثر أو

  .  وتجهيز وتشغيل
  ينطبق ال)

The Bidders’ entitlement to submit their 
Bids as one part or more constituting the 

competitive general contracting : (not 

applicable) 

 

36-5 

 F-  Awarding of Tender إرساء العطاءات -و 
 لزيادة بها المسمو  المئوية للنسبة األعلى الحد 41-1

  .%15) األسعار لنفس كميات

 االتحادية الموازنة تنفيذ تعليمات حسب النسبة تحدد
 .النافذة الحكومية العقود تنفيذ تعليمات و النافذة

 أو المواد أو السلع زيادة التعاقد لجهة يجوز -
 مواصفاتها تعديل أو االستشارية غير الخدمات

 من  %20) عن يزيد ال بما عليها المتعاقد الفنية

 وأن المالي التخصيص يتوفر أن على العقد مبلغ
 عند المتعاقد من المسعرة الفقرات أسعار اعتماد يتم

 عن زاد وما الفقرة كمية من  %20) تجاوزها عدم

 . السائدة السوق أسعار إلى يخضع ذل 
 أو المواد أو السلع كمية زيادة التعاقد لجهة يجوز -

 مواصفاتها تعديل أو االستشارية غير الخدمات
 مبلغ نسبة عن يزيد ال بما عليها المتعاقد الفنية

 نفيذت تعليمات في عليه المنصوص االحتياط
 المالي التخصيص يتوفر أن على السنوية الموازنة

 بالزيادة المشمولة الفقرات أسعار اعتماد يتم وان
 ً  عدم عند المتعاقد من المسعرة للفقرات وفقا

 ذل  عن زاد وما الفقرة كمية من  %20) تجاوزها

 . السائدة السوق أسعار إلى يخضع
 لتخفيض بها المسمو  المئوية للنسبة األعلى الحد-

  .العقد مبلغ من %15) األسعار بنفس الكميات

- Upper limit of percentage permitted to 

increase the quantities in the same prices 
(15%). 

Determined according to the in force laws of 

Government contracts implementation 
instructions and the federal budget 

instructions. 

- The first party is allowed to increase the 

required amounts; non-consulting services; 
and/or adjust the required technical 

specification, by up to (20)% of the amounts 

stated in the contract, and only if the 
financial allocations are available. For the 

amounts less than or equals to (20)%; the 

item pricing in the contract will be used, 

otherwise use the prevailing market rates. 
- The first party is allowed to increase the 

required amounts; non-consulting services; 

and/or adjust the required technical 
specification, by no more than the reserve 

amount stated in the annual budget 

implementation instructions, and only if the 
financial allocations are available. For the 

amounts less than or equals to (20)%; the 

item pricing in the contract will be used, 

otherwise use the prevailing market rates. 
- Upper limit of percentage permitted to 

decrease the quantities in the same prices 

(15%). 
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 صدور تاري  من  يوم 14) خالل العقد توقيع يتم 43-2

  .اإلحالة) القبول كتاب

Contract shall be signed within (14 days) as 
of the date of issuing the letter of acceptance 

43-2 
 

 من يوم  14) خالل التنفيذ حسن ضمان تقديم يتم 44-1

  .اإلحالة) القبول كتاب صدور تاري 

Good performance bond shall be submitted 

within (14 days) as of the date of issuing the 

Awarding letter. 

44-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث: معايير التقييم والمؤهالت
 لعقود تجهيز السلع

 
العطاء. ويحتوي على المعايير التي يستخدمها المشتري/لجنة يكمل هذا القسم التعليمات لمقدمي 

تحليل العطاءات لتقييم العطاء وتحديد فيما إذا كانت المؤهالت المطلوبة متوفرة لد  مقدم العطاء، 
 ولن تستخدم أية معايير أخر .

يغة التي للمشتري أن يختار المعايير التي يراها مناسبة لتنفيذ عملية التجهيز، وله أن يدخل الص
 يراها مناسبة باستخدام العينات المدرجة في أدناش، أو أن يستخدم صيغة أخر  مقبولة.

 
 

 المحتويات
 
 .د  3-36. معايير التقييم )التعليمات إلى مقدمي العطاءات 1
 . 5-36. العقود المتعددة )التعليمات إلى مقدمي العطاءات 2
 . 2-38مقدمي العطاءات . متطلبات التأهيل الالحق )التعليمات إلى 3
 
 

 د( 3-36مقدمي العطاءات . معايير التقييم )تعليمات ل1

عند تقييم عطاء ما من المشتري إضافة إلى سعر العطاءات استنادا إلى الفقرة  يؤخذ بنمر االعتبار
، واحد أو أكثر من العوامل اآلتية المنصوص عليها العطاءات مقدمي إلى التعليمات   من14-6)

د  من ورقة بيانات العطاء باستخدام  3-36)و  العطاءات مقدميل التعليمات د  من 3-36بالفقرة )

 المعايير المنهجية اآلتية:
 

  جدول التسليم )بموجب قواعد االنكوترم المشار إليها في ورقة بيانات العطاء( .أ
لة )أي بعد يفترض أن تسلم السلع الموجودة في جدول السلع خالل المدة الزمنية المقبو

الموعد االبتدائي للتسليم وقبل حلول الموعد النهائي  المحددة في الفصل السادس )جدول 
التسليم . لن تعطى أفضلية للسلع المسلمة قبل الموعد المبكر، وستعامل العطاءات التي 



 ستسلم السلع بعد الموعد النهائي على أنها غير مستجيبة. قد يتم ألغراض التقييم فقط تعديل
أسعار العطاءات التي تسلم السلع بعد "الموعد المبكر للتسليم" المحدد في الفصل السادس 

 6-36)جدول التسليم  إذا نص على ذل  في ورقة بيانات العطاء، كما موضح في الفقرة )

 د  من ورقة بيانات العطاء.
 
  تعديل جدول الدفعات .ب

لدفعات المشار إليه في شروط يتم تقديم األسعار من مقدمي العطاءات بموجب جدول ا
العقد الخاصة ويتم تقييم العطاءات وفق األسس المحددة في ذل  الجدول. يسمح لمقدمي 
العطاء تقديم جدول دفعات بديل واقترا  تخفيض على األسعار الواردة بعطائهم األصلي 

بار جدول في حالة القبول بالبديل المقتر  من قبلهم. للمشتري الحق في األخذ بنمر االعت
  الدفعات المقتر  البديل كذل  نسبة التخفيض المقترحة على األسعار.

 
كلفة األجزاء الرئيسية القابلة لالستبدال والمواد االحتياطية اإللزامية وخدمات ما بعد  .ج

  البيع )أدخل أحد البدائل اآلتية(

.   يتم إضافة كلفة المواد االحتياطية اإللزامية واألجزاء القابلة لالستبدال وخدمات ما 1

بعد البيع بموجب القوائم المقدمة من المجهز والمعدة وفق توصية الجهة المصنعة للسلع 
ورقة    من3-18ألغراض الصيانة ولفترة العمر التشغيلي للسلع المشار إليه الفقرة )

   .3-18إلى مبلغ العطاء ألغراض المقارنة والمفاضلة بين العروض أو )بيانات العطاء 

 .   يقوم المشتري بإعداد قائمة باالحتياج لألجزاء السريعة االستهال  والعالية الكلفة و2

المواد االحتياطية اإللزامية والكميات التخمينية خالل فترة التشغيل األولي المحددة بالفقرة 

ن العطاء ويتم تسعيرها من مقدم العطاء وإضافتها إلى مبلغ العطاء ورقة بيا   من18-3)

  ألغراض المقارنة فقط.
 

  توفير خدمات ما بعد البيع للسلع والمواد االحتياطية في بلد المشتري .د

ورقة بيانات العطاء على قيام مقدم العطاء بعرض كلفة  د  من 3-36إذا نصت الفقرة )

صيانة وتأمين المواد االحتياطية في بلد المشتري يتم إضافة  لتأمين خدمات ما بعد البيع من
  كلفة هذش الخدمات إلى مبلغ العطاء ألغراض المقارنة.

 
  الكلفة المخططة للتشغيل والصيانة .ه

إضافة هام  تعديل على كلفة التشغيل والصيانة للسلع تضاف إلى مبلغ العطاء ألغراض 

)د  و)هـ  . ويتم تحديد هام   3-36ب الفقرة )المقارنة فقط إذا تم النص على ذل  بموج

)د   3-36الكلفة هذش بموجب المنهجية المشار إليها في ورقة بيانات العطاء بالفقرة )

 و)هـ  .
 

  أداء وإنتاجية المعدات .و

إضافة هام  تعديل في الكلفة محسوبة على أساس أداء وكفاءة السلع المقترحة من مقدم 
كفاءة وأداء السلع المشار إليها في وثائق العطاء إذا تم النص بذل  في العطاء بالمقارنة مع 

ورقة بيانات العطاء وفق المنهجية المحددة بالفقرة ذاتها إلى  )د  و)و   من 3-36الفقرة )

  مبلغ العطاء ألغراض المقارنة فقط.
 

  أية معايير إضافية أخرى .ز
والمقارنة تتم اإلشارة إليها بالفقرة  في حالة الحاجة إلى  إضافة معايير أخر  للمفاضلة

 ورقة بيانات العطاء. )د  و)ز   من 36-3)



 
 (5-36مقدمي العطاءات لالعقود المتعددة )التعليمات . 2

يحق للمشتري أن يقوم بإرساء أكثر من عطاء على العطاء المقدم الذي يعرض القيمة األدنى 
لمجموعة من العطاءات )بحي  يكون هنا  عقد واحد لكل عطاء  والذي يستوفي جميع المعايير 

 يلمقدم التعليمات  2-38المطلوبة في مرحلة التأهيل الالحق )المشار إليها في القسم الثال  الفقرة )

 "متطلبات التأهيل الالحق" . العطاء
 على المشتري أن:

يقيم العطاء الذي يحقق الحد األدنى للنسب المحددة بالتعليمات لمقدمي العطاء فقط فيما   أ)
يتعلق بالفقرات المؤشرة بالقوائم المتخصصة والكميات المؤشرة إزاء تل  الفقرات وكما 

 العطاء.   من التعليمات لمقدمي8-14هو محدد بالفقرة )
 

 خذ بعين االعتبار:ويؤ  ب)
 العطاءات األقل كلفة إزاء كل قائمة متخصصة.   .1
التخفيض في السعر لكل قائمة متخصصة، ومنهجية تطبيقه كما عرضها مقدم   .2

 العطاء في عطائه. 
 
 
 

 (2-38مقدمي العطاءات ل)التعليمات  متطلبات التأهيل الالحق .3
ً للفقرة الفرعية  ً وفقا   من التعليمات لمقدمي العطاء، يقوم 1-37)يعد تحديد اقل العطاءات تقديما

ً الفقرة )   من تعليمات لمقدمي العطاء باستخدام 38المشتري بأجراء التأهيل لمقدم العطاء وفقا

يم مؤهالت تقيفي ن تستخدم ل، إما المتطلبات غير المشمولة في النص أدناش، فحددة فقطالمتطلبات الم
 ء.مقدم العطا

 القدرة المالية:  أ)
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام بالمتطلبات اآلتية:

 2× السيولة النقدية = الكلفة التخمينية 
 الخبرة القدرة الفنية:  ب)

الفنية  على مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخبرة
المدرجة أدناش: ]أعمال مماثلة )عقد أو عقدين  خالل الخمس سنوات األخيرة بمبلغ ال يقل 

 % من قيمة العقد الحالي[.80عن 
أن السلع التي يعرضها تفي بمتطلبات  على مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا يوضح  ج)

دية حي  تضاف إلى االستخدامات اآلتية: ]المادة ضرورية لديمومة عمل الوحدات التولي
 الوقود الخام لعنصر الفناديوم الضار بأجزاء التورباين[.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القسم الرابع: نماذج العطاء
 لعقود تجهيز السلع

 
 جدول النماذج

 
 

 نموذج معلومات مقدم العطاء
 نموذج معلومات المشرو  المشتر 

 نموذج استمارة تقديم العطاء
 األسعار: السلعجدول 

 الخدمات المتصلة بالسلع –جدول األسعار واإلكمال 
 ضمان العطاء )ضمان المصرفي 

 تخويل الجهة المصنعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج معلومات مقدم العطاء
 

تعديل على هذا النموذج،  ]على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة في أدناه، وال يسمح بأي
 وال يقبل أي استبدال[

 
 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء اليوم/ الشهر/ السنة[ التاري :

 ]أدخل رقم العطاء[ رقم العطاء التنافسي الوطني:
 

 صفحة ______ من _______ صفحة
 

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

: ]أدخل االسم القانوني لكل مشروعا مشتركا، يجب إدراج االسم القانوني لكل شري في حالة كون مقدم العطاء . 2
 شريك في المشروع المشترك[

 

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

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

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

 معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء. 6
 

 ]أدخل اسم الممثل المخول[ االسم:
 ]أدخل عنوان الممثل المخول[ العنوان:

 ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المخول[ الهاتف/الفاكس:
 ني للممثل المخول[: ]أدخل البريد االلكتروالبريد االلكتروني

 



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

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

 . لمقدمي العطاء

 
  رسالة تبين النية في إنشاء مشرو  مشتر  أو اتفاقية في حالة كون مقدم العطاء مشروعا مشتركا، إرفاق

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

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

    من التعليمات لمقدمي العطاء.5-4وفقا ألحكام القانون، وفقا للفقرة الفرعية )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشركاء في مشروع مشترك نموذج معلومات
 

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

 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء اليوم/ الشهر/ السنة[ التاري :
 ]أدخل رقم العطاء[ رقم العطاء التنافسي الوطني:

 

 صفحة ______ من _______ صفحة
 

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

 ]أدخل االسم القانوني لكل شريك في المشروع [ االسم القانوني للمشرو  المشتر :. 2
 

 ]أدخل اسم الدولة[ الدولة المسجل فيها المشرو  المشتر :. 3

 : ]أدخل سنة التسجيل[المشرو  المشتر سنة تسجيل . 4

 ]أدخل العنوان [ العنوان الرسمي المشرو  المشتر  في الدولة المسجل فيها:. 5

 معلومات عن الممثل المخول للمشرو  المشتر . 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 االلكتروني للممثل المخول للمشروع المشترك[ البريد االلكتروني:

 

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



  من التعليمات 2-4  و)1-4  أعالش، وفق الفقرة الفرعية )1في )عقد تأسيس أو تسجيل الشركة المسماة  

 لمقدمي العطاء.

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

    من التعليمات لمقدمي العطاء.5-4وفقا ألحكام القانون، وفقا للفقرة الفرعية )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العطاء استمارة تقديمنموذج 
 

]على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة في أدناه، وال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، 
 وال يقبل أي استبدال[

 
 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء اليوم/ الشهر/ السنة[ التاري :

 ]أدخل رقم العطاء[ رقم العطاء التنافسي الوطني:
 : ]أدخل رقم الدعوة[ دعوة طر  عطاء
 ]أدخل رقم التعريف أذا كان هذا عطاء بديال [الرقم البديل : 

 
 ]أدخل اسم المشتري الكامل [  إلى :

 نحن المرقعين في أدناش نقر بأننا : 
 

]أدخل رقم وتاريخ  قمنا بدراسة وثائق العطاء وليس لدينا أي تحفمات عليها ، بما في ذل  المالحق : (أ)

 0إصدار كل ملحق[ 
نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالية بما يتوافق مع وثائق العطاء وجدول التسليم  (ب)

 ]أدخل وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات العالقة[  المحدد في قائمة المتطلبات
]أدخل السعر اإلجمالي  الفقرة ) د   أدناش هو : السعر اإلجمالي لعطائنا ، باستثناء  الحسومات المقدمة في (ج)

 باألحرف واألرقام[ 
 الحسومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي :   د)

] حدد بالتفصيل كل حسم مقدم وعلى        الحسومات إذا تم قبول عطائنا سنطبق الحسومات اآلتية            
 لبات [أي بند سيطبق بالتحديد من البنود الواردة في جدول الط

 
منهجية تطبيق الحسومات  تطبق الحسومات باستخدام المنهجية اآلتية: ] حدد بالتفصيل المنهجية التي 

 ستستخدم في تطبيق الحسومات[



، من من التعليمات لمقدمي العطاء  1-20نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة الفرعية ) يستمر  ش)

، ويبقى من التعليمات لمقدمي العطاء  1-24وفق الفقرة الفرعية ) الموعد النهائي المحدد لتسليم العطاء

 ملزما بحقنا ويقبل في أي وقت يسبق انتهاء فترة الصالحية.
، من التعليمات لمقدمي العطاء  44نتعهد في حالة قبول عطائنا بتقديم ضمان حسن األداء وفقا للمادة )  و)

  وبموجب التوقيتات المحددة في 43العقد وفقا للمادة )  من شروط العقد العامة، كذل  توقيع 18والمادة )

ورقة بيانات العطاء، وبخالفه فأننا نتحمل اإلجراءات القانونية كافة المتخذة بحقنا بما فيها مصادرة ضمان 
 العطاء المقدم من قبلنا وتحملنا فارق البدلين الناجم عن إحالة المناقصة على مرشح آخر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]أدخل ل ذل  المقاولين الثانويين أو المجهزين ألي جزء من العقد تحمل جنسيات من دول مؤهلة ويشم  ز)

جنسية مقدم العطاء وكذلك جنسية جميع األطراف الداخلين العرض، إذا كان مقدم العطاء مشروعا 
 وجنسية كل مقاول ثانوي مجهز.مشتركا[ 

 .من التعليمات لمقدمي العطاء  2-4ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة الفرعية )   )
المقاولين الثانويين أو  لم يسبق أن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذل   ط)

المجهزين ألي جزء من هذا العقد  فاقدي األهلية بمقتضى القانون العراقي واألحكام الرسمية ولم يتم تعليق 

 .من التعليمات لمقدمي العطاء  3-4السوداء من قبل وزارة التخطيط الفقرة) أنشطتنا أو إدراجنا في القائمة
]أدخل األسماء الرسوم والعموالت واإلكراميات اآلتية التي تم أو سيتم صرفها إلتمام العطاء أو تنفيذ العقد:   ي)

 الكاملة لكل مستلم، عنوانه الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة[. 
 

 العنوان                               السبب                       المبلغ       أسم المستلم        
__________    _____________   __________________   ____________ 
__________    _____________   __________________   ____________ 

   __________________   ______________________    _____________ 
__________    _____________   __________________   ____________ 

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

إننا ندر  أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم الخطية تشكل عقدا ملزما بيننا حتى تحضير وتنفيذ    )
 ي.العقد الرسم

 إننا ندر  بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء األقل سعرا أو أي عطاء آخر تستلمونه.  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: 



 
 

 ]أدخل اسم مقدم العطاء كامال[مخول حسب األصول بتوقيع العطاء بالنيابة عن: 
 

 .]أدخل تاريخ التوقيع[تم التوقيع في _________ اليوم _____ الشهر ______ السنة ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج جدول األسعار

 
]على مقدم العطاء أن يمأل نموذج جدول األسعار وفق التعليمات المدونة في أدناش، الئحة البنود في العمود األول من 

المتطلبات جدول األسعار يجب أن تتطابق مع الئحة السلع والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري في جدول



  جدول الكميات : السلع

 

 
 التاري : ______________

 رقم العطاء التنافسي: __________
 الرقم البديل: ______________
 رقم الصفحة ______ من ______

1 2 3 4 5 6 7 

 رقم البند
 

 وصف السلع
 

 تاري  التسليم
 

 الكميات والوحدات
 

 DDPوحدة السعر 
  واصل إلى المخازن

 السعر اإلجمالي لكل
 بند

 بلد المنشأ
 

]أدخل رقم 
 كل بند[

 ]أدخل أسماء السلع[
 

 ]أدخل تاريخ التسليم[
 

]أدخل رقم الوحدات التي 
يجب أن توفر وأسماء 

 الوحدات[

 ]أدخل وحدة السعر[
 

]أدخل السعر اإلجمالي لكل 
 بند[
 

 

       

       

       

       

       

       

       

   السعر اإلجمالي : السلع    

 

 الدولي. INCOTERMإلى آخرش طبقا لـ   FOB, C&S, CISCIP ,تحدد طريقة البيع التجاري في شروط اإلعالن سواء كانت 

 
 
 
 
 
 
 



 
 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكميات و اإلكمال 

 
 

 التاري : ______________
 رقم العطاء التنافسي الوطني: __________

 الرقم البديل: ______________
 رقم الصفحة ______ من ______

1 2 3 4 5 6 7 
رقم 

 الخدمة
 

 وصف الخدمة
 

 بلد المنشأ
 

تاري  التسليم في مكان 
 الواجهة النهائية

 الكميات والوحدات

 
سعر الوحدة رقما 

 وكتابة
السعر اإلجمالي للخدمة 

 رقما وكتابة

]أدخل رقم 
 [الخدمة

 [الخدمةاسم ]أدخل 
 

 [اسم بلد المنشأ]أدخل 
 

تاريخ ومكان التسليم ]أدخل 
 [النهائي لكل خدمة

أرقام الوحدات التي ]أدخل 
سيتم تزويدها وأسماء 

 [الوحدات
 

 [وحدة السعر لكل بند]أدخل 
 

]أدخل السعر اإلجمالي لكل 
 بند[

       

       

       

       

       

       

       

  اإلجمالي : الخدمات المرافقةالسعر     

 
 
 
 

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



 نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفية(
 

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

__________________________ 
 وعنوان الفر  أو المكتب المصدر[]أدخل اسم المصرف 

 
 ]أدخل اسم وعنوان المشتري[ المستفيد:
 ]أدخل التاري [ التاريخ:

 ]أدخل الرقم[ ضمان عطاء رقم:

 
تم إبالغنا بأن ]أدخل اسم مقدم العطاء[ )فيما يلي يسمى "مقدم العطاء"  قد سلمكم عطاءش المؤرخ ]أدخل التاري [ 

 ذ ]أدخل اسم العقد[.)فيما يلي يسمى "العطاء"  لتنفي
 

 إضافة، فإننا ندر ، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن تدعم بضمان عطاء.
 

بطلب من مقدم العطاء، نحن ]أدخل اسم المصرف[ ملتزمون بموجب هذش الوثيقة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز 
را عراقيا فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ ]أدخل المبلغ بالكلمات[ دينا

 بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه )بالتزاماته  تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء:
 

 قد سحب عطاءش خالل فترة نفاذ العطاء المحدد من مقدم العطاء في نموذج عطاءش، أو  -أ
 خالل فترة نفاذ العطاء: مع تبليغه بقبول عطائه من المشتري -ب

 يفشل أو يرفض تنفيذ نموذج العد، إن كان مطلوبا، أو -1

 يفشل أو يرفض أن يوفر كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء -2

 تنتهي صالحية هذا الضمان:
مقدم العطاء وكفالة حسن أ  إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسي عليه العطاء، فور تسلمنا لنس  العقد الموقعة من 

 التنفيذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء  أو
 ب  إذا لم يرس العطاء على مقدم العطاء، عندما يسبقه

 عليه، أو ى  تسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء بأن عطاءش لم يرس1

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

 
 وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذش الكفالة يجب أن يستلم كل منا في المكتب في ذل  التاري  أو قبله

 
 تخضع هذش الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات الصادرة وفقا للقانون العراقي.

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 ولين توقيع )تواقيع  الممثل )الممثلين  المخول )المخ

 
 
 
 
 
 
 
 



 تخويل الجهة المصنعة
 
 

 اإلرشادات المحددة.على مقدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة ملء هذش االستمارة بموجب 
بتوقيع  وموقعة من الشخص المخول ةالمصنع توج بشعار الجهةن رسالة التخويل هذش على الورق متكو أنيجب 

 إلى ذل  في ورقة بيانات العطاء. اإلشارةتمت  إذافي عطائه  إرفاقهاوعلى مقدم العطاء  الوثائق الملزمة للمصنع.
 
 
 
 
 
 
 
  [ادخل التاري  يوم , شهر , سنة لمعد تقديم العطاء  ]التاري   

  [رقم المناقصة  إدخال ]رقم المناقصة العامة 
  [كان هذا العطاء لشخص بديل  إذارقم تعريف التعريف  إدخال ]الرقم البديل 

 
 
  [اسم المشتري  إدخال ] إلى

  أنحيث 
 نمتلك المعامل الكائنة [نوع المادة المصنعة  إدخال ] , المصنعين الرسميين لـ [اسم المصنع بالكامل  إدخال ]نحن 

لتقديم عطائه المتضمن  [اسم مقدم العطاء الكامل  إدخال ]نخول [ خال العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة إد ]
ً والمصنعة من قبلنا  نخوله الحقاً  [اسم السلعة مع وصف مختصر لها  إدخال ]تجهيز السلع المدرجة  الحقا

  0للتفاوض وتوقيع العقد 
  .( من الشروط العامة للعقد للسلع 27الفقرة )  ألحكاموبموجب هذا , فنحن نقدم الضمان الكامل والتعهد استناداً 

 
 

 [المخولين الممثلين الجهة المصنعة  األشخاصادخل توقيع  ] يعالتوق
 [المخولين الممثلين للجهة المصنعة  أسماء ]االسم 

 [ادخل المنصب  ]المنصب 
 [ادخل االسم الكامل لمقدم العقد  ]بتوقيع هذا التخويل نيابة عن  أصوليا  المخولين 

 
 
 

  [ادخل التوقيع  ]التوقيع 
  [اليوم , الشهر , السنة  ]التاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القسم الخامس : الدول المؤهلة
 
 

 التأهيل لتوفير السلع، تنفيذ األشغال، والخدمات في العقود الممولة من المشتري:
 

للمشتري الحق في السما  للمؤسسات واألشخاص من الدول كافة لتجهيز السلع أو تنفيذ األشغال أو تقديم  .1
للمشاريع الممولة من قبل الحكومة العراقية. وكاستثناء تمنع المؤسسات في الدول أو السلع الخدمات 

  المصنعة في الدول من المشاركة في المناقصات وفي الحاالت اآلتية:
 

)أ   إذا كانت التشريعات أو التعليمات الرسمية السارية تحمر دولة مقدم العطاء من إقامة العالقات 
ة المشتري شريطة أن يكون المشتري مقتنعا بأن مثل هذا الحمر لن يحول دون تحقيق التجارية مع دول

  التنافس المثمر لتجهيز السلع أو تنفيذ األشغال.
 

)ب  نتيجة االستجابة لقرار صادر من األمم المتحدة / مجلس األمن تحت الفصل السابع من دستور األمم 
يراد أية سلع أو دفع أية سلع أو دفع أية مبالغ لدولة مقدم المتحدة تحمر بموجبه على دولة المشتري است

 العطاء.

 
والمؤسسات المحمورة من االشترا   ولغرض اطال  مقدمي العطاءات على ذل ، ندرج السلع والخدمات .2

  في هذش المناقصة بموجب اإلرشادات آنفا.
 

  أعاله. ()أ(-1)فيما يتعلق بالفقرة  -أ
 )دولة إسرائيل والدول الواقعة تحت طائلة البند السابع(  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الجزء  الثاني
 

 متطلبات التجهيز
 

 لعقود تجهيز السلع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 القسم السادس: جدول المتطلبات
 

 لعقود تجهيز السلع
 

 

 المحتويات
 
 

 قائمة السلع وجدول التسليم .1
 قائمة الخدمات المتصلة بها وجدول اإلكمال .2
 المواصفات الفنية .3
 المخططات .4
 االختبار والفحص الهندسي .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 مالحمات حول إعداد جدول المتطلبات
 

 



 قائمة السلع وجدول التسليم -1

 رقم
 البند

 الوحدة الرقم الرمزي الكمية وصف السلع
 مكان التسليم
 النهائي

 تاريخ التسليم

اقرب موعد 
 للتسليم

 آخر موعد
 للتسليم

موعد التسليم المقترح 
من مقدم العطاء ]يمأل 

 مقدم العطاء[من 

 

 Refurbishment service for the following capital 

parts of frame 9e turbine. 

- Refurbishment should be by set which mean 

compensate the missing ones or that can not the 

Refurbished. 

- Supply all necessary consumable kits for installing 

of moving and stationary and blades like as sealing 

and stage nozzles, pins … etc. 

- Thermal barrier coating should be done for items 

no 1.2.4.7 and the other item as company suggest. 

- Refurbishing fuel nozzles by replacing swirl tips 

and all consumables within the nozzle. 

- The level of Refurbishing (light, medium, or 

heavy) should be specified before contract mode 

mutually. 

  

SET CIP/ال ينطبق المحطة 

تكون فترة 
 ستكون التأهيل

 مائة( 180)

ً  وثمانون  يوما

 

1 Cap Liner 7 Set 131E4436G003 

2 Transition Piece 5 Set 117E8681G001 

3 Fuel oil nozzle 7 Set 204D5052G001 

4 1
ST

  stage nozzle 4 Set 109E3736G017 

5 2
ND

 stage nozzle 2 Set 119E2110G001 

6 3
RD

 stage nozzle 2 Set 112E6651G007 

7 1
ST

  stage blade kit 2 Set 314B7168GO13 

8 2
ND

 stage blade kit 2 Set 91307562G007 

9 3
RD

 stage blade kit 3 Set 91313357G004 

10 1
ST

  stage shroud kit 1 Set 109B4316G001 

11 Flow sleeve 1 Set 117E8692G002 



 $ 761,560 الكـلفة التـخمينية اإلجمـالية للتـأهيل   

 بالعقد وجدول اإلكمال قائمة الخدمات المتصلة -2

 
 ]على المشتري أن يمأل هذا الجدول، يجب أن تكون تواري  االنتهاء المطلوبة واقعية ومتوافقة مع تواري  تسليم السلع[

 

رقم 
 الخدمة

 المكان الذي ستقدم به الخدمات الوحدة 1الكمية وصف الخدمة
تاريخ )تواريخ( االنتهاء من 

 تقديم الخدمات

]أدخل 
رقم 

 الخدمة[
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 المواصفات الفنية  -3

 
الهدف من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها التي يطلبها  إن

 بعين االعتبار ما يأتي: آخذاً المشتري على المشتري وان يعد قائمة مفصلة بالمواصفات الفنية 

  إذايحدد فيما  أنتتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة يستطيع المشتري من خاللها 
كانت المواصفات الفنية التي يقدمها العطاء مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وبالتالي يستطيع 

وفية عطاءات المستال إعدادتقييم العطاء ولذا فأن المواصفات الفنية المحددة جيداً ستسهل عملية 
فحصها وتقييمها ومقارنتها من قبل لجنة تحليل  إلى باإلضافة، اءاتمقدمي العط للمواصفات من

  .العطاءات
  تكون جميع السلع والمواد المستخدمة في السلع جديدة وغير مستخدمة  أنتتطلب المواصفات

 في العقد ومن احدث طراز وتتضمن التطورات كافة في التصميم والمواد ما لم يذكر خالف ذلك 
  وقد توفر العينات لمواصفات أفضل التطبيقات السابقةتستفيد المواصفات الفنية من  أنيجب .

صلبة في وضع  أرضية أو القطاعاستخدمت في عطاءات ناجحة مشابهة في نفس الدولة 
 المواصفات الفنية.

 يطلب المشتري استخدام النظام المتري في تحديد الوحدات في العطاء.  
 وهذا يعتمد على مدى تعقيد السلع الفنية قد يكون مفيداً معايير ثابتة للمواصفات وضع  إن ,

لفنية شاملة لتجنب تقييد تكون المواصفات ا أنوتكرار هذا النوع من عمليات التجهيز, ويجب 
  .المعدات المستخدمة عادة في تصنيع سلع شبيهة أو, أو المواد, التصنيع

  ويجب التصنيع في وثائق العطاء مقيدة، ددة للمعدات والمواد وتكون المعايير المح ال أنيجب
ً تحديد المواصفات الدول األسماء  إلى اإلشارة. كما يجب تجنب ية المعتمدة كلما كان ذلك ممكنا

طلوبة بتلك تحدد المواد والبنود الم أخرىتفاصيل  أية أوالمصورة  األدلة أرقام أو, التجارية
ً يجب  وإذا اإلمكان،, وذلك قدر المنتجة من مصنع معين يتبع وصف هذه  أنلم يكن ذلك ممكنا

 حد (. أقصى إلىيمثلها  ما أوملة ) البنود ج
  كأمثلة ال للحصر:  اآلتيةتبين المواصفات الفنية جميع المتطلبات فيما يتعلق بالنقاط  أنيجب 

 وتصنيع هذه المواد . إلنتاجمعايير المواد والتصنيع المطلوب  -أ 
 تفاصيل االختبارات المطلوبة ) النوع والرقم (. - ب
 .أكمل وجهعلى  تصلة به مطلوبة لتحقيق التسليم/اإلكمالخدمات م أوو/ إضافيأي عمل  -ج 
  .تفاصيل النشاطات التي يجب تنفيذها من المجهز وطبيعة مشاركة المشتري فيها -د 
التي ستطبق   liquidated damageقائمة بتفاصيل الضمانات التي تغطيها كفالة السلع -هـ

 في حالة عدم تحقيق الضمانات .
  العليا  واألدائية, بما في ذلك األقيامتبين المواصفات جميع المتطلبات والخصائص الفنية  أنيجب

, نموذجا خاصاً ) أو المقبولة, كما هو مناسب. يضيف المشتري؛ عند الضرورةوالدنيا المضمونة 
حول هذه الخصائص  مقدم العطاء معلومات تفصيلية العطاء ( ليبين فيهيرفق بنموذج تسليم 

 المقبولة . أومقابل هذه االقيام المضمونة  األدائية
أو جزءاً يبين في عطائه جميع  هذه المواصفات الفنية  أنعندما يطلب المشتري من مقدم العطاء 

بالتفصيل مدى وطبيعة المعلومات , فعليه يحدد أخرىمعلومات فنية  أوجداول فنية  أو, منها
 المطلوبة والطريقة التي يجب تقديمها بها في العطاء من مقدم العطاء.

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
يقدم ملخصاً بالمواصفات  أنكان من المفترض  أذا, أن يدخل المعلومات في الجدول اآلتيعلى المشتري )

 يفية تطابقها مع المواصفات الفنية المطلوبة(ك إليضاحيجهز جدوالً مشابهاً  أنالفنية وعلى مقدم العطاء 
 ق مع المعايير والمواصفات اآلتية:ملخص المواصفات الفنية, السلع والخدمات المتصلة بها تتواف"

 
 

 

رقم 
 البند

 المعايير والمواصفات الفنية السلع والخدمات المتصلة بها أسماء

 $ )الكلفة التخمينية( 761,560 للتأهيلالكلفة الكلية  1

 (GE)شركة أمريكي /  منشأ المواد 2

ً 180) فترة التجهيز 3  ( مائة وثمانون يوما

 المواد ستالممن تاريخ ا شهراً  (12)  موثوقية التشغيلي والضمان ال 4

 
 تفاصيل المعايير والمواصفات الفنية ) حيثما ضروري ( 

 وصفاً مفصالً للمواصفات الفنية [ادخل  ]
  أعاله كما موضح في الجداول

 
 
 
 
 

 المخططات  -4

 
 تتضمن" ( مخططات  "ال وثائق العطاء هذه )

 
 [كانت هذه الوثائق سيتم تضمينها  إذا اآلتيةادخل قائمة المخططات  ]
 
 

 قائمة المخططات 

 الغرض  اسم المخطط  رقم المخطط 

 
 ال يوجد
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 : شروط العقد العامةالسابعالقسم 
 

 التعريفات: .      1
 

 الكلمات والمصطلحات اآلتية ستكون لها المعاني المدرجة إزاء كل منها:    1-1

 
"العقد" يعني االتفاقية المبرمة بين الطرفين )المشتري والمجهز ، باإلضافة إلى وثائق العقد،  -أ

 بما فيها جميع الوثائق الملحقة والمتممة، وأية وثائق أخر  المشار إليها هنا.
 "وثائق العقد" تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذل  التعديالت. -ب
المبلغ الذي يدفع للمجهز والمحدد في العقد، وهو قابل للزيادة أو النقصان أو "سعر العقد" تعني  -ج

 التعديل بحسب بنود العقد.
 ."اليوم" يعني يوما في التقويم الميالدي -د
"اإلكمال" معناها استكمال المجهز للخدمات المتصلة بالعقد بما يتوافق مع الشروط والبنود      -هـ

 .المدرجة في العقد
عناها البضائع والمواد الخام واآلليات والمعدات و/أو المواد األخر  التي يجب على "السلع" م -و

 .المجهز أن يؤمنها للمشتري بموجب العقد
 ."دولة المشتري" تعني الدولة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد -ز
مبينة في "المشتري" تعني )الوزارة/الدائرة  المشترية للسلع والخدمات المتصلة بها، كما هي  - 

 .الشروط الخاصة بالعقد
"الخدمات المتصلة" تعني الخدمات المرافقة لتجهيز السلع، مثل التأمين والتركيب والتدريب  -ط

 .والصيانة المبدئية وغيرها من التزامات المجهز بموجب العقد
"المقاول الثانوي" تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من  -ي

يقوم بالتعاقد مع المجهز لتأمين جزء من السلع المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات  االثنين،
 .المتصلة بها

"المجهز" هو أي شخص طبيعي، أو أية مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من االثنين، الذي  - 
 .تمت الموافقة على عطائه من المشتري وتم تسميته في العقد

 .مذكور في الشروط الخاصة بالعقد "موقع التسليم" هو المكان ال -ل
 

 وثائق العقد:       .2
 

إن جميع الوثائق المكونة للعقد )وجميع أجزائها  بحسب ترتيبها في العقد مترابطة ومتكاملة ويفسر      2-1

 .بعضها البعض، وتتم قراءة العقد كوحدة متكاملة
 

 الفساد واالحتيال:.      3

تامة بقيام المجهز بأي من ممارسات االحتيال أو الفساد أو التواطؤ إذا توصل المشتري إلى قناعة 
  يوما من 14أو القهر أو اإلعاقة خالل إجراءات التنافس أو تنفيذ العقد، فللمشتري الحق وبعد )

  35توجيه إنذار بذل  إلى المجهز بإيقاف عمل المجهز وإلغاء العقد ويتم تطبيق أحكام المادة )

 ها.  من1-35الفقرة )

 

يشترط المشتري )الوزارة/الدائرة  على مقدمي العطاءات والمجهزين والمقاولين والمستشارين أن         3-1

يلتزموا بأعلى معايير األخالق المهنية خالل فترة التجهيز وتنفيذ العقد. ولتحقيق هذش السياسة فإن 
 المشتري:

 
 أدناش كما يأتي: )أ      بعرف لغرض هذش األحكام المصطلحات المدرجة في



. "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استالم أو استدراج أي شيء ذي قيمة سواء 1

بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمل مسؤول عام في عملية التجهيز أو في تنفيذ 
 .العقد

تنفيذ  "ممارسة احتيالية" تعني تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير على عملية التجهيز أو .2
 .العقد

"ممارسات تواطئية" تعني أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من مقدمي العطاء، سواء  .3
بعلم من المشتري أو دون علمه، بهدف تقديم أسعار عطاء على مستويات زائفة وغير 

 .تنافسية
"ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم، بشكل مباشر أو  .4

 .غير مباشر، للتأثير على مشاركتهم في عملية التجهيز أو التأثير في تنفيذ عقد
  "ممارسات اإلعاقة" .5

وتعني اإلتالف أو التزييف أو التغيير أو اإلخفاء المتعمد للوثائق الثبوتية الخاصة  أوال.

بالتحقيق أو إعطاء إفادة كاذبة للمحققين إلعاقة إجراءات التحقيق في أي من هذش 
الممارسات المذكورة آنفا من خالل التهديد أو التحر  أو تخويف أي طرف لمنعه من 

                                                      .في التحقيقتقديم معلومات وثيقة الصلة 
كذل  تعني األفعال التي تعوق ممارسة المشتري لحقه في التدقيق وممارسة الرقابة  ثانيا.

 .  الفحص والتدقيق من المصرف11المنصوص عليها بالمادة )

 

تورطه في أي من ممارسات الفساد أو ي المجهز في حالة ثبوت يطرد من العمل أي من مومف      3-1

 االحتيال أو التواطؤ أو القهر أو اإلعاقة أثناء إجراءات التعاقد لشراء السلع.
 

 التفسير:.       4
 

 إذا تطلب السياق ذل  قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.     4-1

)أ   ما لم يوجد تضارب مع أية شروط في العقد فإن تفسير المصطلحات التجارية والحقوق      4-2 

 وااللتزام ألطراف العقد تكون بموجب ما توضحه االنكوترم.
واألخر  مماثلة ستكون خاضعة عند استعمالها  CFR, FCA, CIP, EXW)ب  المصطلحات              

عمول بها من االنكوترم المشار إليه في الشروط الخاصة للقواعد المشار إليها في النسخة الم
 بالعقد والصادرة من قبل غرفة التجارة العالمية في باريس.

 

  :كامل االتفاقية     4-3

يتكون العقد من كامل االتفاقية بين المشتري والمجهز، وتبطل جميع المراسالت والمفاوضات 
 بين الطرفين قبل تاري  العقد. واالتفاقيات )سواء شفهية أو خطية  التي تمت

 
  التعديل:     4-4

أي تغيير أو تعديل على العقد لن يكون ذا قيمة قانونية إال إذا كان مكتوبا، ويحمل تاريخا ويشير 
 إلى العقد بشكل محدد، كما يجب أن يكون موقعا من ممثل مخول حسب األصول من كال الطرفين.

 
  عدم التنازل:    4-5

ب  من الشروط العامة للعقد، لن يؤثر أو يحد أو يجحف أي تأخير أو -5-4بمقتضى البند ))أ      

تري  أو أمهال ألي من الطرفين في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد أو االلتزام في الوقت علي 
أي من حقوق الطرف اآلخر المبرمة في العقد، كذل  ال يمثل أي تنازل من أي من الطرفين عن 

  ق في العقد تنازل عن خرق الحق أو خروق الحقة للعقد.أي خر
)ب    أي تنازل من أي من الطرفين عن حقوق أو سلطات أو استرداد حق بموجب العقد يجب أن 
يتم خطيا، وأن يكون مؤرخا وموقعا من ممثل أو مخول من الطرف المتنازل، كما يجب تحديد 

 الحق وإلى أي مد  تم التنازل عنه.
 

  فاذ شروط العقد:ن    4-6

إذا تبين أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو غير قابلة للتطبيق قانونا، فإن هذا المنع 



أو البطالن أو عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من األحكام والشروط 
 األخر  في العقد.

 
 
 

 اللغة:.       5

 
عقد وجميع المراسالت والمستندات المتصلة بها المتبادلة بين المشتري والمجهز يجب أ يكتب ال     5-1

باللغة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد. الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءا من 
العقد يمكن أن تكون بلغة أخر  على أم تكون مرفقة بترجمة طبق األصل باللغة المحددة، ولغايات 

 عقد تعتمد على هذش الترجمة.تفسير ال
 
على المجهز أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أية وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية      5-2

  .دقة وترجمة الوثائق التي يقدمها المورد
 

 التفسير:.       6

 

كان المجهز مشروعا مشتركا أو مجموعة شركتن ومؤسسات، يعتبر جميع األطراف مسؤولين  إذا     6-1

مسؤولية مشتركة وتضامنية أمام المشتري عن تنفيذ أحكام العقد وعليهم أن يعينوا طرفا واحدا من 
بينهم للعمل كرئيس مخول للدخول بااللتزامات نيابة عن المشرو  المشتر  أو مجموعة الشركات 

لمؤسسات. وال يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة أي من المشرو  المشتر  أو مجموعة الشركات أو ا
 أو المؤسسات  دون موافقة المشتري الكتابية المسبقة.

 
 :التأهيل.       7
 

يجب أن يكون المجهز ومقاولوش الثانويون من جنسيات الدولة المؤهلة، ويعتبر المجهز أو مقاوله      7-1

حاصال على جنسية دولة ما إذا كان مقيما فيها، أو مؤسسا أو مشاركا في شركة أو تم الثانوي 
 تسجيله ويعمل بموجب أحكام وقوانين تل  الدولة.

 

يجب أن تكون كافة السلع والخدمات المتصلة بها المطلوب تجهيزها بموجب العقد ويتم تمويلها من      7-2

ذا القسم فإن المنشأ يعني الدولة التي فيها زراعة أو المشتري  من منشأ دولة مؤهلة وألغراض ه
تربية أو استخراج أو تصنيع أو معاملة السلع فيها أو السلع الناتجة من تصنيع أو معاملة أو تجميع 
مكونات أساسية ذات عالمة تجارية تختلف في خصائصها بصورة كبيرة عن خصائص المنتج 

 النهائي الناتج عنها.
 
 :مذكرات التبليغ.       8 
 

أي تبليغ موجه من أحد األطراف إلى اآلخر استناًدا للعقد يكون خطيا ومرسال إلى العنوان المحدد      8-1

 في الشروط الخاصة بالعقد. "خطيًا" تعني مكتوبا مع إثبات باالستالم.
 
 د.تعتبر المذكرة نافذة من تاري  استالمها أو من تاري  سريانها، أيها أبع     8-2

 

 :القانون الحاكم.       9
 

 يحتكم العقد ويفسر حسب القوانين النافذة في جمهورية العراق.     9-1

 

 :فض النزاعات     .10
 



  الحل الرضائي:   10-1

على المشتري والمجهز أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزا  ينشأ بينهما بموجب العقد أو فيما 
 المفاوضات الودية والمباشرةيتعلق بالعقد عن طريق 

 
 

  التحكيم:   10-2

  يوما من بدء المفاوضات 28إذا فشل الطرفان في التوصل إلى حل الخالف أو النزا  بعد مضي )

  فبإمكان أي من الطرفين تقديم إشعار إلى الطرف اآلخر يعلمه برغبته 1-10المذكورة في الفقرة )

 ، ولن تتم مباشرة بإجراءات التحكيم إال بعد استالم باللجوء إلى التحكيم بصدد موضو  النزا
الطرف اآلخر لذل  اإلشعار، ومن الممكن المباشرة بإجراءات التحكيم بموجب العقد قبل أو بعد 
تجهيز السلع ويتم إتبا  إجراءات التحكيم بموجب القواعد المنصوص عليها في الشروط الخاصة 

 بالعقد.
 
 يمنع مما يأتي: إن اختيار التحكيم ال   10-3

 أ. أن يستمر الطرفان في تنفيذ التزاماتهم بموجب العقد إال إذا اتفقا على غير ذل . 
 ب. على المشتري أن يدفع للمجهز أية دفعات متحققة له. 

 
 :التدقيق والمراجعة من قبل المشتري     .11

)االحتكار  وإذا نص على ذل  في في العقود الناجمة عن الدعوة المباشرة أو أسلوب العطاء الواحد  
ورقة بيانات العطاء يحق للمشتري بإجراء الكشف عن مكاتب المجهز ومراجعة وتدقيق حساباته 
وسجالته وكذل  مقاوليه الثانويين قدر تعلق األمر و/أو األشخاص الذين يقومون بتعيينهم ويتم 

 شتري إذا طلب المشتري ذل .تدقيق هذش الحسابات والسجالت من مدققين يتم تعيينهم من الم
 

 نطاق التجهيز:     .12

 
 يجب أن تكون السلع والخدمات المتصلة بها مطابقة لتل  المحددة في جدول المتطلبات.    12-1

 
 التسليم والوثائق:     .13

 
  من الشروط العامة للعقد، يكون تسليم السلع واستكمال تنفيذ الخدمات 1-33بمقتضى الفقرة )   13-1

المتصلة بها مطابقا لجدول التسليم واإلكمال المذكور في جدول المتطلبات. يجب أن يؤمن المجهز 
 تفاصيل الشحن وأية وثائق أخر  بحسب ما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.

 
 مسؤوليات المجهز:     .14

 

نطاق التجهيز طبقا  يجب على المجهز أن يؤمن السلع والخدمات المتصلة بها كافة الواردة في   14-1

  13)، وجدول التسليم واإلكمال، كما هو محدد في الفقرة  الشروط العامة للعقد)من   12)للفقرة 
 . الشروط العامة للعقد)من 

 

 سعر العقد:     .15

 
يجب أن تتطابق المبالغ التي يتقاضاها المجهز في العقد من المشتري مقابل السلع والخدمات    15-1

بها مع األسعار المحددة منه في عطاءش باستثناء أية أسعار معدلة أصوليا استنادا للشروط المتصلة 
 الخاصة بالعقد.

 
 شروط الدفع:     .16

  



سعر العقد بما في ذل  الدفعات المقدمة )إذا كان ذل  ينطبق  يتم دفعها كما هو مبين في الشروط    16-1

 الخاصة بالعقد.
 
عات المستحقة إلى المشتري خطيا، مرفقة بالوصوالت التي تصف السلع يجب أن تقدم الدف   16-2

من الشروط العامة للعقد،  13والخدمات المتصلة بها المنفذة، وبالوثائق الضرورية بحسب الفقرة 

 وعند إتمام جميع االلتزامات المبرمة في العقد.
 
ي حال من األحوال أن تتأخر الدفعة يجب أن يصرف للمجهز الدفعات المستحقة فورا، وال يجوز بأ   16-3

 يوما من تاري  تسليم الوصوالت وقبول المشتري لها. 60عن 

 
 يتم صرف مستحقات المجهز عن الدفعات المحددة بالعقد بالعمالت الواردة في العقد.   16-4

 

الشروط إذا أخفق المشتري في صرف أية دفعة مستحقة في وقتها أو ضمن الفترة المحدد في   16-5

الخاصة بالعقد، فعليه أن يدفع الفائدة على المبلغ المؤجل بالنسبة المحددة في شروط الخاصة 
بالعقد، عن طوال فترة التأخير وحتى يتم الدفع بالكامل سواء كان ذل  قبل أم بعد إرساء الحكم أو 

 التحكيم.
 

 الضرائب والرسوم:   .  17

 
ولة المشتري يتحمل المجهز كامل المسؤولية عن كافة الضرائب بالنسبة للسلع المصنعة خارج د    17-1

 ورسم الطابع ورسوم إصدار إجازة التصدير وأية رسم أخر  تتحقق عليه خارج دولة المشتري.
 
بالنسبة للسلع المصنعة داخل دولة المشتري يكون المجهز مسؤوال عن كافة الضرائب والرسوم     17-2

 سليم السلع المتعاقد عليها إلى المشتري.ال  التي تتحقق عليه لحين ت
 
على المشتري أن يبذل أقصى جهدش في تسهيل حصول المجهز على أية إعفاءات ضريبية أو أي    17-3

 تخفيض لها أو استثناءات بهدف تحقيق أكبر تخفيض في مبلغ السلع.
 

  ضمان حسن التنفيذ:   .  18

 
في الشروط الخاصة بالعقد، فإن على المجهز أن يؤمن الضمان إذا كان ضمان حسن التنفيذ مطلوبا    18-1

يوما من تبليغه بإرساء العطاء، ما لم ينص على خالف ذل  في ورقة بيانات  15المحدد خالل 

 العطاء.
 

تطلق مبالغ ضمان حسن التنفيذ للمشتري كتعويض عن أية خسارة تنتج عن إخفاق المجهز في    18-2

 العقد.إكمال إلتزاماته بموجب 
 
يجب أن يكون ضمان حسن التنفيذ، إذا كان ذل  مطلوبا  في أحد األشكال المنصوص عليها في    18-3

 الشروط الخاصة بالعقد أو بأي شكل آخر يعتمدش المشتري.
 
  يوما من انتهاء المجهز من تنفيذ 28يعيد المشتري إلى المجهز ضمان حسن التنفيذ بعد مرور )   18-4

لم تنص الشروط الخاصة ل  أية التزامات ضمان المصنع، ماه بموجب العقد بما في ذجميع التزامات
 للعقد على خالف ذل .

 
 حقوق النشر:   .  19

 
حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد األخر  التي تحتوي على بيانات ومعلومات    19-1

أو إذا تم تقديمها مباشرة إلى المشتري من قدمها المجهز إلى المشتري، تبقى مسجلة باسم المجهز، 



المجهز أو أي طرف ثال ، بما في ذل  مجهزي المواد، تبقى حقوق النشر مسجلة باسم هذا 
 الطرف الثال .

 
 المعلومات السرية:   .  20

 

يلتزم كال من المشتري والمجهز بالسرية التامة وبعدم اإلفصا  عن أية وثائق أو بيانات أو    20-1

معلومات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد ألي طرف ثال ، سواء قدمت هذش المعلومات 
الثاني. قبل أو خالل توقيع العقد أو تنفيذش أو إلغائه، دون الحصول على الموافقة الخطية للطرف 

ويستثنى من هذا أية معلومات أ بيانات أو وثائق يحتاجها المجهز لينفذ جزءا من العقد من خالل 
المقاولين الثانويين، وفي هذش الحالة يجب على المجهز أن يحصل على التزام بالسرية من المقاول 

 عقد.  من الشروط العامة لل20الثانوية مشابه لذل  الذي التزم به بموجب المادة )

 
ال يحق للمشتري أو المجهز استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصالن عليها    20-2

 احدهما من اآلخر ألي غرض ال يتعلق بالعقد المبرم بينهما.
 
  المذكورة أعالش من الشروط العامة للعقد ال يسري 2-20  و)1-20التزام طرفي العقد بالفقرات )   20-3

 معلومات اآلتية:على ال
إذا احتاج المشتري أو المجهز إطال  أية جهة أخر  مشاركة في تمويل المشرو  على   أ)

 هذش المعلومات.
 إذا أصبحت هذش المعلومات علنية لسبب خارج عن إرادة الطرفين.  ب)
إذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتالكه للمعلومات وقت تسليمها وأنه حصل عليها   ج)

 ا عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالطرف اآلخر.بطرق أخر  ليست له
 إذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثال  غير ملزم بتعهد السرية.  د)

 
  من الشروط العامة للعقد أعالش ال تعدل بأي شكل من األشكال االلتزام بالسرية 20أحكام المادة )   20-4

 لعقد فيما يتعلق بالتجهيز أو أي جزء من العقد.المعطى من أي من الطرفين قبل تاري  توقيع ا
 
   من الشروط العامة للعقد ملزمة حتى بعد إلغاء أو تنفيذ العقد.20تبقى أحكام المادة )   20-5

 

 العقود الثانوية:   .  21

 
ذل  محددا على المجهز إشعار المشتري خطيا بجميع العقود الثانوية المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن    21-1

مسبقا في العطاء. ال يعفي هذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة الحقة المجهز من 
 إلتزاماته أو واجباته أو مسؤولياته بموجب العقد.

 
 يجب أن تستند عقود المقاوالت الثانوية إلى أحكام الشروط العامة للعقد.   21-2

 
 المواصفات والمقاييس:   .  22

 

 المواصفات الفنية والمخططات   22-1

يجب أن تتطابق السلع والخدمات المتصلة بها المؤمنة بموجب العقد بالمواصفات   أ)
والمقاييس الفنية الواردة في القسم السادس وجدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقياس، 

 لع.فالمقياس يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة في دول منشأ الس
يحق للمجهز أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو   ب)

وثائق أو تعديالت مقدمة أو مصممة من المشتري أو بالنيابة عنه، على أن يسلم مذكرة 
 بإخالء المسؤولية للمشتري.

م تنفيذ العقد أينما تتم اإلشارة في العقد إلى المواصفات القياسية وقواعد التنفيذ، التي سيت  ج)
بموجبها، فيجب أن يكون إلى اإلصدار أو التحدي  لهذش القواعد والمواصفات المحدد في 



جدول المتطلبات. أي تعديل لهذش المواصفات وقواعد التنفيذ أثناء تنفيذ العقد لن يعتمد ما 
تناسب لم يسبقه موافقة المشتري المسبقة بذل ، ويجب أن يتم التعامل مع هذا التعديل بما ي

   من الشروط العامة للعقد.33مع المادة )
 

 التغليف والمستندات:   .  23

 

يجب على المجهز أن يؤمن شحن السلع إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد بطريقة تضمن عدم    23-1

إتالفها أو إلحاق أي ضرر بها. يجب أن يكون التغليف طوال فترة النقل  كاف لتحمل التعامل 
الخشن والتعرض لدرجات الحرارة القاسية واألمال  والتعرق والتخزين في أماكن مفتوحة، كما 
يجب أن يراعي حجم ووزن صناديق التغليف بعد الوجهة النهائية للسلع وغياب معدات التعامل مع 

 الحموالت الثقيلة في جميع مراحل النقل بما فيها الترانزيت.
 
لتغليف ووضع العالمات المناسبة والتوثيق داخل وخارج المغلفات مع يجب أن تتوافق عملية ا   23-2

 المتطلبات الخاصة بالعقد، أو أية تعليمات أخر  صادرة عن المشتري.
 

  التأمين:   .  24

 
الشروط العامة للعقد، يتم إجراء التأمين الشامل على السلع الموردة  ما لم ينص على خالف ذل  في   24-1

ملة سهلة التحويل لدولة مؤهلة. يكون التأمين ضد الضيا ، أو التلف الناتج عن بموجب العقد بع
 التصنيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التسلم.

 
 النقل:   .  25

 

الشروط العامة للعقد، فإن مسؤولية تنميم نقل السلع يتم بموجب  ما لم ينص على خالف ذل  في   25-1

 ترم.القواعد المحددة في االنكو
 

 االختبار والفحص الهندسي:   .  26

 
يتوجب على المجهز أن يقوم على نفقته الخاصة باالختبار والفحص الهندسي الالزم على السلع    26-1

 الشروط الخاصة بالعقد. والخدمات المتصلة بها والمحددة في
 

المقاول الثانوي الذي تعاقد  يمكن أن يتم إجراء االختبارات والفحوص الهندسية في مقر المجهز أو   26-2

معه المورد، عند التسليم و/أو وصولها إلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في العراق بحسب ما 
هو مبين في شروط العقد الخاصة. وفي حالة إجراء االختبار في مقر المجهز أو المقاول الثانوي 

من شروط العقد العامة، على المجهز   2-26الذي تعاقد معه المجهز، فبموجب الفقرة الفرعية )

توفير جميع التسهيالت والمساعدة الالزمة لفريق االختبار بما في ذل  المخططات وبيانات اإلنتاج 
 دون أن يشكل ذل  تكلفة إضافية على المشتري.

 
  من 2-26يحق للمشتري أو ممثل عنه حضور االختبار والفحوص الهندسية بموجب الفقرة )   26-3

ط العامة للعقد، بشرط أن يتحمل المشتري جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن الشرو
 حضورش، شامال على سبيل المثال ال الحصر تكاليف السفر واإلقامة.

 
على المجهز أن يعطي إخطارا مسبقا للمشتري قبل إجراءش لالختبار والفحص الهندسي، يعلمه فيه    26-4

سيجر  فيهما، وعليه أن يحصل على تصريح أو موافقة أي طرف ثال  له بالتاري  والمكان الذي 
 عالقة أو مصنع على حضور المشتري أو ممثله مثل هذا االختبار و/أو الفحص الهندسي.

 
يحق للمشتري أن يطلب من المجهز القيام بأي اختبار و/أو الفحص الهندسي غير مدرج في العقد    26-5

من أن خصائص وأداء هذش السلع مطابق للمواصفات والقواعد إذا وجدش ضروريا، للتأكد 



والمقاييس الفنية المبينة في العقد، بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على 
المورد إلجراء هذا االختبار و/أو الفحص الهندسي إلى قيمة العقد. ويؤخذ بعين االعتبار أي تأخير 

  االنتهاء وااللتزامات األخر  المتأثرة والذي يسببه هذا االختبار و/أو في تواري  التسليم وتواري
 الفحص الهندسي في سير التصنيع و/أو تنفيذ الموردين اللتزاماتهم تحت العقد.

 

على المجهز أن يقدم تقريرا للمشتري بنتائج جميع عمليات االختبارات والفحوص الهندسية التي    26-6

 يتم إجراؤها.
 
يحق للمشتري رفض السلع أو أي جزء منها يثبت االختبار و/أو الفحص الهندسي عدم مطابقتها    26-7

للمواصفات، وعلى المجهز أن يقوم بإصال  أو تبديل هذش السلع المرفوضة أو إجراء التعديالت 
الالزمة عليها لجعلها مطابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، ويعيد إجراء االختبار و/أو الفحص 

  من الشروط العامة 4-23الهندسي على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للمشتري بحسب الفقرة )

 للعقد.

إن موافقة المورد على إجراء أي اختبار و/أو فحص الهندسي وحضور المشتري أو ممثل عنه    26-8

ية   من الشروط العامة للعقد  ال يعفيه من أ6-26وإصدار أي تقرير مطلوب بموجب الفقرة )

 كفاالت أو التزامات أخر  مبينة في العقد.
 

 الغرامات التأخيرية:   .  27

 

  من الشروط العامة للعقد، فإنه في حالة إخفاق 32الفقرة ) باستثناء البنود المنصوص عليها في   27-1

قد، المجهز في تسليم جميع السلع المطلوبة أو أي منها، في موعد )مواعيد  التسليم المحدد/ة في الع
يحق للمشتري دون إجحاف ببنود العقد األخر ، حسم مبلغ من قيمة العقد كغرامات تأخيرية مساو 
للنسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد لسعر التسليم للسلع المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن 

ول إلى الحد كل أسبو  تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها العملي. وفي حالة الوص
   من الشروط العامة للعقد.35األعلى يحق للمشتري فس  العقد بموجب الفقرة )

 
 الضمانة المصنعية:   .  28

 
يكفل المجهز بكون جميع السلع جديدة وغير مستخدمة ومن أحد  طراز وتتضمن التطورات كافة    28-1

 في التصميم والمواد ما لم ينص على غير ذل  في العقد.
 

ب  من الشروط العامة للعقد فعلى المورد أن يكفل خلو السلع من أية عيوب  1-22بموجب البند )   28-2

ناتجة عن أي إغفال من المورد ناتجة عن التصميم أو المواد أو التصنيع والتي قد تمهر تحت 
 المروف السائدة في دولة مكان الوصول النهائي.

 

  شهرا من تاري  التسليم 12السلع أو أي جزء منها مدة )يجب أن يستمر سريان مفعول ضمان    28-3

  شهرا من تاري  18والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في شروط العقد الخاصة، أو لمدة )

 شحنها من الميناء أو مكان التحميل في بلد المنشأ، على أن تعتمد الفترة التي تنتهي في موعد أسبق.
 
مجهز حول أية عيوب تمهر في السلع وطبيعة هذش العيوب مرفقة بكل الدالئل يبلغ المشتري ال   28-4

الموجودة فور اكتشاف العيوب، وعلى المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمجهز ليقوم بفحص 
 العيوب.

 
يقوم المجهز بإصال  أو تبديل هذش السلع أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية    28-5

 لمشتري عند استالمه مثل هذا البالء، وذل  خالل الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد.على ا
 



إذا أخفق المجهز خالل الفترة المذكورة في شروط العقد الخاصة  في إصال  أو تبديل السلع  يحق    28-6

ية للمشتري خالل فترة معقولة أن يأخذ أي إجراء إصالحي يراش ضروريا على نفقة ومسؤول
 المجهز ودون المساس بأي من حقوق المشتري األخر  في العقد.

 
 التعويض عن براءات االختراع:   .  29

 

  من الشروط العامة للعقد، أن يقوم بتعويض المشتري وعدم 2-24على المجهز، بموجب الفقرة )   29-1

ضد جميع القضايا أو تحميله أية مسؤولية ومومفيه والمسؤولين الذين يعملون في خدمته من و/أو 
األفعال أو إجراءات إدارية أو الدعاو  أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو التكاليف أو أية 
مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المشتري نتيجة انتها  أو 

مسجلة أو العالمات  التجارية أو اتهام بانتها  أي من براءات االخترا  أو النماذج أو التصاميم ال
حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخر  

 وقت توقيع العقد بسبب ما يأتي:

 تركيب السلع من المجهز أو استخدامها في الدولة حي  يوجد الموقع. -أ
 بيع منتجات هذش السلع في أي دولة كانت. -ب

ال يغطي أي استخدام آخر لهذش السلع أو أي جزء منها في غير الغرض المنصوص هذا التعويض 
عليه أو الذي يمكن استنتاجه من العقد، وال يغطي التعويض أي انتها  ينتج عن استخدام هذش السلع 
أو أي جزء منها أو أيا من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبها مع أية معدات أو مواد لم 

 المجهز بموجب العقد.يوردها 
 

إذا اتخذت أية إجراءات أو وجهت أية دعاوي ضد المشتري بسبب أحد األمور المشار إليها في    29-2

  من الشروط العامة للعقد، فعليه إبالء المجهز بها على الفور، ويحق للمجهز على 1-29الفقرة )

أية مفاوضات للتوصل إلى تسوية  نفقته الخاصة وباسم المشتري أن يقوم بإجراءات أو الدعاو  أو
 لمثل هذش اإلجراءات أو الدعاو .

 
  يوما من تاري  التبليغ 28إذا لم يبلغ المجهز المشتري بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاو  خالل )   29-3

 فإن للمشتري الحق أن يتخذ اإلجراءات ذاتها بنفسه.
 

فير المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذش اإلجراءات يعمل المشتري بناء على طلب من المجهز  بتو  29-4

 أو الدعاو ، وسيتم تعويضه من المجهز عن أية تكاليف إضافية تنتج عن هذش المساعدة.
 

على المشتري أن يعوض ويبرأ المجهز ومومفيه والمسؤولين ومقاولين الثانويين الذين يعملون في   29-5

أو إجراءات إدارية أو الدعاو  أو المطالبات أو الخسائر  خدمته من وضد جميع القضايا أو األفعال
أو األضرار أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض 
لها المجهز نتيجة انتها  أو اتهام بانتها  أي من براءات االخترا  أو النماذج أو التصاميم المسجلة 

أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو  أو العالمات  التجارية
الموجودة بأي صورة أخر  وقت توقيع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم أو بيانات أو 
 مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخر  قدمت أو صممت من المشتري أو بالنيابة عنه.

 

 حدود المسؤولية:   .  30

 
 عدا حالة اإلهمال أو سوء التصرف المتعمد: ما
لن يترتب على المجهز أي مسؤولية تقصيرية أو غيرها تجاش المشتري بموجب العقد أو أية خسائر  -أ

غير مباشرة، والخسائر الناتجة عن الضرر الحاصل في السلع أو استخدامها أو اإلنتاج أو أية 
في المجهز من دفع أية تعويضات عن األضرار خسارة في األربا ، إال إن هذا االستثناء لن يع

 المتفق عليها مع المشتري.
إن المسؤولية الكلية للمجهز تجاش المشتري بموجب العقد عن أي تقصير أو غير ذل  سوف لن  -ب

تسبب بزيادة كلفة العقد، إال أن هذا التحديد لن يتجاوز سعر العقد بشرط أن هذا التحديد للمسؤولية 



اإلصال  أو تعويض المعدات المتضررة أو التزام المورد بتعويض المشتري سوف لن يشمل كلف 
 عن أي خرق في مواصفات السلع.

 
 التغيير في القوانين واألنظمة:   .  31

 

ما لم ينص على خالف ذل  في العقد، إذا تغير أي من قوانين أو أنممة أو مراسيم أو أنممة داخلية    31-1

  يوما التي تسبق تاري  28أو تم تفعيل أو إلغاء أي من القوانين السارية في العراق خالل فترة )
وبالتالي  تسليم العطاء )بحي  تشمل تغييرا على تطبيق أو تفسير العقد من السلطات المسؤولة 

يؤثر على تاري  التسليم وقيمة العطاء، فإن هذش بدورش سيعدل بالمقدار التي أثرت فيه على أداء 
النقصان كذل  توقيتات التجهيز  أوبالزيادة  األسعارالمجهز والتزاماته فيما يخص العقد. يتم تعديل 

. على الرغم مما التزاماته بشكل ال يد  لهذش القوانين والتعليمات التأثير على المجهز في تحقيق
إذا كان سبق وأن تمت معالجة ذل  بموجب  النقصان أوالزيادة أوردنا آنفا فلن يتم منح المجهز 

 من الشروط العامة للعقد الخاصة بمراجعة األسعار.  15المادة )
 

 القوة القاهرة:   .  32

 
الغرامات التأخيرية وال يتم فس  العقد ال يصادر ضمان حسن التنفيذ المقدم من المجهز وال يدفع    32-1

نتيجة عيوب إذا كان تأخير األداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن القوة 
 القاهرة.

 
ألغراض هذش الفقرة، تعني "القوة القاهرة" أي حد  أو حالة خارجة عن أي من الطرفين، وال    32-2

غير ناتجة عن إهمال أو تقصير أي من الطرفين. هذش الحاالت قد يمكن تجنبها أو توقعها وهي 
تشمل على سبيل المثال ال الحصر الحروب أو الثورات أو الحرائق أو الفيضانات أو األوبئة أو 

 الحمر الصحي أو حمر الشحن.
 

دها أن على المجهز أن يعلم المشتري خطيا فور حدو  القوة القاهرة وأسبابها وعلى المجهز بع   32-3

يحاول اإليفاء بالتزاماته بحدود ما يسمح به المرف الجديد، أو أن يبح  بدائل أخر  الستكمال 
 العمل، إال إذا طلب منه المشتري خطيا خالف ذل .

 

 تغيير األوامر وتعديل العقد:   .  33

 
عقد  من   من الشروط العامة لل8يحق للمشتري في أي وقت أن يطلب خطيا بموجب المادة )   33-1

 المجهز تغيير النطاق العام للعقد في واحد أو أكثر مما يأتي:
المخططات والتصاميم والمواصفات إذا كانت السلع التي سيتم توفيرها بموجب العقد   أ)

 مصنعة خصيصا للمشتري.
 طريقة التغليف والشحن.  ب)
 مكان التسليم.  ج)
 الخدمات المتصلة التي يجب أن يؤمنها المجهز.  د)

 
  أو في الوقت النقصان أوالزيادة بإذا أدت أي من هذش التغييرات إلى فرق في السعر سواء    33-2

المطلوب إلنجاز العمل أو تنفيذ المجهز ألي أحكام في العقد، يجب عندها إجراء تعديل مساو على 
ش الفقرة مبلغ العقد، وجداول التسليم واالنتهاء. ويجب على المجهز أن يطالب بالتعديل تحت هذ

   يوما من تاري  تسلمه أمر التغيير من المشتري.28خالل )
 
على الطرفين أن يتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات المتصلة بالعقد والتي قد يحتاجها المجهز    33-3

ولكن لم يتم ذكرها في العقد، على أال يتجاوز سعرها معدل األسعار التي يطلبها المجهز لقاء نفس 
 من أطراف أخر . الخدمات

 



استنادا إلى ما جاء في أعالش، لن تقبل أية تعديالت أو تغييرات على شروط العقد إال إذا كانت    33-4
 خطية وموقعة من الطرفين.

 
 تمديد المدة:   .  34

 

السلع إذا واجه المجهز أو أي من المقاولين الثانويين لديه خالل فترة تنفيذ العقد مروفا تؤخر تسليم    34-1

  من الشروط العامة للعقد، 13أو استكمال الخدمات المتصلة بها في الوقت المحدد بحسب المادة )

  يوما من تاري  نشوء المروف، مبينا 15فيجب على المجهز أن يعلم المشتري بها خطيا وخالل )

وله أن يمدد مدة سببها ومدة استمرارها. وعلى المشتري أن يقوم بتقييم الحالة فور استالمه للتبليغ 
 العقد، وفي هذش الحالة يقوم الطرفان بالمصادقة على التمديد من خالل تعديل العقد.

 

  من الشروط العامة للعقد، فإن أي تأخير في 32باستثناء حالة القوة القاهرة الواردة في الفقرة )   34-2

امات التأخيرية حسب الفقرة األداء والتسليم وإتمام االلتزامات يضع المجهز تحت طائلة فرض الغر
  من 1-34  من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم االتفاق على تمديد مدة العقد بحسب الفقرة )26)

 الشروط العامة للعقد.
 
 فسخ العقد:   .  35 

 فس  العقد بسبب إخالل أو تقصير المجهز :   35-1

 ، مع المجهزمنهجزءاً  أويفس  العقد  أنلة للمجهز )أ        للمشتري من خالل مذكرة خطية بالتقصير مرس
  اآلتية:خرقاً لشروط العقد في الحاالت  أويكون في ذل  انتهاكاً  أندون 

 
خالل فترة التمديد التي  أواخفق المجهز ، في تسليم السلع خالل الفترة المحددة في العقد ،  إذا   1)

 مة للعقد . من الشروط العا 34يعطيها المشتري حسب الفقرة 

 

 بموجب العقد .  إليهالموكلة  األخر من المهام  أي أداءاخفق المجهز في  إذا   2)

 
من ممارسات االحتيال  أيتورط المجهز حسب قناعة المشتري خالل فترة تنفيذ العقد ، في  إذا   3)

 في تنفيذش .  أومن الشروط العامة للعقد ، في تنافسه على العقد ،  3الفساد المعرفة في الفقرة  أو

 
ــ أ  من الشروط العامة للعقد ، فله 1ـ  35جزأ منه ، بحسب البند ) أو)ب   في حالة فس  المشتري العقد 

طريقة التي يراها مناسبة ، يستكمل عملية تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها التي لم تسلم ، بال أن
زيادة في تكلفة توريد السلع المتفق عليها مع مصادرة ضمان حسن التنفيذ  أيوعلى المجهز تحمل 

 ولكن على المجهز االستمرار في تنفيذ العقد فيما يتم تفويضه به . 
 

 فس  العقد بسبب اإلفالس :  2ـ 35

ذكرة خطية للمجهز في أي وقت إذا ما أفلس المجهز )أ      للمشتري الحق بفس  العقد عن طريق إرسال م
وفي هذش الحالة يتم فس  العقد دون دفع أية تعويضات للمجهز ، شريطة أن ال يؤثر هذا  أو أعسر.

  على أي حق في عمل أو إصال  حد  أو يمكن أن يحد  الحقاً للمشتري .
 
 فس  العقد من طرف المشتري :   3ـ35

رغبته  بإعالنوقت من خالل مذكرة خطية للمجهز  أيجزء منه في  أو)أ      للمشتري الحق بفس  العقد 
 ً ً في فس  العقد كليا  إلغاؤهاتحدد المذكرة رغبة المشتري والبنود التي تم  أن. ويجب أو جزئيا

 والتاري  الذي يصبح فيه فس  العقد فاعالً .
 

ن تقبل م أنل ثمانية وعشرين يوماً من تاري  التبليغ بفس  العقد يجب السلع الجاهزة للشحن خال إن)ب     
 بين :  راالختبابالنسبة لبقية السلع فأن للمشتري  أما. المشتري حسب شروط وأسعار العقد

  أوالعقد ، و/  وأسعاريتم استكمال جزء منها وتوصيله حسب شروط  أن  1)

 



التي تم ق عليه للمجهز لقاء السلع والخدمات المتصلة بها تبقى منها ودفع المبلغ المتف   إلغاء ما2)

 توفيرها جزئياً والمواد والقطع المنتجة سابقاً من قبل المجهز .
 

  :التنازل   .  36

بموافقة  إالجزئياً  أوالمجهز التنازل عن التزاماتهما المبرمة في هذا العقد كلياً  أويحق للمشتري  ال  1ـ 36

 .  اآلخرخطية مسبقة من الطرف 
 

 :قيود التصدير   .  37

دون إغفال عن مسؤولية المجهز في انجاز وثائق التصدير المحددة في العقد ، يعفى المجهز من           
قيود جديدة على  أيةالتزاماته في تجهيز السلع والمنتجات والخدمات المتصلة بها في حالة فرض 

السلع  أوتغيير في استخدام المنتج  أيإجراء  أو، أو دولة المشتريير من المشتري إجراءات التصد
 لة المجهزة لهذش المنتجات والسلع،المطلوب توريدها قد ينجم عن تعليمات تجارية تصدر عن الدو

لن يعفي المجهز من مسؤوليته في تعريف المشتري بإجراءاته كافة المتخذة  اإلجراءهذا  إن إال
 أومعززة بالوثائق مراحل التصدير كافة بضمنها طلباته المقدمة للحصول على إجازة تصدير 

. يتم إنهاء العقد عند ذا  حسب رغبة هة المصنعة والمحددة بموجب العقدكتاب التخويل من الج
   .  3ـ35)المشتري وفقاً للفقرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 لعقود تجهيز السلع الشروط الخاصة بالعقدالفصل الثامن: 

 Special Conditions of  the  Contract for  Commodities  Supply  Contracts 
1-1 

  ( 

العامة إلنتاج  الشركة وزارة الكهرباء /اسم المشتري : 
جنوب محطة كهرباء  /الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى 

 بغداد الغازية / األولى

Ministry of Electricity/ General COMPANY of 

Electricity Production (GCEP) /middle region / 

South of Baghdad power plant station/ First. 

1-1 
(h) 

1-1 
 )ل 

واصلة المواد  / CIP) 1/الغازية جنوب بغدادمحطة كهرباء 

 للمخازن.

South of Baghdad power plant station/ First / 

Warehouse (CIP). 
1-1 

(l) 

2-4 
 ) أ  

 في موصوفة كما هي التجارية المصطلحات معاني
 والحقوق تجاري مصطلح ألي المعنى كان إذا م.االنكوتر

 تعتمد االنكوترم، مع تنطبق ال العقد ألطراف وااللتزامات
 احد إلى اشر: استثناء) قبل من الموضوعة المعاني

  األخر  المقبولة العالمية التجارية المصطلحات

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). 

4-2 

(a)  

2-4 
 )ب 

 Latest version of INCOTERMS (2010). 4-2 . 2010) لالنكوترم المستخدم المحد  اإلصدار

(b)  

  Language: Arabic/English. 5-1  االنكليزية أو العربية اللغة: )المعتمدة اللغة 5-1

 :البالغات إلرسال 8-1
 العامة الشركة/ الكهرباء وزارة: )إلى: المشتري عنوان
  الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج

 15/ بناية – 19/ شار  -109/  محلة :الشار  عنوان

  االستعالمات – األرضي الطابق: والغرفة الطابق رقم
  بغداد: المدينة

  1085 ب.ص :البريدي الرمز

  العراق :الدولة
 : االلكتروني البريد
 :   للشركة االلكتروني الموقع

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
 :          التجاري للقسم االلكتروني البريد

gcep_micomdep@yahoo.com 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iqmail: -E 

For sending notice, the Buyer’s address is: To:  
Address: 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 166, St. 

No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, Queries 

room. 

 

Email:  

Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 

E-mail of the Commercial Department: 

gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 
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 Contracts are subject to the Iraqi law. 9-1 .العراقي للقانون العقود تخضع 9-1

 في إليها والمشار التحكيم إجراءات تنمم التي القواعد إن 10-2

 : يلي كما سيكون للعقد العامة الشروط من  2-10) الفقرة

 رقم الحكومية الديون تحصيل قانون إلى العقد يخضع  -

 القضاء ووالية العراقية القوانين والى  1977) لسنة  56)

  1951) لسنة  40) رقم العراقي المدني والقانون العراقي

  .2006) لسنة  12) رقم التضمين وقانون

 مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن  أ) 2-10 الفقرة

 .أجنبي

The rules regulating the arbitration procedures as 
stated  in 10-2/General Conditions of the 

Contract are as follows: 

The contract subject to the law of government 

debts collection no (56) of (1977), and the Iraqi 
laws  

And Iraqi jurisdiction and Iraqi civil law no.(40) 

of (1951) and Inclusion law no.(12) of (2006). 

10-2 
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mailto:dept.m@moelc.gov.iq


 مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن  ط) 2-10 الفقرة

 .محلي
 : أجنبي مجهز مع العقود. أ

 الموحدة واألعراف األصول وفق العمل التعاقد جهة على
 العالمية التجارة غرفة من الصادرة المستندية لالعتمادات

ICC  العقود تنفيذ بتعليمات المشمولة العقود إبرام عند 

 .النافذة الحكومية
 
  المشتري دولة من محليين مجهزين مع العقود. ب
 من المحلي والمجهز المشتري بين نزا  حدو  حالة في
 المحاكم أو التحكيم إلى اللجوء فيتم المشتري، دولة

 .المشتري دولة قوانين وبموجب المختصة
 قابل الغير المستندي االعتماد بفتح التعاقد جهة تقوم -

 وتنفيذ سلع توريد) االستيرادية العقود أقيام لتغطية للنقض
 أو األجنبية الشركات مع التعاقد عند  خدمات وشراء أعمال
 أو المعتمدة الحكومية المصارف أحد خالل من العراقية
 بكتاب التبليغ)  التعاقد إجراء بعد النافذة الضوابط حسب
  .  العقد وتوقيع التنفيذ حسن خطاب واستالم اإلحالة

 طلب على بناءاً  مثبت المستندي االعتماد فتح يمكن -
 . تثبيته مصاريف يتحمل أن على المتعاقد

 فتح على المترتبة العموالت كافة الثاني الطرف يتحمل -
 .اإلعتمادات وتعزيز

 الضمان خطاب تمديد يتم المستندي االعتماد تمديد عند -
 . والمبلغ المدة بنفس التنفيذ حسن
 بعد إال للنقض قابل غير المستندي االعتماد إلغاء يجوز ال -

 فاتح المصرف) المعنية األطراف موافقة استحصال
  . المجهز, المراسل المصرف, االعتماد

 الكمركي اإلخراج مهمة تسهيل كتاب إلصدار طلب تقديم -
 بالمواد الخاصة والقوائم الشحن مستندات مع المجهزة للمواد

 أقصاش موعد قبل العربية اللغة إلى ومترجمة أصلية المجهزة

ً  وأربعون خمسة  45)  للمنافذ المواد وصول من يوما

 في يتسبب تأخر أي مسؤولية المجهز ويتحمل الحدودية
 الفترة ضمن كاملة مستندات تقديم عدم جراء المواد إخراج
 .أعالش المحددة

10-2-a shall be included in the supply Contracts 

with foreign suppliers 
 10-2-b shall be included in the supply Contracts 

with local suppliers 

a-  Contract with Foreign Supplier: 

for Contracts made with foreign suppliers, shall be 
adopted the international trade arbitration due to 

its practical advantages over other rules of 

settlement of disputes, or rules applied in 
arbitration in which the Buyer may be interested: 

Rules of Arbitration for 1976 issued by the 

UNCITRAL or the Rules on Settlement of Dispute  

and Arbitration by the International Chamber of 
Commerce (ICC). 

If the Buyer selects UNCITRAL rules, a form 

shall be adopted for the condition that must be 
included in the General Conditions of Contract, as 

follows  

10-2-a- Any dispute, conflict or demand arising 
from or connected with this Contract shall be 

settled by arbitration according to the UNCITRAL 

rules on arbitration currently in force. 

If the Buyer selects ICC rules, a form shall be 
adopted for the condition that must be included in 

the General Conditions of Contract, as follows  

10-2-b- The Dispute arise from this Contract shall 
be finally settled according to the ICC’s Rules of 

Settlement of Disputes and Arbitration by one 

arbitrator or more to be appointed according to 
such rules. 

b-  Contracts  with  Local  Suppliers  from  the  

Buyer's Country: 

In  the  event  of  any  dispute  between  the  
Buyer and  the  local Supplier from the Buyer’s 

country, the matter shall be referred to arbitration 

or competent courts according to the law of the 
Buyer’s country. 

  هي المجهز من تأمينها المطلوب الوثائق وبقية الشحن وثائق 13-1

 .استيرادية إجازة -

 الموردة أو المصنعة الجهة قبل من المقدمة الضمان شهادة -

شهًرا    12)  التشغيلي الضمان ن نفاذية فترةتكو أن على

  . المواد ستالممن تاري  ا

 مصرف من صادرة مشروطة غير مصرفية كفالة تقديم -

 البالغة األولية النقدية السلفة مبلغ تعادل العراق في معتمد

   وجدت إن)  العقد توقيع بعد اإلحالة مبلغ من%   10)

 مجلس لقرار استناداً  العام والقطا  العامة الشركات باستثناء

  .2010) لسنة  63) المرقم الوزراء

Shipping and other documents to be submitted by 

the Supplier: 

- letter of guarantee submitted by the manufacturer 
or the importer, and the Commodities guarantee 

validity period must be (12) months from date of 

receiving the Commodities. 
- presenting an unconditional bank guarantee from 

an approved bank in Iraq equals (10)% of the 

contract's value after signing the contract (if 

applicable) except for general companies and 
public sector enterprise according to the Iraqi 

council of ministers' decision no.(63) of (2010). 
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 بها المتصلة والخدمات المجهزة للسلع المحددة األسعار 15-1
   قابلة غير.  ) للتعديل قابلة المنفذة

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

15-1 



 : مبين كما   المستحقات)  الدفع شروط 16-1

 االستالم بعد بالدوالر االمريكي  %100) المبلغ تسديد يتم

 : كاآلتي

ً  ومطابقتها المواد وصول بعد%  75) -  .فنيا

 في المبين التشغيلي الضمان فترة انتهاء بعد%  25) -

 .أعالش  1-13)  الفقرة

Method and Terms of Payment are as follows: 

(100%) of payment in USD after receiving the 

commodities as follows: 
 - (75)% upon Commodities’ arrival to the final 

destination and after verifying the technical 

specifications. 

- (25)%  after  the end  of  the  Commodities' 
functioning guarantee period in para 13-1 above. 
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 بعدها المشتري على التي الدفع تأخير فترة)  ينطبق كان إذا 16-5
 . يوم  عدد ادخل) هي  فائدة يدفع أن
 %  .  الرقم ادخل)  هي ستطبق التي الفائدة نسبة
   تنطبق ال) 
 

If it is applicable (The period of payment delay 

that the buyer shall afterwards pay an interest is 

[insert number] days. 
Interest rate that shall be applied is [insert 

number] days. (not applicable) 

 

16-5 

   إلزامي) التنفيذ حسن ضمان 18-1
 اإلحالة مبلغ قيمة من% 5 تكون األداء حسن ضمان قيمة

 .األمريكي وبالدوالر

Good Performance guarantee is [“compulsory”] 
good performance guarantee amount  shall  be (5)%  

of the contract's value and in US Dollars. 

18-1 

  شكل على األداء حسن ضمان يكون إلزامية، كونها حال في 18-3
  .معتمد مصرف من ضمان خطاب)

If compulsory, the good performance guarantee 

shall be in the form of (a guarantee letter from a 

valid Bank). 
 

18-3 

 الضمان فترة انتهاء بعد) األداء حسن ضمان يسترد 18-4
 قبل من ومختوم موقع مؤيد فني بتقرير وتزويدنا التشغيلي

 من الحاجة انتفاء يؤيد بكتاب وتزويدنا ، الرقابة قسم)
 . المستفيدة الجهة من الضمان خطاب

The value of good performance guarantee can be 

returned after  the operational warranty period 

expires. 

18-4 

 أضرار أي إلحاق أو إتالفها عدم) السلع تأمين المجهز على 23-2
 الجهة مخازن إلى إدخالها ولحين النقل فترة طول بها

  . المستفيدة

The Supplier ensures that the Commodities are 

shipped to their destination as stated in the 

Contract in a way that guarantees that no damage 
to occur to them. 

23-2 

 بمبلغ الشركة لصالح معها المتعاقد الشركة باسم تأمين وثيقة 24-2

 .المشحونة البضاعة قيمة من  %110) يعادل

An insurance of (110)% of the cargo's  value, on 

behalf of the company and interest of the 
COMPANY, must be submitted.       

24-2 

 : النقل 25-1
 مع   المستفيدة الجهة)  المشرو  موقع إلى السلع نقل إن  
 مسؤولية من هي وخزن تأمين إجراءات من تتضمنه ما كل

 .العقد في داخلة األعمال هذش كلف وان المجهز

Transportation of Commodities: the importer is 

required under the Contract to transport the 

Commodities to their final destination as stated in 

the Contract .The supplier will be responsible for 

transportation, insurance and storage procedures, 

and the cost of such works are included in the 

Contract. 

25-1 

27-1 

 

الغرامات التأخيرية : تفرض غرامة تأخيرية على الطرف 
 الثاني في حالة التأخير في التجهيز وتحسب كما يلي :

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
مبلغ العقد

مدة العقد الكلية 
  

 أي تغير في المبلغ مبلغ العقد هو )مبلغ العقد األصلي + 
 مدة العقد هي  )مدة العقد األصلي + أي تغير في المدة .

 
يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب االنجاز 

لاللتزامات التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ العقد والتي 
صدرت فيها شهادة تسلم أولي للعمل المنجز أو السلعة 

ومهيأة لالستخدام  المجهزة أو الخدمة المطلوبة مطابقة
 حسب شروط التعاقد وتطبق المعادلة كاآلتي:

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
قيمة االلتزامات غير المنفذة

مدة العقد الكلية 
  

1-  Delay Penalties shall be 10%  per day as 

following: 

 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10% = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 

The contract amount is the original contract 

amount  ± any change in amount. 
The contract period is the original contract 

period ± any change in period. 

 

2-  The Delay Penalties shall be reduced in 
accordance with the partial shipments received by 

the first party and the issuance  of the  preliminary 

certificate of  acceptance, as per the following 
formula: 
 𝑢𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10 = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 
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 استالم تاري  من   شهًرا12) ) التشغيل ضمان نفاذ فترة 28-3

   .الفنية للمواصفات ومطابقتها المواد

Commodities  guarantee validity period is ( (12) 

months from the date of receiving the Commodities 
28-3 



 مخازن) النهائية الوجهة مكان سيكون الكفالة، ألغراض

  .CIP المستفيدة الجهة
and verifying the technical specifications. 
For the insurance purposes, the final destination 

shall be the ware-house of the buyer (CIP). 

ً  مائة وثمانون  يوم 180)ستكون  أهيلفترة الت 28-5  Period of rehabilitation shall be (180) one hundred .يوما

and eighty days. 
28-5 

 
شروط 
 أخر 

 العقد الذي سيوقع خاضع إلى : -

 ( 2014  لسنة )2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  

  لسنة 44وتعليمات الموازنة العامة االتحادية رقم )

(2017 .  

 ( لسنة 56قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  

  لسنة 40العراقي رقم )   والقانون المدني1977)

  لسنة  12  وقــانون التضمين رقــم ) 1951)

(2006.  

  المناقصة خاضعة لقانون رسم الطابع بنسبة

 ثالثة باألف عند توقيع العقد. % 0,003)

 ( 3المناقصة خاضعة للتحاسب الضريبي بنسبة% .  

 ( 1/1000استيفاء مبلغ رسم الطابع العدلي وبنسبة  

 عشرة آالف دينار عراقي.  10000ولغاية )

  يتحمل من ترسو عليه المناقصة دفع أجور نشر آخر
 إعالن قبل توقيع العقد.

 ( من الكلفة  %20استبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد  

 التخمينية المخصصة ألغراض اإلحالة. 
  في حالة إعادة إعالن المناقصة يكون ثمن شراء

 مستندات المناقصة غير قابل للرد.
  5تفريغ البضاعة في مخازن الطرف األول خالل )يتم  

 ) الجهة المستفيدة  . أيام من وصول المواد إلى الموقع
  تتعهد الشركة بصحة المستمسكات المقدمة للمناقصة

وفي حال ورود اإلجابة من جهة اإلصدار عكس ذل   
يحق للطرف األول اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

  لسنة 11بات رقم )الشركة وحسب قانون العقو

إلغاء  للشركة  ومصادرة التأمينات ويحق 1969)

مع اإلحالة وإحالة المناقصة بعهدة المناقص الثاني 
واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن  تحميله فرق البدلين

 وضع الشركة في القائمة السوداء.
  تعتمد ضوابط ومعايير الترجيح االسترشادي للعطاءات

ييم العطاءات حسب ما ورد بكتاب أثناء الدراسة وتق

  في 4/7/434398وزارة التخطيط المرقم )

(14/4/2009 .  

 من  %50) بنسبة وطنية عمالة بتشغيل الشركات تلتزم 

 الديواني األمر من  5) الفقرة وحسب العامل الكادر

 .2012 لسنة  46)

 العقد تنفيذ إليها يحال التي األجنبية الشركة تلتزم 
 قسم /االجتماعية والشؤون العمل وزارة بمراجعة

 إلى األجنبي دخول تاري  من يوًما  30) خالل األجانب

 وبخالفه عمل، إجازة فيها العاملين منح لغرض العراق
 االلتزام عدم عند مالية غرامات الشركة على يترتب
 المستحقات صرف عدم إلى إضافة أعالش، بالفقرة
 له الممنوحة الدخول سمة وإلغاء المالية

 حق إلغاء المناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة  للشركة
بناًء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات 
ويعاد ثمن الشراء وثائق المناقصة فقط للمناقصين 
وكذل  يتم إعادة ثمن شراء وثائق المناقصات إلى 

 المناقصين في الحالتين اآلتيتين :
التنفيذ إلى  حال إلغاء المناقصة وتغيير أسلوب –أ 

الدعوة المباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط 
اللجوء إلى تطبيق هذين األسلوبين على اعتبار إن 

- The contract will subject to: 

 Government contracts implementation 

instructions no.(2) of (2014) and the federal 

budget instructions no.(44) of (2017). 

 The contract subject to the law of government 

debts collection no (56) of (1977) and Iraqi 
civil law no.(40) of (1951) and Inclusion law 

no.(12) of (2006). 

 Stamp fees (0.003)% three per thousand  when 

signing the contract. 

 Income tax (3)%. 

 (**) 

 That who will be awarded the contract, shall 
be charged with fees of  the last announcement  

before signing the contract. 

 Offers that exceed or are less than (20)% of 

the contract value shall be rejected. 

 In case of re-declaring the tender, the 
purchasing price of the bidding documents is 

non-refundable. 

 Unloading should be within (5) days from the 

commodities reaching its final destination 

specified in the Buyer’s country specified 
Project site. 

 All the documents submitted by the second 

party must be authentic, otherwise the 

COMPANY will gain the right to take legal 
actions against it according to the Iraqi 

punishments law no.(11) of 1969; confiscate 

the deposit; award the contract to the next 
bidder (**); and enlist the company in the 

black list.  

 Regulation and standards of indicative 

weighting shall be adopted in evaluating the 

tenders, as indicated in letter no.(4/7/434398) 
in 14/4/2009 issued by the Iraqi ministry of 

planning. 

 All companies should commit to a minimum 

of (50)% national workforce as stated in para 
(5) of the Executive Order no.(46) of 2012.     

 In case of acceptance, Foreign companies must 

go to the Ministry of labor and social affairs/ 

foreigners section; within (30) days from date 
of entry to Iraq; to issue working visas to their 

staff, otherwise there will be financial penalties 

for any failure to comply with the above. In 

addition, any financial entitlements shall be 
suspended and the working visas will be 

cancelled.    

 The COMPANY has the right to cancel the 

tender before signing the contract and 
according the rules without compensating the 

 

other 



 اعتماد هذين األسلوبين ال يتطلب بيع وثائق المناقصة.
عند إلغاء المناقصات للسنة السابقة واإلعالن عنها  –ب 

 مجدداً بتسلسل جديد للعام الالحق.

 العربية عند االختالف بالتفسير إال إذا نص  تعتمد اللغة
 على خالف ذل  في العقد.

  سحب العمل يكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

  . 2014  لسنة )2رقم )

  استبعاد العطاء غير المطابق للمواصفات الفنية
 المطلوبة حتى لو كان أوطأ العطاءات.

  للمشتري الحق باالحتفام بملكية التصاميم و الخرائط
باستثناء بعض  الشركةوالكتلوكات التي تقدم من حق 

الحاالت الخاصة والتي تكون بموافقة رئيس جهة التعاقد 
وعلى أن تمتنع هذش الجهات من نشر أي معلومات 

 تتعلق التعاقد. 
 أمريكي/ شركة : يكون منشأ الموادGE األمريكية. 

  يتم اعتماد عنوان الشركة المشاركة المثبت في العطاء
المقدم عنوان للمراسالت والتبليغات وعلى الشركة 
إشعار جهة التعاقد بكل تغيير على هذا العنوان خالل ) 

  سبعة أيام من تاري  حصوله وإذا تبين بأن العنوان  7

فس  العقد واتخاذ اإلجراءات  للشركةوهمي يحق 
 سبة.القانونية المنا

  استقطا  كلفة الفقرات التي لم يتم تنفيذ أو  للشركةيحق
التي تقل كمياتها عند االنجاز عن ما ورد في جدول 

 الكميات. 
  ال يعتبر المرف الراهن في العراق من المروف

 القاهرة.
  ( من الكلفة  %20تكون نسبة التحميالت اإلدارية  

كة المجهزة الفعلية لتنفيذ أي التزام، في حالة نكول الشر
وتنفيذ باقي التزامات العقد من جهة التعاقد بأي طريقة 

 بالنسبة لعقود المقاوالت.
 أو التأهيل يجوز لجهة التعاقد تجزئة إحالة التجهيز 

 لسلع والمواد أو الخدمات المطلوبة تجهيزها.ل
  ال يجوز بيع وصل شراء المناقصة من قبل المجهز

 الذي اشتراها إلى آخر.
  الشركات المتعاقد بالمستحقات المالية ما لم عدم تزويد

يقدموا كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون 
 االجتماعية.

bidders. the purchasing price of the bidding 

documents is refundable only if: 
a- cancelling the tender and changing it into a 

direct or Monopolist invitation when the 

conditions are met. 

b- cancelling last year tenders and re-declaring 
them under a new number the year that 

follows. 

 Arabic language shall prevail in case of any 

discrepancy, unless stated otherwise in the 
contract. 

 Any withdrawal will subject to the 

government contracts implementation 

instructions no.(2) of (2014).   

 Bids that doesn't meet the required technical 

specifications shall be rejected even if they 
present the lowest price. 

 The buyer has the right to retain ownership of 

any designs, drawings and catalogues used in 

the contract, expect for some special cases 
under the buyer's agreement, also the seller 

must refrain from publishing any information 

related to the contract.  

 Origins of the commodities must be: 
USA/ GE Energy (GELLC).   

 For correspondence and notification purposes, 

the address submitted by the company in the 

bid documents shall be adopted. In case of any 

change the company must submit a notification 
within (7)days of the changing date. The 

COMPANY has the right to avoid contract and 

take legal actions  If later on the address was 
found fake. 

 The COMPANY has the right to deduce the 

cost of any unfinished or partly implemented 

items from the total cost of the contract. 

 The current situation in Iraq does Not consider 
as a Force Majeure. 

 Administrational procedure fees cost reaches 

(20)% of the total cost for any contract. In case 

of a company was unable to implement 

liabilities, the contract will be implemented by 
a third party. 

 The buyer have the right to assign the contract 

to more than one seller, each with one or more 

of the Commodities required in the contract. 

 For the purposes of implementation of 
projects, or processing contract's materials; 

raw materials that are made in Iraq are 

prioritized.   

 It is forbidden to sell the bid documents' 
purchasing receipt from one supplier to 

another. 

 

     
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسعارمعادلة تغيير                                      
 

 من الشروط العامة للعقد .  2-15الفقرة  إلىيتم تعديل أسعار العقد وفق المعادلة المدرجة الحقاً باالستناد 
 المعتمدة لدفع مستحقات المجهز بموجب العقد للتعديل خالل تنفيذ العقد وذلك وفقاً للمتغيرات  األسعارتخضع 

 الحاصلة في مكونات كلفة أجور األيدي العاملة والمواد بموجب المعادلة اآلتية : 
 

 1م –(  1ل/2+ ج ل 1ع/2)أ + ب ع 1= م 2م
 

  1إن : أ +  ب + ج  = مالحظةمع 
 

 : الزيادة في السعر المتحققة للمجهز . 2م
 

 : السعر بموجب العقد:  1م
 

 بموجب العقد .  اإلداريةأ : معامل ثابت يمثل هامش الربح والتحميالت 
 

 العاملة في قيمة السعر .  األيدي أجورب: معامل ثابت يمثل نسبة مكون 
 

 ن المواد في قيمة السعر . ج : معامل يمثل نسبة مكو
 

 كل من  يهذه السلع في دولة المنشأ ف بإنتاج: دليل ألجور األيدي العاملة في قطاع الصناعة المعني  2، ع 1ع
 

 .  األسعاروالتاريخ الذي تم بموجبه تعديل   األساسالتاريخ 
 

 والتاريخ الذي تم بموجبه تعديل األسعار في دولة  األساسفي كل من التاريخ   األولية: دليل ألجور المواد  2، ل1ل
 

 المنشأ  
 

 : أدناهي تم تحديدها من المشتري كما مبين فالثوابت أ ، ب ، ج ،ي
 أ : ) ادخل قيمة الثابت أ ( 

 ب : ) ادخل قيمة الثابت ب ( 
 ج :  ) ادخل قيمة الثابت ج ( 

 



المواد عند توقيع العقد في  وأسعارالعاملة  األيدي جورأيقوم المجهز بتحديد المصادر التي ستعتمد في تحديد 
 . عطائه
 : هو الموعد الذي يسبق الموعد النهائي لتقديم العطاء بثالثين يوماً. األساسالتاريخ 

 . (التي تسبق تاريخ الشحن ) يمثل منتصف فترة التصنيع  األسابيع(  األسابيعادخل عدد ( األسعارتاريخ تعديل 
 يلي :  الطرفين على اعتماد هذه المعادلة بموجب مايتم اتفاق 

 

  إالالسلع التي تجهز بعد انقضاء التوقيتات المحددة للتجهيز بموجب العقد  أسعارمراجعة وتعديل  إجراءيتم  ال -1
 لحق المجهز. للمشتري ا إلىتعود  ألسبابفي اتفاقية تمديد فترة التجهيز للسلع المتأخر تجهيزها  اإلشارةتمت  إذا

 .لمتصلة بها نتيجة تطبيق المعادلةالسلع والخدمات ا بأي تخفيض في أسعار
 

، يتم اعتماد ألجور العمال والموادكانت العملة لألسعار الواردة في العقد مختلفة عن العملة في دولة المنشأ  إذا -2
سبة الناتجة من قسمة نسبة معامل تصحيح لضمان تعديل األسعار بصورة دقيقة ، وان معامل التصحيح يتضمن الن

 . ي التاريخ األساس وتاريخ التعديلالتحويل بين العملتين ف
 

 . ت المماثلة بقيمة الدفعة المقدمةيشمل تعديل األسعار الكميا ال -3
 
 
 
 
 
 

 القسم التاسع  : نماذج العقود                                  
 

 لعقود تجهيز السلع                                       
  

 جدول نماذج                                                    
 
 

 نموذج صيغة العقد  -1
 

  األداءضمان حسن  -2
 

 ضمان البنك للدفعة المقدمة  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج استرشادي
 

 صيغة العقد - 1
 
 

 هذا النموذج بحسب التعليمات المدرجة في أدناه ( يمأل  أن) على مقدم العطاء الفائز 
 هذا العقد في هذا ) ادخل رقم ( اليوم من ) ادخل : الشهر ( ، ) ادخل السنة (  إبرام
 بين 
ً  ( ادخل االسم الكامل للمشتري ،  1)  كذا  بنوع الهيئة القانونية مثالً : وكالة كذا وزارة ادخل وصفا

شركة منشأة بحسب قوانين ) ادخل اسم الدولة المشتري (  أو ، ) ادخل اسم دولة المشتري (لحكومة كذا 
 مقرها الرئيسي 

 ( فيما يلي المشتري إليه) ادخل عنوان المشتري ( ) والمشار 
 و 

منشأة حسب قوانين ) ادخل اسم الدولة المورد( ومقرها  أو(   )  ادخل اسم المجهز ( ، شركة  2) 

 الرئيس 
 فيما يلي  ً  المجهزً  (  إليه) ادخل عنوان المورد ( ) والمشار 

المشتري قام بطرح عطاء لتجهيز سلع وخدمات مساعدة معنية ) ادخل وصفاً مختصراً للسلع  إنبما 
هذه ، وقبل العطاء الذي قدمه المجهز لتوفير هذه  والخدمات ( ، وقبل العطاء الذي قدمه المجهز لتوفير

 السلع والخدمات مقابل 

  0فيما يلي ً  قيمة العقد  ً  (  إليه) ادخل قيمة العقد باألحرف واألرقام ( ) والمشار 
 

  -تشهد هذه االتفاقية على ما يأتي : 
 

ني التي فسرت بها في شروط معاني الكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية لها ذات المعا -1

 0العقد المشار أليها فيما يأتي 
 

الوثائق اآلتية سوف تشكل العقد بين المشتري والمجهز ، وهي تقرأ وتفسر على أنها جزء ال  -2

 يتجزأ من العقد :
 

 ) أ ( اتفاقية العقد هذه 



 ) ب ( الشروط الخاصة بالعقد 
 ) ت ( الشروط العامة للعقد 

 ) ث ( المتطلبات الفنية ) بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنية ( 
 ) ج ( عطاء المجهز وجدول األسعار االصلي 

 ) ح ( خطاب قبول المشتري 
 ) خ ( ) أضف هنا أية وثائق أخرى ( 

 

في حالة وجود تضارب او عدم تطابق بين  0يسود هذا العقد على جميع وثائق العقد األخرى  -3

  0وثائق العقد ، تسود الوثائق بحسب الترتيب أعاله 
 

بالنسبة للدفعات التي ستصرف من المشتري لصالح المجهز المذكور فيما يأتي ، فأن على  -4

المجهز أوال أن يتعهد بتزويد المشتري بالسلع والخدمات وبإصالح األعطال فيما يتوافق مع إحكام 

  0هذا العقد 
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 المديريات م المادةاس رقم الطلب

عدد مرات 
 اإلعالن

 تاري  الغلق

1 

E3G - 010 الرئيسية لوحدات  المواد تأهيلF-9 
جنوب  اءبكهر محطة

 ولىبغداد الغازية/ األ
 2018 /13/8 الثالثةالمرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Tender No. Item Station Name  Closing Date 
1- E3G - 010 rehabilitation of 

(Capital parts of 
F-9 units) 

South of Baghdad 

power plant 

station/ First. 

third time 2018  /8  /13 



 



 ( G 3E- 010الـعـامـة الخـارجـيـة المـرقمة ) مـناقـصـة ال إعــادة إعــالن

  Section  Two:  Bid Data Sheet                                          الفصل الثاني: ورقة بيانات العطاء

 A- General عام -أ

 الطاقة إلنتاج العامة الشركة / الكهرباء وزارة:  المشتري اسم 1-1
 الوسطى المنطقة/  الكهربائية

 ولىجنوب بغداد الغازية/ األ كهرباءمحطة :  المحطة اســم

 F-9رئيسية لوحدات ال الموادتأهيل :  اسم المناقصة
 (الثالثةاعادة اعالن للمرة )(  E3G ـ 010 : ) المناقصة رقم

Buyer’s Name: Ministry of Electricity / General 

COMPANY Of Electricity Production (GCEP). 

Station’s Name: South of Baghdad power plant 

station/ First. 

Tender’s Name: rehabilitation of (Capital parts of 

                            F-9 units). 

Tender’s Number: E3G - 010  For the third time. 

1-1 
 

 ضمن /2018 لسنة االستثمارية الموازنة:  المشروع اسم 2-1

 (.6-4-10) التبويب ذو الغازية المحطات تأهيل مشروع

Federal  Budget: Investment budget of  2018/ 

Classification rehabilitation of Gas stations project no. 

(10-4-6). 

2-1 
 

توجد الئحة بأسماء الشركات غير المؤهلة أو الممنوعة من  4-2
 العمل لدى وزارة التخطيط / دائرة العقود العامة الحكومية

 www.mop.dov.iq الموقع االلكتروني:

There is a list of the companies that are unqualified or 

banned from working with the Ministry of Planning 

and Developmental Cooperation / Government Public 

Contracts Department:  Website: www.mop.dov.iq 

4-2 
 

 B- Contents of Bid Documents ات وثائق العطاءمحتوي -ب

العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية /  الشركةعنوان المشتري :  7-1
محلة  –ساحة غرناطة  –الباب الشرقي  -المنطقة الوسطى 

 (15بناية ) –( 19شارع ) –( 109)
الجهة التي تستلم العطاء: االستعالمات / الطابق األرضي / 

 صندوق المناقصاتتوضع في 
 –( 109محلة ) –ساحة غرناطة  –العنوان: الباب الشرقي 

 (15بناية ) –( 19شارع )
 المدينة : بغداد

 (1085صندوق بريد : )
:  للشركةالموقع االلكتروني 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
اري : البريد االلكتروني للقسم التج

gcep_micomdep@yahoo.com 
dept.m@moelc.gov.iq.commercial_37:mail-E 

For the purpose of clarification of Bid’s objectives 

only, the Buyer’s address is: 

Ministry of Electricity / General COMPANY Of 
Electricity Production (GCEP)/middle region. 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 166, St. 

No. 19, Sector 109. 
Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, Meeting 

room. 
Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
E-mail of the Commercial Department: 
gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

7-1 

 قاعة – الشركة مقر إلى العطاء وثائق حول االستفسارات تقدم 7-1
 األرضي الطابق – االجتماعات

 .الفنية االستفسارات على لإلجابة مؤتمر عقد سيتم

 2018 / 8/  7  الموافق الثالثاء  يوم

 استحصال بعد:  بتاريخ العمل صاحب من الموقع زيارة سيتم
 الشركة موافقة

Questions on the Bid Documents shall be submitted to 

the General COMPANY Of Electricity Production 

(GCEP)/middle region/ Ground Floor/ meetings room. 

A conference will be held at Tuesday 7/8/2018 to 

answer any technical questions. 

Bidders can visit the work site after obtaining the 

COMPANY's approval. 

7-1 

 C- Bid’s Preparation إعداد العطاء -ج

 Bid’s Language: Arabic, English. 10-1 (اإلنكليزية أو العربية اللغة) بـ العطاء يكون:  العطاء لغة 10-1

11-1 
 ح

 
 
 
 
 
 
 

 

 :اآلتية الوثائق من العطاء يتألف
 منفصلين وبظرفين( وتجاري فني) بجزئين العطاء يقدم •

 المدير من وموقعة أصلية وبنسخة ومختومين ومغلقين
 على الحي والختم التوقيع في يخوله من أو للشركة المفوض
 جداول من صفحة كل وعلى والتجاري، الفني العرض
 وختم وبتوقيع العطاء مع المرفقة والمالحق المسعرة الكميات

 .العطاء مقدم وصفة اسم تثبيت مع حي

The Bid should include the following documents: 

 The bid must be submitted in one envelope that 

contain the technical and commercial offers, each in 

its own envelope. All envelopes must be sealed; 

stamped By the company stamp; and signed by the 

company's managing director or his Authorized 

representative, the priced quantities lists and the bid 
pages must be stamped and signed as well, also state 

the bidder's name and position. 

11-1 
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 وزارة الكهرباء
 العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى        الشركة

GENERAL COMPANY OF  
    ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP) 

MIDDLE REGION  

http://www.mop.dov.iq/
http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq


 واألجنبية العربية كافة المتقدمة الشركات على: تأسيس شهادة • 
 السفارة من عليها مصادق الشركة تأسيس شهادة تقديم

 للشركة الذاتية السيرة(. العام هذا خالل حديثة) العراقية
 والنظام تأسيس عقد) مع المفوض المدير سفر وجواز
 المستمسكات مع أخرى مستمسكات وأي ،(للشركة الداخلي

 العراق، في الشركة فرع في المفوض للمدير الشخصية
 إدارة من صادرة فعال فيه والمقيم الفرع أدارة في له وتخويل
, وتقديم كتاب تخويل بالمراجعة بتوقيع  المؤسسة أو الشركة
 العقد.

 قرارات وأي) الشركة تأسيس عقد تقديم: العراقية الشركات   
 تسجيل دائرة من الصادرة التسجيل شهادة مع( للعقد تعديل

 وخالل حديثا عليها مصادق) التجارة وزارة في الشركات
 من نسخة مع نافذة بغداد تجارة غرفة هوية وتقديم( العام هذا

 .الجنسية وشهادة المدنية األحوال هوية
 التموينية البطاقة حجب كتاب •
 بأعمال المصنعة الشركة قيام تؤيد وثائق: المماثلة األعمال •

 والتي داخله أو العراق خارج األخيرة الثالثة لألعوام مماثلة
 التي الوثائق تقديم مع العمل تنفيذ على الفنية المقدرة تثبت
 العالقة ذات أو المستفيدة الجهات من التنفيذ حسن تؤيد

 التجارية الملحقية من ومصادقة التأهيل معايير من وتعتبر
 .العراق خارج لألعمال عنها ينوب من أو العراقية

 خارج أو العراق داخل المكتب أو للشركة الكامل العنوان يقدم •
( الخ..الكتروني البريد-طابق-عمارة-دار-زقاق-محلة) العراق
 أو المكتب وجود حال وفي التعاقد عند اعتماده لغرض

 جهات من صادر رسمي كتاب تقديم العراق داخل لشركةا
 الشركة وعلى الشركة أو المكتب عنوان صحة يؤيد رسمية

 عنوانها على يطرأ تغيير بكل التعاقد جهة إشعار المكتب أو

 بأن تبين وإذا التغيير حصول تاريخ من( أيام 7) مدة خالل

 التأمينات ومصادرة العقد فسخ للشركة يحق وهمي العنوان
 .السوداء بالقائمة واإلدراج

 .للحساب الماسك المصرف واسم الحساب رقم تحديد •
 المفوض المدير أو المكتب أو الشركة باسم شراء وصل تقديم •
 العامرة الهيئرة ومرن( للمكاترب) الضرريبة مرن ذمرة برراءة تقديم •

 عليهما ومثبت صدور صحة كتاب مع( للشركات) للضرائب
 الطاقررة إلنترراج العامررة الشررركة إلررى ومعنررون المناقصررة رقررم

 مرررن ممانعرررة عررردم وكتررراب الوسرررطى، المنطقرررة الكهربائيرررة
 .بالمناقصة االشتراك

 الشركة في عنوانه يبين الشركة مخول باسم تخويل كتاب •
 .له الممنوحة والصالحيات

 من وتأييدها المشاركة للشركة المرفقة االستمارة مليء يتم •
 والتحليل الفتح عملية لتسهيل للشركة المفوض المدير قبل

 .المرفقة الوثائق من والتأكد للعطاءات

 الشركات لكافة األخيرة( سنوات 3) لـ الختامية الحسابات •

 مراقب من عليها ومصادق( والعام الخاص القطاع شركات)
 من مصدقة تكون األجنبية للشركات وبالنسبة حسابات،
( البديلة) المجاورة البلدان في الملحقيات أو العراقية السفارة

 العراقية الشركات يخص يمافو. العربية اللغة إلى ترجمةمو
 أو بتنفيذ للقيام للشركة المالية المقدرة تثبت والتي المشاركة

 .منها المطلوب العمل تجهيز
 :يلي ما تتضمن أن على

 .السابقة سنوات( 5-3) لفترة المتحققة السنوية اإليرادات -1

 (.مستمرة عقود) المستمرة االلتزامات -2

 كفاءتها احتساب يتم حديثة أعمال لديها ليس التي الشركات  •

 .2014 عام قبل سنتين آلخر المالية

 مقدم موقف عن االستفسار أحقية العمل صاحب تخويل •
 .معها يتعامل التي المصارف من المالي العطاء

 صادرة المصنعة الشركة من األصلية المنشأ شهادات تقديم •

 Foreign companies must submit their certificate 

of incorporation (certified from the Iraqi embassy 

on the same year); the company's resume and 
Articles of association; passport and personal 

documents of the managing director in the 

company's branch/ office in Iraq, with his 

Authorization letter; and any other document that 
need to be submitted , and submit a letter 

authorizing the review by signing the contract. 

 For qualification purposes, and to prove the 

bidder's capability to perform the services 
required in the tender; submit a list of similar 

services performed by the company over the last 

three years with their well-performance letters 

issued by the beneficiaries and certified by the 
Iraqi commerce attaché (or its equivalent entity).  

 For awarding purposes; submit the company/ 

office full address (City, Street, Sector, Building, 

Floor, Mail, E-mail..etc). In case of any changes, 
the company must submit a notification within (7) 

days of the changing date. The COMPANY has 

the right to avoid the contract; take legal actions; 
and enlist the company in the black list If later on 

the address was found to be fake. 

 Banks and account numbers of the bidder. 

 Purchasing receipt under the company/office 's 

managing director name. 

 Submit a tax clearance certificate issued by the 

Iraqi General Tax Authority (for offices and 
companies), and an authentication letter; both 

issued to the GCEP and entitled with the number 

of the bid, also submit a no-objection certificate 
to participate in the bid.  

 Attach an Authorization letter for the company's 

representative, stating his position and the powers 

given to him. 

 The Bid submitting form must be filled in and 
signed by the managing director to facilitate the 

bid opening and evaluation process.  

 Balance Sheets for the last (3) years, certified by 

the Iraqi embassy or commerce attaché and 

translated to Arabic. it should include: 
1- Annual revenues for the last (3) years, 

2- Continuous commitments (Continuous 

Contracts).  

 For companies with no recent contracts, their 
financial abilities for the last two years before 

(2014) shall be considered.  

 Attach an authorization letter entitling the 

COMPANY to inquire about the bidder's 
financial situation.  

 Commercial Invoice and Certificate of Origin 

(original copies) from the Manufacturer (issued 

by the chamber of commerce and industries of 

company's country of origin); legalized by the 
Iraqi embassy or commerce attaché in the 

 



 من عليها مصادق المنشأ البلد وصناعة تجارة غرفة من
 بالنسبة المنشأ بلد في التجارية العراقية الملحقية أو السفارة

 و( الدفعات مبلغ توضح)  تجارية وقوائم األجنبية للشركات
 المنشأ بلد في التجارية الملحقية أو السفارة من عليها مصادق

 دخول قبل مستعملة غير جديدة تكون  المجهزة المواد وبأن
 المالية المستحقات إطالق إيقاف ويتم للعراق البضائع
 شهادة تصديق صحة ورود لحين للشركات المستحقة للدفعات
 .المنشأ

 لصالح معها المتعاقد الشركة باسم تأمين نقل،وثيقة مستندات •

 شامال األخطار كافة عن( %110) يعادل بمبلغ الشركة

 .عالمية شركة من عليها التأمين عدم حالة في المناقلة تأمين
 في المطلوبة الفنية المواصفات تقديم الشركات كافة على •

 المعتمدة الفاحصة العالمية الشركات إحدى من مصدقة العقد؛
 :لدينا

  الفرنسية Bureau Veritas  -أ
  األلمانية TUV Rheinland Middle East -ب
  الدنماركية Baltic Control -ج
  السويسرية .Cotecna Inspecciton S.A -د

 الطرف نفقة على االستيرادية والغير االستيرادية وللمواد
 الفني العرض مع ونتائجها الفحص شهادات وتقديم الثاني

 .المقدمة المواصفة اعتماد يتم ال وبعكسه
 أسعار تحديد مع واضحة بصورة المواد منشأ تثبيت يجب •

 المناشئ حسب أو مناشئ عدة وجود حالة في المناشئ
 .بالمناقصة المطلوبة

 المستوردة المواد لكافة االستيراد إجازة بإصدار الشركة تلتزم •
 اإلجازة بإصدار الالزمة اإلجراءات واستكمال ومتابعة
 الفقرة هذه تثبيت يتم) المالية الرسوم كافة الشركة وتتحمل

 (.باإلجازة العمل إعادة حالة في

company's country. Commodities should all be 

new and unused. Financial entitlements will not 
be paid until confirming the validity of Certificate 

of Origin.      

 Shipping documents. For uninsured shipments; an 

insurance policy of (110)% of the cargo's value, 

on behalf of the company and interest of the 
COMPANY must be submitted; on all potential 

risks.  

 All companies must submit the required technical 

specification in section six, tested by one of the 
following International companies that are 

accepted by the first party: 

1- Bureau Veritas; 

2- TUV Rheinland Middle East; 
3- Baltic Control; 

4- Cotecna Inspecciton S.A.; 

for imported and non-imported commodities, and 
the second party shall bear all costs. Inspection 

Certificates and their results must be submitted in 

the techniqual offer; otherwise the submitted 
specifications shall be rejected. 

 In case of several origins available or required in 

the tender, provide a clear priced list for all 

origins. 

 The company is required to issue an Import 

License for all imported commodities, also to  
pursue and complete all related actions required, 

and bear all costs. [this applies if the Import 

License was required].  

 Alternative Bids [not permitted]  13-1 (. مطلوبة غير)  البديلة العطاءات 13-3

  the latest applicable versions of the INCOTERMS .(2010 لسنة)  لالنكوترم به المعمول األخير اإلصدار يعتمد 14-5

Shall be adopted (2010). 
14-5 

  العقد تنفيذ عند العطاء مقدم من المقدمة العطاء أسعار تكون 14-6
 ( . للتعديل قابلة غير) 

The  Bid  prices offered  by  the Bidder  upon 

executing the contract are (non- adjustable) 
14-6 

 متخصصة( جزء) قائمة كل في المسعرة البنود تقل ال أن يجب 14-7

 مجموع من( %100) عن الوطني التنافسي العطاء قوائم من

  القائمة لتلك المكونة البنود

 الكميات من(  %100) بنسبة نافذ السعر يكون أن يجب

 .القوائم لتلك المكونة البنود من بند كل إزاء المؤشرة

The priced items in each specialized list (part) in the 

national competitive bid's lists 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 the lists. 

14-7 
 

 Prices shall be in the (US Dollars) currency and .المناقصة نوع وحسب( الدوالر) عملةب األسعار تكون 15-1
according to the type of the Bid. 

15-1 

 يوماً  مائة وثمانون (180لتأهيل )لتنفيذ ا المتوقعة الزمنية الفترة 18-3

 

The expected rehabilitation period (180) one 

hundred and eighty days 
18-3 

19-1 
 أ

 .Authorization of the Manufacturer to the Bidder (مطلوب. )المجهز العطاء لمقدم المصنعة الجهة تخويل
(applicable) 

19-1 
a 

19-1 
 ب

 (مطلوبة. )البيع بعد ما خدمات
 مطلوبا   ذلك كان وإذا, العراق في عامالً  العطاء مقدم يكن لم إذا
 في عنه بوكيل ممثالً  يكون أن يجب(, العطاء بيانات) ورقة في

 قطع وتوفير الصيانة بعمليات القيام على وقادراً  مجهزاً  العراق
 المواصفات أو العقد شروط في مذكور هو ما بحسب الغيار
 .الفنية

 

After sale services (Applicable) 
If the Bidder is not doing business in Iraq, and if 

that was required in the bid data sheet, they should 

be represented in Iraq by an agent that is ready and 

capable of conducting maintenance operations and 
providing spare parts as stated in the contract 

conditions and/or the technical specifications.  

 

19-1 
b 

19-1 
 ج

 والمعايير المؤهالت جميع العطاء مقدم في تتوفر أن
 (.والمؤهالت التقييم معايير) الثالث القسم في عليها المنصوص

The Bidder should meet all the qualifications and 
standards stipulated in section three (Evaluation and 

19-1 
c 



Qualification Criteria). (Applicable) 

 Bid’s validity (120) One hundred and  twenty days .الغلق تاريخ من( يوم وعشرون مائة)(120) العطاء نفاذية مدة 20-1

from the closing date. 
20-1 

 .  األسعار وتعديل بمراجعة فيها يسمح ال التي العقود في 20-3
 ( يسمح ال) 

The contracts, in which it is not permitted to adjust 

prices. ( non applicable) 
20-3 

 ( مطلوب.  ) العطاء ضمان - أ 21-1
 مصرف من صادر للعطاء ضمان على يحتوي العطاء -ب

 نماذج) من الرابع الفصل في الموجود النموذج حسب معتمد
 (.العطاء

a-   Bid’s letter of guarantee (required). 

b-   The Bid contains a Bid’s guarantee letter 
(issued by a trusted  bank) as per the form in 

Section Four of Bid Forms. 

21-1 

($ 7,700) العطراءات مقدمي من المطلوبة األولية التأمينات -أ 21-2

 مصردق صرك) شركل على كونوسبعمائة دوالر ت سبعة آالف
 (.أصلية نسخة( )ضمان خطاب أو سفتجة أو
 فرري معتمررد مصرررف مررن صررادر الضررمان خطرراب) يكررون -ب

 مرن لنرتمكن المركرزي البنرك يصردرها نشررة بموجرب العراق

 فورمرة أو TBI مرن الصرادر النمروذج وحسرب الضمان تفعيل

 المصرردر المصرررف خررتم ضرررورة مررع المعتمرردة المصرررف
 .الضمان لخطاب

 الرابع القسم في الموجودة الضمان نماذج احد مع يتوافق أن -ج
 المشرتري مرن يعتمرد آخرر نموذج أي أو(  العطاءات نماذج) 
 . العطاء تسليم قبل

 لمشرتريا مرن خطري طلرب إصدار فور للصرف قابل يكون  -د

 .(5-21) الفقرة في الواردة بالشروط اإلخالل حال في

 . األصلية النسخة تسليم يتم أن  -هـ

 فتررة انتهراء بعرد يومرا( 28) لمردة المفعرول ساري يكون أن  -و

 ذلررك كرران إذا العطرراء نفرراذ تمديررد ترراريخ بعررد أو العطرراء نفرراذ

 ً ً  مطلوبا  (.العطاء لمقدمي التعليمات) من( 2-20) للفقرة وفقا

a- The Bid guarantee price is (7,700)$ and shall be 
submitted in the form of (letter of guarantee or 

check) issued by the Government of Iraq, or any 

other form to be mentioned in the bid data sheet.  

b- For liquidation purposes; the letter of guarantee 
should be issued from a trusted bank in Iraq as per 

the publication issued by the Central Bank of Iraq, 

and using the official form issued by the TBI or the 
form of the bank selected by the bidder.  

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 copy must be submitted; duplicates 

are not accepted, 
f- It must be valid for (28) days after the Bid’s 

validity period or after the date of bid extension 

expiry period, if required according to Para 20-2/ 

Instructions to Bidders. 

21-2 

 البندين في المذكورة األعمال من بأي العطاء مقدم قيام حالة في 21-7
 أهلية عدم إعالن في الحق فللمشتري الفقرة، هذه من(  ب و أ)

 . المدة المناقصات في مشاركاته وتعليق العطاء مقدم

ً  الفائز العطاء مقدم فشل إذا – أ  التعليمات) من( 43) للفقرة وفقا

 (.  العطاءات لمقدمي
 األداء حسن ضمان تقديم في الفائز العطاء مقدم فشل إذا – ب

 (. العطاءات لمقدمي التعليمات) من( 44) المادة بموجب

 ( سنتان األهلية عدم فترة ستكون) 

If the Bidder conducts anything stated in para (a) or 

(b) of this clause,  the  Buyer  shall  have  the  right  

to  declare  the  Bidder disqualified and suspend its 
participation in tenders for a period of (2) two year. 

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. 

21-7 
 

 عطائه من مميزة واحدة أصلية نسخة يقدم أن العطاء مقدم على 22-1
 هومذكور كما المناقصة وثائق من" أصلية نسخة" عليها مؤشرا

 (.العطاء بمقدمي الخاصة التعليمات) من( 11) المادة في

The  Bidder  must  submit  one  original  copy  of  
his  Bid  marked  as “Original” from the Bidding 

Documents as stated in 11/Instructions to Bidders. 

22-1 
 

 D- Submission and Opening of  Bids تسليم وفتح العطاء -د
23-1 

 أ+ب
 The Bidders May Not send their Bids via email. 23-1 ) ال يحق ( للمتقدمين تسليم عطاءاتهم عبر البريد االلكتروني.

a+b 

23-2 
 ج

 اإلضافية العالمات والخارجية الداخلية المغلفات تحمل أن يجب
 وبريدها وعنوانها الشركة واسم المناقصة ورقم اسم)  الخاصة

 ( العطاء مغلف على يكتب المحمول الهاتف ورقم االلكتروني

The inner and outer envelopes shall have the 
special additional marks 

(Name and No. of the Tender, (Name, Address, E-

mail, Phone no., Mobile no.) of the Bidder). 

23-2 
c 

 : هو المشتري عنوان العطاء تسليم ألغراض 24-1
 الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة

 محلة – غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  عنوانال

 (  15) بناية –( 19) شارع –( 109)

 (1085: ) بريد صندوق

 في األرضي الطابق/  االستعالمات:  العطاء تستلم التي الجهة
  المناقصات صندوق في توضع/  الشركة مقر

For the purpose of Bid’s submission, the Buyer’s 

address is: 

To: Ministry of Electricity / General COMPANY 

Of Electricity Production (GCEP). 
Address City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 

166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

24-1 
 



 13/8/2018 يوم :المناقصة غلق تمديد النهائي الموعد

 عطلة الغلق موعد صادف حال وفي ،االثنين يوم المصادف
 من يليه الذي اليوم من الوقت نفس في الغلق يكون رسمية
 . الرسمي الدوام
 . ظهراً ( عشر الثانية الساعة) :الوقت

Tender Deadline: Monday 13/8/2018 (In case of 

closing date comes cross an official holiday, the 
closing date shall be at the same time in the day 

which follow the holiday.)   Time: 12:00 p.m. 

 : اآلتيين والزمان المكان في العطاء فتح سيتم 27-1
  الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة: إلى

 محلة – غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  العنوان

 ( 15) بناية –( 19) شارع –( 109)

 (   االجتماعات قاعة)  األرضي الطابق
  بغداد: المدينة

 ( 8/2018 /13: ) التاريخ

 . ظهراً  عشر الثانية الساعة بعد:  الوقت

Bids shall be opened in the following time and place: 

at: Ministry of Electricity / General COMPANY Of 
Electricity Production (GCEP). 

Address City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 

166, St. No. 19, Sector 109. 
Postal Code: P.O. Box 1058 

Tender Deadline: 13/8/2018  

Time: after 12:00 p.m. 

27-1 

 االلكتروني البريد عبر العطاءات تسليم المسموح من كان إذا 27-1

 ً ( العطاءات لمقدمي تعليمات) من( 1-23) الفرعية للفقرات وفقا

 (ينطبق ال) .يأتي كما العطاءات فتح اإلجراءات ستكون

If it is allowed to submit Bids via email according 

to 23-1/Instructions to Bidders, Bids opening 

procedures shall be as follows: (not applicable) 

27-1 

 E- Evaluating and Comparing Bids ـ التقييم والمقارنة العطاءات هـ
 Prices submitted in other currencies shall be .المناقصة طبيعة وحسب( األجنبية العملة) المقدمة األسعار 34-1

converted to their equivalent in (US Dollars). 
34-1 

 العطاءات تحليل في كعامل المحلية األفضلية هامش( يؤخذال ) 35-1
 األفضلية بنسبة تحدد مشاركة عقود بموجب التجهيز عقود في

 في المجهزالوطني واشتراك دخول شرط (%15) لغاية بالسعر

 له.تفاصي بجميع العمل بمراحل واآلالت المواد تصنيع مراحل

(it is not to be adopted) Margin of Preference as a 

factor in analyzing bids and up to (15%).  
35-1 
 

36-3 
 أ

 الفقرات مجاميع أساس على مقارنتها العطاءات تقييم يتم
 العطاءات مقدمي ألحد األسعار جدول في ورد وإذا( البنود)

 بقية أسعار ضمن مغطى سعرها اعتبار فيتم مسعرة غير فقرة
 .البند في األخرى الفقرات

The Bids shall be evaluated and compared on the 

basis of 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 
 

36-3 
 د

 التقييم) الثالث القسم في الموجودة المعايير حسب التقييم يكون
 (. العطاءات ومقارنة

 (ال. )التجهيز توقيتات في االنحراف - أ
 (ال. )الدفعات توقيتات في االنحراف - ب
 االحتياطية والمواد لالستبدال القابلة األجزاء كلفة - ج

 المذكورة للمعدات البيع بعد ما وخدمات الصيانة ألغراض
 (ال. )للعطاء

 بلد في االحتياطية والمواد البيع بعد ما خدمات توفر - د
 جدول حسب تكون. )العطاء في المقدمة للمعدات المشتري
 (الوثائق مع المرفق العطاءات وترجيح المعايرة

 التشغيلي للعمر والصيانة يلالتشغ ألغراض المتوقعة الكلفة -هـ
 (ال. )للمعدات

 (ال.)المقدمة المعدات وإنتاجية أداء - و
 :االعتبار بنظر بها األخذ يتطلب أخرى معايير - ز
 .الدقيقة الفنية المواصفات -   
 الجهات قبل من والمؤيدة والمنجزة المماثلة األعمال -   

 للمواد مطابقة وكونها التنفيذ مستوى تضمينها مع المختصة،
 .المناقصة في تنفيذها المطلوب

 . باأليام العقد تجهيز أو تأهيل مدة -   
 .األخيرتين السنتين خالل واألرباح اإليرادات حجم -   
 للمواد االستالم ومكان التجهيز وأسلوب التجاري البيع نوع -   

 .المجهزة
 .للمناقصة القياسية الوثائق في المطلوبة المناشئ أو المنشأ -   

Evaluation shall be conducted using the criteria of 
section three (Evaluation and Qualification Criteria):  

a- Deviation in supply times. (no) 

b- Deviation in payment times. (no) 

c- Cost of replaceable parts and spare parts for the 
purposes of maintenance and after sale service for 

the equipments stated in Bid. (no) 

d- Availability of after sale service and spare parts 
in the country of buyer for the equipments offered 

in the Bid (yes, and according to the attached 

calibration and bids' weighting table). 

e- Estimated cost of the purposes of operation and 
maintenance through operational life-span of 

equipments. (no) 

f- Performance and productivity of equipments.(no) 
g-  Other criteria that should be considered: 

  - Technical specification. 

   - Submit a list of similar services performed by 
the company; certified by competent authorities, 

includes level of implementation and its congruence 

with the commodities required in the tender.   

   - Supplying or rehabilitation period in days.  
   - Income and profits for the last two years. 

   - Commercial sale type, supplying method and 

The Place in which the services will be delivered. 
   - The required origin(s) in the Standard Bid 

Documents of the tender. 

36-3 
d 

 أكثر أو كجزء عطاءاتهم تقديم في العطاءات مقدمي أحقية 36-5
 (.  وتجهيز وتشغيل صيانة)  العام التنافسي للعطاء المكون

The Bidders’ entitlement to submit their Bids as 

one part or more constituting the competitive 
36-5 



 general contracting : (not applicable) (ينطبق ال)

 

 F-  Awarding of Tender إرساء العطاءات -و 
 لنفس كميات لزيادة بها المسموح المئوية للنسبة األعلى الحد 41-1

 (.%15) األسعار

 و النافذة االتحادية الموازنة تنفيذ تعليمات حسب النسبة تحدد
 .النافذة الحكومية العقود تنفيذ تعليمات

 غير الخدمات أو المواد أو السلع زيادة التعاقد لجهة يجوز -
 ال بما عليها المتعاقد الفنية مواصفاتها تعديل أو االستشارية

 التخصيص يتوفر أن على العقد مبلغ من( %20) عن يزيد

 عند المتعاقد من المسعرة الفقرات أسعار اعتماد يتم وأن المالي

 يخضع ذلك عن زاد وما الفقرة كمية من( %20) تجاوزها عدم

 . السائدة السوق أسعار إلى
 الخدمات أو المواد أو السلع كمية زيادة التعاقد لجهة يجوز -

 ال بما عليها المتعاقد الفنية مواصفاتها تعديل أو االستشارية غير
 نفيذت تعليمات في عليه المنصوص االحتياط مبلغ نسبة عن يزيد

 يتم وان المالي التخصيص يتوفر أن على السنوية الموازنة
ً  بالزيادة المشمولة الفقرات أسعار اعتماد  المسعرة للفقرات وفقا

 زاد وما الفقرة كمية من( %20) تجاوزها عدم عند المتعاقد من

 . السائدة السوق أسعار إلى يخضع ذلك عن
 الكميات لتخفيض بها المسموح المئوية للنسبة األعلى الحد-

 (.العقد مبلغ من %15) األسعار بنفس

- Upper limit of percentage permitted to increase 

the quantities in the same prices (15%). 

Determined according to the in force laws of 
Government contracts implementation instructions 

and the federal budget instructions. 

- The first party is allowed to increase the required 
amounts; non-consulting services; and/or adjust the 

required technical specification, by up to (20)% of 

the amounts stated in the contract, and only if the 
financial allocations are available. For the amounts 

less than or equals to (20)%; the item pricing in the 

contract will be used, otherwise use the prevailing 

market rates. 
- The first party is allowed to increase the required 

amounts; non-consulting services; and/or adjust the 

required technical specification, by no more than 
the reserve amount stated in the annual budget 

implementation instructions, and only if the 

financial allocations are available. For the amounts 

less than or equals to (20)%; the item pricing in the 
contract will be used, otherwise use the prevailing 

market rates. 

- Upper limit of percentage permitted to decrease 

the quantities in the same prices (15%). 

41-1 
 

 القبول كتاب صدور تاريخ من( يوم 14) خالل العقد توقيع يتم 43-2

 (.اإلحالة)

Contract shall be signed within (14 days) as of the 

date of issuing the letter of acceptance 
43-2 
 

 صدور تاريخ من يوم( 14) خالل التنفيذ حسن ضمان تقديم يتم 44-1

 (.اإلحالة) القبول كتاب

Good performance bond shall be submitted within 

(14 days) as of the date of issuing the Awarding 

letter. 

44-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 لعقود تجهيز السلع الشروط الخاصة بالعقدالفصل الثامن: 

 Special Conditions of  the  Contract for  Commodities  Supply  Contracts 
1-1 

 )ح(

العامة إلنتاج الطاقة  الشركة وزارة الكهرباء /اسم المشتري : 
 جنوب بغدادمحطة كهرباء  /الكهربائية / المنطقة الوسطى 

 ولى/ األ الغازية

Ministry of Electricity/ General COMPANY of 

Electricity Production (GCEP)/middle region / 

South of Baghdad power plant station/ First. 

1-1 
(h) 

1-1 
 )ل(

واصلة المواد  /(CIP) 1/الغازية جنوب بغدادمحطة كهرباء 

 للمخازن.

South of Baghdad power plant station/ First / 
Warehouse (CIP). 

1-1 
(l) 

2-4 
 ) أ (

 م.االنكوتر في موصوفة كما هي التجارية المصطلحات معاني
 وااللتزامات والحقوق تجاري مصطلح ألي المعنى كان إذا

 المعاني تعتمد االنكوترم، مع تنطبق ال العقد ألطراف
 المصطلحات احد إلى اشر: استثناء) قبل من الموضوعة
 (األخرى المقبولة العالمية التجارية

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). 

4-2 

(a)  

2-4 
 )ب(

 Latest version of INCOTERMS (2010). 4-2 .(2010) لالنكوترم المستخدم المحدث اإلصدار

(b)  

  Language: Arabic/English. 5-1 (االنكليزية أو العربية اللغة: )المعتمدة اللغة 5-1

 :البالغات إلرسال 8-1
 إلنتاج العامة الشركة/ الكهرباء وزارة: )إلى: المشتري عنوان
 (الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة

 15/ بناية – 19/ شارع -109/  محلة :الشارع عنوان

  االستعالمات – األرضي الطابق: والغرفة الطابق رقم
  بغداد: المدينة

  1085 ب.ص :البريدي الرمز

  العراق :الدولة
 : االلكتروني البريد
 :   للشركة االلكتروني الموقع

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
 :          التجاري للقسم االلكتروني البريد

gcep_micomdep@yahoo.com 
ommercial.dept.m@moelc.gov.iq37_cmail: -E 

For sending notice, the Buyer’s address is: To:  

Address: 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 166, St. 

No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, Queries 

room. 

 

Email:  

Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 

E-mail of the Commercial Department: 

gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

8-1 

 Contracts are subject to the Iraqi law. 9-1 .العراقي للقانون العقود تخضع 9-1

 الفقرة في إليها والمشار التحكيم إجراءات تنظم التي القواعد إن 10-2

 : يلي كما سيكون للعقد العامة الشروط من( 10-2)

( 56) رقم الحكومية الديون تحصيل قانون إلى العقد يخضع  -

 العراقي القضاء ووالية العراقية القوانين والى( 1977) لسنة

 وقانون( 1951) لسنة( 40) رقم العراقي المدني والقانون

 (.2006) لسنة( 12) رقم التضمين

 .أجنبي مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن( أ) 2-10 الفقرة

 .محلي مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن( ط) 2-10 الفقرة

 
 : أجنبي مجهز مع العقود. أ

 الموحدة واألعراف األصول وفق العمل التعاقد جهة على

  ICC العالمية التجارة غرفة من الصادرة المستندية لالعتمادات

 الحكومية العقود تنفيذ بتعليمات المشمولة العقود إبرام عند
 .النافذة

 
  المشتري دولة من محليين مجهزين مع العقود. ب
 دولة من المحلي والمجهز المشتري بين نزاع حدوث حالة في

 المختصة المحاكم أو التحكيم إلى اللجوء فيتم المشتري،
 .المشتري دولة قوانين وبموجب

 للنقض قابل الغير المستندي االعتماد بفتح التعاقد جهة تقوم -
 أعمال وتنفيذ سلع توريد) االستيرادية العقود أقيام لتغطية

The rules regulating the arbitration procedures as 

stated  in 10-2/General Conditions of the Contract 
are as follows: 

The contract subject to the law of government debts 

collection no (56) of (1977), and the Iraqi laws  

And Iraqi jurisdiction and Iraqi civil law no.(40) of 
(1951) and Inclusion law no.(12) of (2006). 

10-2-a shall be included in the supply Contracts 

with foreign suppliers 
 10-2-b shall be included in the supply Contracts 

with local suppliers 

 
a-  Contract with Foreign Supplier: 

for Contracts made with foreign suppliers, shall be 

adopted the international trade arbitration due to its 

practical advantages over other rules of settlement 
of disputes, or rules applied in arbitration in which 

the Buyer may be interested: Rules of Arbitration 

for 1976 issued by the UNCITRAL or the Rules on 
Settlement of Dispute  

and Arbitration by the International Chamber of 

10-2 
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 العراقية أو األجنبية الشركات مع التعاقد عند( خدمات وشراء
 الضوابط حسب أو المعتمدة الحكومية المصارف أحد خالل من

 خطاب واستالم اإلحالة بكتاب التبليغ)  التعاقد إجراء بعد النافذة
 (.  العقد وتوقيع التنفيذ حسن

 المتعاقد طلب على بناءاً  مثبت المستندي االعتماد فتح يمكن -
 . تثبيته مصاريف يتحمل أن على

 فتح على المترتبة العموالت كافة الثاني الطرف يتحمل -
 .اإلعتمادات وتعزيز

 حسن الضمان خطاب تمديد يتم المستندي االعتماد تمديد عند -
 . والمبلغ المدة بنفس التنفيذ

 بعد إال للنقض قابل غير المستندي االعتماد إلغاء يجوز ال -
, االعتماد فاتح المصرف) المعنية األطراف موافقة استحصال
 (. المجهز, المراسل المصرف

 الكمركي اإلخراج مهمة تسهيل كتاب إلصدار طلب تقديم -
 بالمواد الخاصة والقوائم الشحن مستندات مع المجهزة للمواد

 أقصاه موعد قبل العربية اللغة إلى ومترجمة أصلية المجهزة

ً  وأربعون خمسة( 45)  الحدودية للمنافذ المواد وصول من يوما

 المواد إخراج في يتسبب تأخر أي مسؤولية المجهز ويتحمل
 .أعاله المحددة الفترة ضمن كاملة مستندات تقديم عدم جراء

Commerce (ICC). 

If the Buyer selects UNCITRAL rules, a form shall 
be adopted for the condition that must be included 

in the General Conditions of Contract, as follows  

10-2-a- Any dispute, conflict or demand arising 

from or connected with this Contract shall be settled 
by arbitration according to the UNCITRAL rules on 

arbitration currently in force. 

If the Buyer selects ICC rules, a form shall be 
adopted for the condition that must be included in 

the General Conditions of Contract, as follows  

10-2-b- The Dispute arise from this Contract shall 

be finally settled according to the ICC’s Rules of 
Settlement of Disputes and Arbitration by one 

arbitrator or more to be appointed according to such 

rules. 
b-  Contracts  with  Local  Suppliers  from  the  

Buyer's Country: 
In  the  event  of  any  dispute  between  the  Buyer 

and  the  local Supplier from the Buyer’s country, the 

matter shall be referred to arbitration or competent 

courts according to the law of the Buyer’s country. 

 : هي المجهز من تأمينها المطلوب الوثائق وبقية الشحن وثائق 13-1

 .استيرادية إجازة -

 الموردة أو المصنعة الجهة قبل من المقدمة الضمان شهادة -

من شهًرا  (12)) التشغيلي الضمان ن نفاذية فترةكوت أن على

 (. المواد ستالمتاريخ ا

 مصرف من صادرة مشروطة غير مصرفية كفالة تقديم -

 البالغة األولية النقدية السلفة مبلغ تعادل العراق في معتمد

(  وجدت إن)  العقد توقيع بعد اإلحالة مبلغ من% ( 10)

 مجلس لقرار استناداً  العام والقطاع العامة الشركات باستثناء

 (.2010) لسنة( 63) المرقم الوزراء

Shipping and other documents to be submitted by the 

Supplier: 

- letter of guarantee submitted by the manufacturer or 

the importer, and the Commodities guarantee validity 

period must be (12) months from date of receiving the 

Commodities. 

- presenting an unconditional bank guarantee from an 

approved bank in Iraq equals (10)% of the contract's 

value after signing the contract (if applicable) except 

for general companies and public sector enterprise 

according to the Iraqi council of ministers' decision 

no.(63) of (2010). 

13-1 

 المنفذة بها المتصلة والخدمات المجهزة للسلع المحددة األسعار 15-1
 ( قابلة غير.  ) للتعديل قابلة

Prices given for Commodities and Related Services 

executed are adjustable. (un-adjustable) 

15-1 

 : مبين كما(  المستحقات)  الدفع شروط 16-1

 االستالم بعد بالدوالر االمريكي( %100) المبلغ تسديد يتم

 : كاآلتي

ً  ومطابقتها المواد وصول بعد% (75) -  .فنيا

   الفقرة في المبين التشغيلي الضمان فترة انتهاء بعد% (25) -

 .أعاله( 13-1)

Method and Terms of Payment are as follows: 
(100%) of payment in USD after receiving the 

commodities as follows: 

 - (75)% upon Commodities’ arrival to the final 

destination and after verifying the technical 
specifications. 

- (25)%  after  the end  of  the  Commodities' 

functioning guarantee period in para (13-1) above. 

16-1 

 أن بعدها المشتري على التي الدفع تأخير فترة)  ينطبق كان إذا 16-5
 . يوم( عدد ادخل) هي( فائدة يدفع
 % (.  الرقم ادخل)  هي ستطبق التي الفائدة نسبة
 ( تنطبق ال) 
 

If it is applicable (The period of payment delay that 
the buyer shall afterwards pay an interest is [insert 

number] days. 

Interest rate that shall be applied is [insert number] 

days. (not applicable) 

16-5 

 ( إلزامي) التنفيذ حسن ضمان 18-1

 اإلحالة مبلغ قيمة من% 5 تكون األداء حسن ضمان قيمة

 .األمريكي وبالدوالر

Good Performance guarantee is [“compulsory”] 

good performance guarantee amount  shall  be (5)%  

of the contract's value and in US Dollars. 

18-1 

  شكل على األداء حسن ضمان يكون إلزامية، كونها حال في 18-3
 (.معتمد مصرف من ضمان خطاب)

If compulsory, the good performance guarantee 

shall be in the form of (a guarantee letter from a 
valid Bank). 

18-3 

 التشغيلي الضمان فترة انتهاء بعد) األداء حسن ضمان يسترد 18-4
 قسم) قبل من ومختوم موقع مؤيد فني بتقرير وتزويدنا

The value of good performance guarantee can be 

returned after  the operational warranty period 
18-4 



 خطاب من الحاجة انتفاء يؤيد بكتاب وتزويدنا ،(الرقابة
 .(المستفيدة الجهة من الضمان

expires. 

 بها أضرار أي إلحاق أو إتالفها عدم) السلع تأمين المجهز على 23-2
 (. المستفيدة الجهة مخازن إلى إدخالها ولحين النقل فترة طول

The Supplier ensures that the Commodities are 
shipped to their destination as stated in the Contract 

in a way that guarantees that no damage to occur to 

them. 

23-2 

 بمبلغ الشركة لصالح معها المتعاقد الشركة باسم تأمين وثيقة 24-2

 .المشحونة البضاعة قيمة من( %110) يعادل

An insurance of (110)% of the cargo's  value, on 

behalf of the company and interest of the 

COMPANY, must be submitted.       

24-2 

 : النقل 25-1
 كل مع(  المستفيدة الجهة)  المشروع موقع إلى السلع نقل إن  
 مسؤولية من هي وخزن تأمين إجراءات من تتضمنه ما

 .العقد في داخلة األعمال هذه كلف وان المجهز

Transportation of Commodities: the importer is 

required under the Contract to transport the 

Commodities to their final destination as stated in the 

Contract .The supplier will be responsible for 

transportation, insurance and storage procedures, and 

the cost of such works are included in the Contract. 

25-1 

27-1 

 

الغرامات التأخيرية : تفرض غرامة تأخيرية على الطرف 
 الثاني في حالة التأخير في التجهيز وتحسب كما يلي :

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
مبلغ العقد

مدة العقد الكلية 
  

 في المبلغ(مبلغ العقد هو )مبلغ العقد األصلي + أي تغير 
 مدة العقد هي  )مدة العقد األصلي + أي تغير في المدة(.

 
يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب االنجاز 

لاللتزامات التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ العقد والتي 
صدرت فيها شهادة تسلم أولي للعمل المنجز أو السلعة المجهزة 

لالستخدام حسب شروط أو الخدمة المطلوبة مطابقة ومهيأة 
 التعاقد وتطبق المعادلة كاآلتي:

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
قيمة االلتزامات غير المنفذة

مدة العقد الكلية 
  

1-  Delay Penalties shall be 10%  per day as 

following: 

 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10% = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 

The contract amount is the original contract 

amount  ± any change in amount. 

The contract period is the original contract period 
± any change in period. 

 

2-  The Delay Penalties shall be reduced in 
accordance with the partial shipments received by 

the first party and the issuance  of the  preliminary 

certificate of  acceptance, as per the following 

formula: 
 𝑢𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10% = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 
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 المواد استالم تاريخ من ( شهًرا12) ) التشغيل ضمان نفاذ فترة 28-3

  (.الفنية للمواصفات ومطابقتها
 الجهة مخازن) النهائية الوجهة مكان سيكون الكفالة، ألغراض

 (.CIP المستفيدة

Commodities  guarantee validity period is ( (8000) 

hours or one year from the date of receiving the 

Commodities and verifying the technical specifications. 
For the insurance purposes, the final destination shall 

be the ware-house of the buyer (CIP). 

28-3 

ً  مائة وثمانون( يوم 180)ستكون  أهيلفترة الت 28-5  Period of rehabilitation shall be (180) one hundred .يوما

and eighty days. 
28-5 

 
شروط 
 أخرى

 : إلىالعقد الذي سيوقع خاضع  -

 ( 2014( لسنة )2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

( لسنة 44وتعليمات الموازنة العامة االتحادية رقم )

(2017 .) 

 ( 1977( لسنة )56قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )

( وقــانون 1951( لسنة )40رقم ) والقانون المدني العراقي

 (.2006( لسنة ) 12التضمين رقــم ) 

 ( 0,003المناقصة خاضعة لقانون رسم الطابع بنسبة)% 

 ثالثة باألف عند توقيع العقد.
 ( 3المناقصة خاضعة للتحاسب الضريبي بنسبة% .) 

 ( ولغاية 1/1000استيفاء مبلغ رسم الطابع العدلي وبنسبة )

 ف دينار عراقي.( عشرة آال10000)

  آخرنشر  أجوريتحمل من ترسو عليه المناقصة دفع 
 قبل توقيع العقد. إعالن

 ( من الكلفة  %20استبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد )

 التخمينية المخصصة ألغراض اإلحالة. 
  في حالة إعادة إعالن المناقصة يكون ثمن شراء مستندات

- The contract will subject to: 

 Government contracts implementation 

instructions no.(2) of (2014) and the federal 
budget instructions no.(44) of (2017). 

 The contract subject to the law of government 

debts collection no (56) of (1977) and Iraqi civil 

law no.(40) of (1951) and Inclusion law no.(12) 
of (2006). 

 Stamp fees (0.003)% three per thousand  when 

signing the contract. 

 Income tax (3)%. 

 (**) 

 That who will be awarded the contract, shall be 

charged with fees of  the last announcement  

before signing the contract. 

 Offers that exceed or are less than (20)% of the 

contract value shall be rejected. 

 In case of re-declaring the tender, the 

 

other 



 المناقصة غير قابل للرد.
  ( 5البضاعة في مخازن الطرف األول خالل )يتم تفريغ

 ) الجهة المستفيدة (. أيام من وصول المواد إلى الموقع
  تتعهد الشركة بصحة المستمسكات المقدمة للمناقصة وفي

حال ورود اإلجابة من جهة اإلصدار عكس ذلك  يحق 
للطرف األول اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الشركة 

( 1969( لسنة )11م )وحسب قانون العقوبات رق

إلغاء اإلحالة وإحالة  للشركةومصادرة التأمينات ويحق 
 ق البدلينمع تحميله فرهدة المناقص الثاني المناقصة بع

واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن وضع الشركة في القائمة 
 السوداء.

  تعتمد ضوابط ومعايير الترجيح االسترشادي للعطاءات
عطاءات حسب ما ورد بكتاب وزارة أثناء الدراسة وتقييم ال

 (. 14/4/2009( في )4/7/434398التخطيط المرقم )

 من( %50) بنسبة وطنية عمالة بتشغيل الشركات تلتزم 

( 46) الديواني األمر من( 5) الفقرة وحسب العامل الكادر

 .2012 لسنة

 بمراجعة العقد تنفيذ إليها يحال التي األجنبية الشركة تلتزم 
 خالل األجانب قسم /االجتماعية والشؤون العمل وزارة

 لغرض العراق إلى األجنبي دخول تاريخ من يوًما( 30)

 على يترتب وبخالفه عمل، إجازة فيها العاملين منح
 أعاله، بالفقرة االلتزام عدم عند مالية غرامات الشركة
 سمة وإلغاء المالية المستحقات صرف عدم إلى إضافة
 له الممنوحة الدخول

 حق إلغاء المناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء  للشركة
على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد 
ثمن الشراء وثائق المناقصة فقط للمناقصين وكذلك يتم 
إعادة ثمن شراء وثائق المناقصات إلى المناقصين في 

 الحالتين اآلتيتين :
تنفيذ إلى الدعوة حال إلغاء المناقصة وتغيير أسلوب ال –أ 

المباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوء 
إلى تطبيق هذين األسلوبين على اعتبار إن اعتماد هذين 

 األسلوبين ال يتطلب بيع وثائق المناقصة.
عند إلغاء المناقصات للسنة السابقة واإلعالن عنها  –ب 

 مجدداً بتسلسل جديد للعام الالحق.

 عربية عند االختالف بالتفسير إال إذا نص تعتمد اللغة ال
 على خالف ذلك في العقد.

  سحب العمل يكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم

 (. 2014( لسنة )2)

  استبعاد العطاء غير المطابق للمواصفات الفنية المطلوبة
 حتى لو كان أوطأ العطاءات.

  الخرائط  بملكية التصاميم وللمشتري الحق باالحتفاظ
باستثناء بعض  الشركةوالكتلوكات التي تقدم من حق 

الحاالت الخاصة والتي تكون بموافقة رئيس جهة التعاقد 
وعلى أن تمتنع هذه الجهات من نشر أي معلومات تتعلق 

 التعاقد. 
 أمريكي/ شركة : يكون منشأ الموادGE األمريكية. 

 طاء يتم اعتماد عنوان الشركة المشاركة المثبت في الع
المقدم عنوان للمراسالت والتبليغات وعلى الشركة إشعار 

( سبعة  7جهة التعاقد بكل تغيير على هذا العنوان خالل ) 

أيام من تاريخ حصوله وإذا تبين بأن العنوان وهمي يحق 
 فسخ العقد واتخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة. للشركة

  استقطاع كلفة الفقرات التي لم يتم تنفيذ أو التي  للشركةيحق
 تقل كمياتها عند االنجاز عن ما ورد في جدول الكميات. 

 .ال يعتبر الظرف الراهن في العراق من الظروف القاهرة 
  ( من الكلفة الفعلية  %20تكون نسبة التحميالت اإلدارية )

purchasing price of the bidding documents is 

non-refundable. 

 Unloading should be within (5) days from the 
commodities reaching its final destination 

specified in the Buyer’s country specified 

Project site. 

 All the documents submitted by the second 

party must be authentic, otherwise the 
COMPANY will gain the right to take legal 

actions against it according to the Iraqi 

punishments law no.(11) of 1969; confiscate the 
deposit; award the contract to the next bidder 

(**); and enlist the company in the black list.  

 Regulation and standards of indicative weighting 

shall be adopted in evaluating the tenders, as 

indicated in letter no.(4/7/434398) in 14/4/2009 
issued by the Iraqi ministry of planning. 

 All companies should commit to a minimum of 

(50)% national workforce as stated in para (5) 

of the Executive Order no.(46) of 2012.     

 In case of acceptance, Foreign companies must 
go to the Ministry of labor and social affairs/ 

foreigners section; within (30) days from date of 

entry to Iraq; to issue working visas to their staff, 
otherwise there will be financial penalties for any 

failure to comply with the above. In addition, any 

financial entitlements shall be suspended and the 

working visas will be cancelled.    

 The COMPANY has the right to cancel the 
tender before signing the contract and according 

the rules without compensating the bidders. the 

purchasing price of the bidding documents is 
refundable only if: 

a- cancelling the tender and changing it into a 

direct or Monopolist invitation when the 
conditions are met. 

b- cancelling last year tenders and re-declaring 

them under a new number the year that follows. 

 Arabic language shall prevail in case of any 

discrepancy, unless stated otherwise in the 
contract. 

 Any withdrawal will subject to the government 

contracts implementation instructions no.(2) of 

(2014).   

 Bids that doesn't meet the required technical 
specifications shall be rejected even if they 

present the lowest price. 

 The buyer has the right to retain ownership of 

any designs, drawings and catalogues used in the 
contract, expect for some special cases under the 

buyer's agreement, also the seller must refrain 

from publishing any information related to the 

contract.  

 Origins of the commodities must be: 
USA/ GE Energy (GELLC).   

 For correspondence and notification purposes, 



يذ لتنفيذ أي التزام، في حالة نكول الشركة المجهزة وتنف
باقي التزامات العقد من جهة التعاقد بأي طريقة بالنسبة 

 لعقود المقاوالت.
 لسلع ل أو التأهيل يجوز لجهة التعاقد تجزئة إحالة التجهيز

 والمواد أو الخدمات المطلوبة تجهيزها.
  ال يجوز بيع وصل شراء المناقصة من قبل المجهز الذي

 اشتراها إلى آخر.
 د بالمستحقات المالية ما لم عدم تزويد الشركات المتعاق

 يقدموا كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

the address submitted by the company in the bid 

documents shall be adopted. In case of any 
change the company must submit a notification 

within (7) days of the changing date. The 

COMPANY has the right to avoid contract and 

take legal actions  If later on the address was 
found fake. 

 The COMPANY has the right to deduce the cost 

of any unfinished or partly implemented items 

from the total cost of the contract. 

 The current situation in Iraq does Not consider 
as a Force Majeure. 

 Administrational procedure fees cost reaches 

(20)% of the total cost for any contract. In case of 

a company was unable to implement liabilities, 

the contract will be implemented by a third party. 

 The buyer have the right to assign the contract to 

more than one seller, each with one or more of 

the Commodities required in the contract. 

 For the purposes of implementation of projects, 

or processing contract's materials; raw materials 
that are made in Iraq are prioritized.   

 It is forbidden to sell the bid documents' 

purchasing receipt from one supplier to another. 

 

 

 



 استمارة تقديم العطاء 
 التاريخ :

 رقم المناقصة :
 رقم كتاب الدعوة :

 
 : ) اسم وعنوان صاحب العمل (  إلى

 نحن الموقعين أدناه نعلن بأن:
نؤيد بأننا قمنا بدراسة وتدقيق وثائق العطاء وال توجد لدينا أية تحفظات بصددها  -أ

 التعليمات لمقدمي العطاءات( من 8وبأي من التعديالت التي تمت بموجب المادة )

.................................. 
 نتقدم بعرضنا هذا لتنفيذ األشغال المبينة الحقا وبموجب ما محدد في وثائق العطاء -ب

.................................................................................................
................................................................................................. 

السعر الكلي لعطائنا بعد استثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا والمبينة  -ج
 في الفقرة )د( في أدناه يبلغ

.................................................................................................
................................................................................................. 

 الحسومات الواردة في عطائنا وطريقة تطبيقها هي كما مبين أدناه -د
.................................................................................................

................................................................................................. 

.................................................................................................
................................................................................................. 

يكون عطاؤنا نافذا لمدة ............. يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء  -هـ
 في وثائق العطاء ويبقى ملزما لنا ومقبوال منا لحين انتهاء فترة نفاذه.

وثائق العطاء في حالة قبول  إليه في نتعهد بتقديم ضمان حسن األداء المشار -و
 عطائنا.

نؤكد بأننا وأي من مقاولينا الثانويين، أو المجهزين ألي جزء من العقد نحمل أو  -ز

( من التعليمات 2-4المادة ) سوف نحمل جنسيات من الدول المؤهلة وبموجب أحكام

 لمقدمي العطاءات.
ي من مقاولينا الثانويين نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا وال أل-ح

( من التعليمات لمقدمي 3-4والمجهزين ألي جزء من العقد المشار إليها بالمادة )

 العطاءات.
نؤكد عدم مشاركتنا في أي عطاء آخر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانت كمقدم  -ط

العطاءات، ( من التعليمات لمقدمي 3-4العطاء أو كمقاول ثانوي، عمال بأحكام المادة )

( من التعليمات لمقدمي 13عدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنا بموجب المادة )

 العطاءات.



نؤكد عدم صدور أي قرار من صاحب العمل بعدم األهلية أو الوضع بالقائمة  -ي
مقاولينا الثانويين أو مجهزينا ألي جزء من العقد،  السوداء بحقنا أو بحق أي من

 ي قرار من األمم المتحدة/مجلس األمن بهذا الصدد.كذلك عدم صدور أ
نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية/ أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة في  -ك

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات. 5-4المادة )

أو ستدفع العموالت، الهداية أو األجور ذات العالقة بإجراءات  نبين بأننا قمنا بدفع/ -ل
 تنفيذ العقد .أو د التعاق

 المبلغ السبب العنوان اسم المستلم

 
 

   

 لن يتم الدفع ألي احد يتم تأشير ال يوجد (أو لم يتم الدفع  إذا) 
(  اإلحالةندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول )  -م

ً سيكون بمثابة عقد ملزم بيننا لحين  صيغة عقد رسمي  إعدادالذي سيصدر الحقا
 . وإبرامه

مستلم  آخرعطاء  أو أيالعطاءات  أوطأونحن ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول  –ن 
 منكم .

شخص يعمل  أي أومن منتسبينا  إن أيكافة لضمان  اإلجراءاتس . ونتعهد باتخاذنا 
 لصالحنا سوف لن يقوم بأية ممارسة للرشوة 

 
 
 

 المنصب :                            أسم مقدم العطاء :                  
 التوقيع :

 
 

 اسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :
 مؤرخ في :                                                     يوم من 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 ( / استمارة معلومات عن مؤهالت مقدمي العطاء ) شركة منفردة (1استمارة رقم )

 
 

 المعلومات عن مقدم العطاء 

  االسم القانوني لمقدم العطاء 

  في حالة مشروع مشترك االسم القانوني لكل  شريك 

  دولة التأسيس للشركة 

  تاريخ تأسيس الشركة 

  العنوان القانوني في بلد التأسيس 

الممثل المخول مقدم العطاء , القانوني ) االسم , 

العنوان , رقم الهاتف , رقم الفاكس , العنوان 

 االلكتروني ( 

 

  أدناهالمدرجة  األصليةالمرفقات نسخ من الوثائق 

االتحاد القانوني للشركة  أوفي حالة شركة منفردة , الفقرات المتعلقة بالتأسيس  -1

 ( التعليمات لمقدمي العطاءات .2-4( , ) 1-4بموجب المادة )

( من 2-20بموجب الفقرة ) أعاله إليهالتخويل لممثل المشروع المشترك المشار  -2

 التعليمات لمقدمي العطاء 

 رسالة الرغبة أوفي حالة المشروع المشترك يتم تقديم اتفاقية المشروع المشترك  -3

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات .1-4في تشكيل مشروع مشترك بموجب الفقرة )

 آنفا( 1غير داخلة في الفقرة ) إضافيةوثائق  أيةفي حالة شركة مملوكة للدولة  -4

 ( التعليمات لمقدمي العطاءات 4-5وبما ينطبق مع الفقرة )

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 معلومات عن مؤهالت مقدمي العطاء ) المشروع المشترك (( / استمارة 2استمارة رقم )

 هذه االستمارة أن تملئ على كل شركة مشاركة في المشروع المشترك 
 

 المقاول الثانوي المتخصص  أوالمعلومات عن المشروع المشترك 

  االسم القانوني لمقدم العطاء 

 أوالشركات في المشروع المشترك  أسماء

 المقاول الثانوي المتخصص 

 

بلد تأسيس الشركة المكونة للمشروع المشترك 

 والمقاول الثانوي المتخصص 

 

سنة التأسيس للشركة المكونة للمشروع 

 المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

 

العنوان القانوني في بلد التأسيس للشركاء في 

 المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

 

السم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس ا

والعنوان االلكتروني للمثل المخول من قبل 

 المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

 

  أدناهالمدرجة  األصليةالمرافقات نسخ من الوثائق 

 1-  بموجب  أعالهالمشروع المشترك القانوني المسمى  أووثائق تأسيس االتحاد

 (من تعليمات لمقدمي العطاءات 1-4الفقرة )

 2-  ( 2-20بموجب الفقرة ) آنفاكتاب التخويل بممثل المشروع المشترك المسمى

 من تعليمات لمقدمي العطاء .

 3-  في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي تثبت االستقاللية القانونية

( من التعليمات 4-5ارية بموجب الفقرة )والمالية وتعمل بموجب القوانين التج

 لمقدمي العطاءات 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 استمارة الدعاوي القضائية غير المحسومة 
 نموذج ضمان العطاء ) كفالة مصرفية ( 

, يمآل المصرف/مقدم العطاء نموذج الكفالة المصرفية هذا بحسب التعليمات األمرلزم  إذا) 
 (  األقواسبين  إليهاالمشار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 المكتب المصدر ( أو)ادخل اسم المصرف وعنوان الفرع 

 المستفيد : ) ادخل اسم وعنوان صاحب العمل ( 
 التاريخ : ) ادخل التاريخ ( 

 ضمان عطاء رقم : ) ادخل الرقم ( 
 
القانونية  األسماء أدرجكان مشروعا مشتركا  إذا, بأن ) ادخل اسم مقدم العطاء إبالغناتم 

الكاملة للشركاء ( ) فيما يلي يسمى " مقدم العطاء " ( قد سلمكم عطاءه المؤرخ ) ادخل 
التاريخ ( ) فيما يلي يسمى " العطاء " ( لتنفيذ ) ادخل اسم العقد بموجب الدعوة لمقدمي 

 ل الرقم ( العطاءات رقم ) ادخ
 تدعم بضمان عطاء . أنكمال , بأن العطاءات يجب  ذلك , فأننا نعي , وفقاً لشروط إلى إضافة

وبموجب طلب من مقدم , نحن ) ادخل اسم المصرف ( ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بأن ندفع 
( ) ادخل المبلغ  باألرقاممبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ ) ادخل المبلغ أو مبلغ  أيلكم 

خطية تفيد بأن مقدم  بإفادةطلب خطي مصحوبا  أولبالكلمات ( دينار عراقي فور تمنا منكم 
 ( تحت شروط العطاء الن مقدم العطاء : بالتزاماته)  بالتزامهالعطاء قد اخل 

 أو .)أ( قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذ العطاء المحددة من مقدم العطاء في نموذج العطاء
 من صاحب العمل خالل فترة نفاذ العطاء عطائهبقبول  تبليغهمع  )ب(

  أو .كان مطلوبا إنرفض تنفيذ اتفاقية العقد ,  أوفشل  -1

 يقدم كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء. أنرفض  أوفشل  -2

اء, فور تسلمنا مقدم العطاء هو الذي ارسي عليه العطكان ل إذاالحية هذا الضمان : أ( تنتهي ص
 أولنسخ العقد المتوقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفيذ الصادرة لكم من مقدم العطاء, 

 : اآلتيينمن الحدثين  األقربلم يرس العطاء على مقدم العطاء , تحقق  إذاب( 

  أوتسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم يرسي عليه  -1

 شرين يوما من انتهاء نفاذية عطاء مقدم العطاء بعد ثمانية وع -2

يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك  أنطلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب  أيوبالتالي , فأن 
 قبله. أوالتاريخ 

غرفة التجارة الدولية رقم  إصداراتتخضع هذه الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات, 

458. 

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

 



 
 
 
 

 

 

 

 اءـــطـق العـائـــوث
 

 2018ي ـادرة فــص

 
 

 ( F-9المــواد الـرئيسـية لوحــدات  ) يلـأهــلت

 
 

 ( E3G - 010الخارجية /  العامةرقم العطاء العطاءات التنافسية ) 

 (الثالثة)المــرة 
 
 
 

 المحطات تأهيل مشروع / 2018 /لعـــام االستثمارية الموازنة ضمن :المشروع

 (6-4-10) التبويب ذو الغازية

 
 جهة التعاقد :

 
 المنطقة الوسطى ( -الطاقة الكهربائية   إلنتاجالعامة  الشركة) وزارة الكهرباء / 

 
 
 

 المشتري
 

 المنطقة الوسطى / -ة الكهربائية  الطاق إلنتاجالعامة  الشركة) وزارة الكهرباء / 
 

 ( 1/  الغازية جنوب بغداد محطة كهرباء
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 وزارة الكهرباء
         لوسطىاالمنطقة  / عامة إلنتاج الطاقة الكهربائيةال الشركة

 

GENERAL COMPANY OF  

    ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP) 
MIDDLE REGION  

 

 ( G 3E- 001الخارجــية المـرقمة )  ةالعــامـمـنــاقــصــة ال إعـــالن إعادة /م

الرئيسةية لوحةدات  وادالمةتأهيةل مةـناقصة )عـةـن  (الثالثةة مرةلل) ة الكهـربائية / المنطقة الوسطىالعامة إلنتاج الطـاق الشركة تعـلن

F-9 )سبعمائة وواحد وسةتون ألةف وخمسةمائة ( $761,560وبكلفة تخمينية قدرها ) ولىجنوب بغداد الغازية/ األكهرباء  ةلمحط

 .(6-4-10) التبويب ذو الغازية المحطات تأهيل مشروع/  2018 لعـــام االستثمارية الموازنة نضمدوالر  وستون
 

 المذكورة أعاله وفق الشروط التالية:  وادالم بتأهيلتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة فعلى مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة ل
 /كهربائية الالعامة إلنتاج الطاقة  الشركة على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال ) -1

  :المنطقة الوسطى ( عبر البريد االلكتروني
 www.gcep.moelc.gov.iq.com        :      للشركةالموقع االلكتروني       
 gcep_micomdep@yahoo.com      البريد االلكتروني للقسم التجاري :      
                                      dept.m@moelc.gov.iqcommercial.37_ mail:-E   

ً إلى الساعة الثانية ظهراً ( وكما موضح بالتعليمات  وخالل أيام الدوام الرسمي من األحد إلى الخميس ) من الساعة الثامنة صباحا
 لمقدمي العطاءات 

 المطلوبة ) كما موضحة في وثائق العطاء ( . متطلبات التأهيل  -2
( مائة ألف دينار  100,000بإمكان مقدمي العطاء المهتمين لشراء وثائق العطاء تقديم دفع قيمة البيع للوثائــق البالغــة )   -3

 يض مقدمي العطاءات.حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعو الشركةعراقي غير قابل للـرد إال في حالة إلغاء المناقصة من قبل 
( بناية 19( شارع )109الكائن في الباب الشرقي ساحة غرناطة محلة ) الشركةيتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: مقر   -4

لق تمديد غ ( )الثانية عشر ظهراً( من تاريخ12,00( ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون الساعة )1085( ص.ب )15)
وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في نفس الوقت من اليوم الذي  االثنينيوم  (2018/ 8 /13)المصادف 

يلي العطلة, العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاء بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبين بالحضور في 
  غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات  شركةال( في نفس يوم غلق العطاءات و الشركةالعنوان اآلتي ) مقر 

ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن وتكون المناشئ المطلوبة والمبلغ التخميني حسب استمارة المناطق 
 االقتصادية ضمن الجزء الثاني / القسم السادس لوثائق المناقصة.

 مع مراعاة ما يلي :
 يكون موعد الفتح في نفس موعد الغلق أو في اليوم الذي يليه  -1
 لمقدمي التعليمات على واالطالع دراستها بعد أقسامها بكافة القياسية الوثائق تتطلبه ما وفق عطائه بتقديم العطاء مقدم يلتزم -2

 ورقيا وتقديمها الكميات وجداول الوثائق من الرابع القسم ملئ مراعاة مع عطائه، استبعاد سيتم وبخالفه فيها، المبينة العطاءات
 إضافة إلى يستلمه، الذي CD الـ قرص وحسب لعطائه المكونة الوثائق مع العطاء بمقدم الخاص الحي بالختم ختمها بعد

 نموذج ضمان العطاء )الكفالة المصرفية(، والنموذج االسترشادي )صيغة العقد((. و 2و1االستمارتين ) العطاء تقديم استمارة
 )مهم جداً((  بشكل واضح وبلون مميز) ملئها 

 في حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها سيتم استبعاد عطاءه . -3
على مقدم العطاء أن يسلم جداول الكميات المسعرة للسلع والخدمات المتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً النماذج الموجودة في  -4

  .ج العطاء () نماذ
 ن التالي : على العنوا شركتناسيتم نشر التفاصيل الخاصة بالمناقصة المعلنة ل -5

 www.moelc.gov.iq.com :  وزارة الكهرباءالموقع االلكتروني ل

                                                                                                                       

 نــان حســـزار قحطـــن                                                                                                                                   

     ةـام / وكالـــر العــالمدي                                                                                                                         

                                                                                                                               /7/2018 
 :نسخة منه إلى 

 ... مع التقدير  مع نسخة بإعادة اإلعالن للتفضل باالطالع /  CDمع قرص  /2016/  3/ 7في  421048مكتب السيد المفتش العام المحترم / إشارة إلى كتابكم المرقم  -

http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
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 .... مع التقدير مع نسخه بإعادة اإلعالن للتفضل باالطالع/   CDمع قرص  / 2016/  11/ 27في  64040دائرة االستثمارات والعقود / إشارة إلى كتابكم المرقم  -وزارة الكهرباء -

 .... مع التقديرللعلم / ()تأييد المواصفات 5/4/2018 هامشكم بتاريخ /( 7/8/2018موعد المؤتمر االستفسارات في )ويكون  /محطات التوليد الغازيةقسم  -
االستفسارات  وتبليغ مختصيكم بالحضور إلى مقر الشركة في موعد مؤتمر / CDمع قرص  / 27/3/2018( في 1083) بكم المرقما/ إشارة إلى كت ولىجنوب بغداد الغازية األمحطة كهرباء  -

 للعلم .. مع التقدير  ( لالجابة على االستفسارات التي سيتم طرحها من قبل الشركات7/8/2018الفنية المصادف )

 للعلم ...مع التقدير.قسم الشؤون المالية / -
 0/ للعلم ... مع التقدير  والثامن الثاني الفصلين مع اإلعالنإعادة  من نسخه/  قسم الشؤون القانونية -
 ... لطفاً. CDمع قرص /  ي / )إضبارة الطلب أعاله(خارجقسم الشؤون التجارية / شعبة التجهيز ال -

 .CDمع قرص /  (األوليات) المناقصاتقسم الشؤون التجارية / شعبة  -

 
 

Tender No. E3G - 010 )) 

                                          For The third Time 
 

The  Ministry of Electricity / GENERAL COMPANY OF ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP) /middle 
region declares (for the third  time) a tender for rehabilitation (the Capital parts of F-9 units) 
for South of Baghdad power plant station/first, with an estimated price (761,560$) seven 
hundred and sixty-one thousand and five hundred and sixty USD on the Investment budget 
of  2018/ Classification rehabilitation of Gas stations project no. (10-4-6). 

Now invites the eligible bidders and experienced to submit their offers for the Tender above 
with note the following:  

1- Interested eligible bidders may obtain further information contacting (The Ministry of 
Electricity / General COMPANY Of Electricity Production (GCEP)/middle region  by the E-mail 
address: 
Website of the GCEP: www.gcep.moelc.gov.iq.com 

E-mail of the Commercial Department : gcep_micomdep@yahoo.com  

  E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 
(from Sunday to Thursday, from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. as described in the instructions to 
bidders). 

2- Qualifications requirements (as indicated in the tender documents). 
3- A complete set of the bidding documents could be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the address written in following, and upon payment 
(100,000) one hundred thousand Iraqi dinars non-refundable fee unless in case the tender 
has cancelled by the COMPANY (the documents payment will be refunded without 
compensations). 

4- Bids must be delivered to the address (Baghdad, Grnada Sq., Building No. 166, St. No. 19, 
Sector 109, P.O. Box 1058) at or before (Monday, 13/8/2018) at 12:00 p.m. . In case of closing 
date comes cross an official holiday, the closing date shall be at the same time in the day 
which follow the holiday. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the same closing 
day or the following day in the presence of the bidders or their representatives who choose 
to attend in person. The COMPANY in unobligated to accept the lower prices, and the 
successful bidder will be held responsible to pay the fees of publishing and advertising. Be 
advised that the required origins and the requested amounts are according to the attached 
international economical form within part 2/ section 6 in the tender documents.  

 
:Please consider the following 

 The unseal date shall be same time for the closing  date or in the followed day. 

 The Bidder shall submit the Bid Submission Form using the form famished in Section IV 
(Bidding forms). This form must be completed without any alteration to its format, and 
no substitutes shall be accepted. All blank spaces shall be filled in with the information 
requested. 

 If the bidders fails to comply with the standard documents, their bid will be excluded. 

  The Bidder shall submit the Price schedules for Goods and Related Services, according 
to their origin as appropriate, using the forms furnished in (Bidding Forms). 

 The COMPANY unobligated to accept the lower prices.  

 For more information visit the official website of the Ministry of Electricity: 
  www.moelc.gov.iq.com 

http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
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NAZAR KAHTTAN HASSAN     

DIRCTOR GENERAL    
/7/2018 

 
 وثائق العطاء القياسية لتجهيز السلع

 المحتويات              
 

 إجراءات التعاقد  –األول  الجزء
 ويحتوي األقسام اآلتية : 

 
 القسم األول : تعليمات لمقدمي العطاءات

يقدم هذا القسم معلومات تساعد مقدمي العطاءات على أعداد عطاءاتهم كما يقدم معلومات حول كيفية تسليم 
 .العقود يحتوي القسم األول على أحكام يجب استخدامها دون تعديل وإرساءالعطاءات وفتحها وتقييمها 

 
 القسم الثاني : ورقة بيانات العطاء 

 .ليات التجهيز وتعتبر مكملة لما جاء في القسم األوليحتوي هذا القسم على إحكام تخص عم

 
 القسم الثالث : معايير التقييم والتأهيل 

رها في مقدم سعراً ومتطلبات التأهيل التي يجب توف األقليحدد هذا القسم المعايير المستخدمة في تعيين العطاء 
 العطاء النجاز العقد.

 
 القسم الرابع : نماذج العطاءات

 .يقدم معه أن,  جدول األسعار, وضمان العطاء الذي يجب القسم نماذج صيغة العطاءضمن هذا يت
 

 القسم الخامس : الدول المؤهلة
  .يتضمن هذا القسم معلومات تخص الدول المؤهلة

 
  متطلبات التجهيز – ثانيال الجزء

 ويحتوي األقسام اآلتية :
 

 القسم السادس : جدول المتطلبات
لمواصفات الفنية , امناهج التجهيز والتسليم , جداولئحة بالسلع والخدمات المتصلة بهايتضمن هذا القسم ال

  .تصف السلع والخدمات المتصلة بها والتي سيتم تجهيزهاوالمخططات التي 

 
  العقد  – ثالثال الجزء

 ويحتوي األقسام اآلتية :
 

 القسم السابع : الشروط العامة للعقد
. نصوص الفقرات المدرجة في هذا القسم ال يمكن العامة التي تنطبق على كل عقدات يتضمن هذا القسم الفقر

  .تعديلها

 
 القسم الثامن : الشروط الخاصة بالعقد 

  .فقرات خاصة بكل عقد تعدل او تكمل الشروط العامة للعقد المدرجة في القسم السابع يتضمن هذا الفصل

 
 القسم التاسع : نماذج العقود



الموافق  القسم على نموذج العقد والذي عند استكمال , يتضمن التصحيحات والتعديالت على العطاءيحتوي هذا 
 .ه والمسموح بها حسب التعليمات لمقدمي العطاءات والشروط العامة والخاصة بالعقدعلي
 

ها من مقدم العطاء وتقديم إكمالهاوضمان الدفعة المقدمة يتم  األداءفي حالة اشتراط تقديمها فأن نماذج ضمان حسن 
 .الفائز فقط بعد إرساء العقد

 

 
 
 
 
 

 الجزء األول
 

 إجراءات التعاقد
 لعقود تجهيز السلع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم األول: تعليمات لمقدمي العطاءات
 لعقود تجهيز السلع

 
 قائمة الفقرات

 
 أ.  عامة

 . نطاق العطاء1

 . مصدر التمويل2

 الفساد واالحتيال. 3

 . مقدمي العطاءات المؤهلين4

 . المواد والمعدات والخدمات المؤهلة5

3 
3 
3 
3 

 5 ب. محتويات وثائق المناقصة
 . أقسام وثائق المناقصة6

 . توضيح وثائق المناقصة7

 .تعديل وثائق المناقصة8

5 
6 
6 

 6 ج. إعداد العطاءات
 . كلفة إعداد وتقديم العطاءات9

 العطاء. لغة 10

 . الوثائق المكونة للعطاء11

 . نموذج تسليم العطاء وجداول األسعار12

 . العطاءات البديلة13

 . أسعار العطاءات والحسومات14

 . عملة العطاءات15

 . الوثائق التي تؤيد أهلية مقدم العطاء16

 . الوثائق التي تؤيد أهلية السلع والخدمات المتصلة به17

 مطابقة السلع والخدمات المتصلة بها. الوثائق التي تؤيد 18

 . وثائق تؤيد مؤهالت مقدم العطاء19

 . فترة نفاذية العطاء20

 . ضمان العطاء21

 . طريقة تقديم وتوقيع العطاء22

6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 

 11 د. تسليم وفتح العطاءات

 . تسليم وإغالق وتأشير العطاءات 23

 العطاءات. الموعد النهائي لتقديم 24

 . العطاءات المتأخرة25

 . سحب واستبدال وتعديل العطاءات26

 . فتح العطاءات27

 
 

11 

11 

11 

12 

12 



 
 
 
 
 
 
 
 

 13 هـ. تقييم ومقارنة العطاءات

 . السرية28

 . توضيح العطاءات29

 . استجابة العطاءات30

 . عدم المطابقة، األخطاء والحذف31

 . التدقيق األولي للعطاءات32

 تدقيق البنود والشروط والتقييم الفني. 33

 . التغيير إلى عملة موحدة34

 . األفضلية لمقدمي العطاءات المحليين35

 . تقييم العطاءات36

 . مقارنة العطاءات37

 . التأهيل الالحق لمقدمي العطاء38

 . حق المشتري في قبول أو رفض أي عطاء أو رفض جميع العطاءات39

13 

13 

13 

12 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

 16 و. إحالة العقد

 . معايير اإلحالة40

 . حق المشتري في تغيير الكميات عند اإلحالة41

 . التبليغ باإلحالة42

 . توقيع العقد43

 . ضمان حسن األداء 44

16 

16 

16 

17 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 القسم األول: تعليمات لمقدمي العطاء
 
 أ. عامة

 :نطاق العطاء   -1

 
يقوم المشتري المشار إليه في ورقة بيانات العطاء بإصدار وثاائق المناقصاة هاذش لشاراء السالع والخادمات    1-1

المتصلة بها المحددة في القسم السادس )جادول المتطلباات . ياتم تحدياد اسام ورقام هاذا العطااء التنافساي العاام 
 د المواد المطلوبة.وتعريف وعد للشراء في ورقة بيانات العطاء، كما يحدد في هذش الورقة اسم

  
 ند ورودها في وثائق المناقصات.تعتمد التعاريف اآلتية ع   1-2

 إثبااتوسايلة مان وساائل االتصاال ) البرياد ، البرياد االلكتروناي ، الفااكس   ماع  أياةتعبير كتابياً يعني   - أ  
 استالمها.

 المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح. تستخدم صيغة  -ب 
 .يوم يقصد به اليوم في التقويم الميالدي  -ج 
 

   :مصدر التمويل   -2
 

ياتم  ازناة الفيدرالياة لجمهورياة العاراق.المشارو  فاي المو إلاىيتم التمويل من خالل المبالغ المخصصة           
 .اسم المشرو  ورقمه في ورقة بيانات العطاء إلىاإلشارة 

 

   :االحتيال والفساد   -3
 

المجهاازون والمتعاقاادون واالستشاااريون علااى المعااايير و، أن يحااافم مقاادمو العطاااءاتيشااترط المشااتري    3-1

 وفي سبيل تحقيق هذش السياسة : ل عملية التجهيز وتنفيذ العقد. األخالقية خال
 
 لهذا الغرض: اآلتيةيعتمد المشتري التعاريف   -أ   

 أيغياار مباشاار  أوالتماااس بشااكل مباشاار  أواسااتالم  أو إعطاااء أوأوال: "الممارسااات الفاساادة" تعنااي تقااديم 
تنفيااذ  أوشاايء ذي قيمااة للتااأثير علااى عماال مسااؤول فااي موقااع مسااؤولية عامااة خااالل عمليااة الشااراء 

 العقد.
مان الحقااائق بهادف التااأثير علاى أيااة عمليااة  أليحااذف  أوساوء تنفيااذ  أيثانياا: "ممارسااات احتيالياة" تعنااي 

 تنفيذ للعقد. أوتجهيز 
دون  أومان مقادمي العطااءات بعلام  أكثار أوتنسيق بين اثناين  أوتخطيط  أيثالثا:"ممارسات التواطؤ" تعني 

 وهمية وغير تنافسية. أسعارعلم المشتري بهدف وضع 
علااى أو غياار مباشاار و, سااواء بشااكل مباشاار  بإيااذاءالتهديااد  أو إيااذاءرابعااا: " ممارسااات قهريااة " تعنااي 

 .التأثير على تنفيذ العقد أوتأثير على مشاركتهم في عمليات الشراء ممتلكاتهم لل أو األشخاص
 

 " وتعني : اإلعاقةخامساً : " ممارسات 
 اإلدالء أوالملزماة للتحقياق  األدلاةحجاب  أوالتغييار فاي الوثاائق  أوالتزويار  أوالمتعمد  اإلتالف  -1

 أو اإلداريالتحقيااق ماان المشااتري فااي ممارسااات الفساااد  إجااراءات إلعاقااةبشااهادة زور للمحققااين 
منعاه مان  أوأي طارف  إعاقاة أوالتحار  أو التهدياد  أوالممارساات القهرياة  أوالتواطؤ  أواالحتيال 
 التحقيق. إجراءاتمنعه من متابعة  أومعلومات تتعلق بالتحقيق  أيةتقديم 

التااي تعيااق ممارسااة المشااتري فااي التاادقيق وممارسااة الرقابااة المنصااوص عليهااا بااالفقرة  األفعااال -2

 د الالحقة.  3-1الثانوية )



 

مان خاالل وسايط  أوالمتقادم تاورط بشاكل مباشار  أنوجاد  إذا باإلحالاةللمشتري الحق في رفاض التوصاية   - ب
 .ل عملية التنافس على العقد المعنيالتهديد خال أوالتواطؤ  أوالفساد  أومن ممارسات االحتيال  أيفي 

 ممولاة عقاود أياة اساتالم أهلياة مان تجريادهم ذلا  فاي بماا,  المؤسساات أو األفاراد) بمعاقبة الحق للمشتري  - ج
 أي فاي وسايط خاالل مان أو مباشار بشاكل تاورطهم ثباوت حاال فاي محاددة غير أو محددة لمدة, المشتري من
 ماان ممااول عقااد تنفيااذ خااالل ماان أو التنااافس خااالل التهديااد أو التواطااؤ أو الفساااد أو االحتيااال ممارسااات ماان

 .المشتري
 
للمشااتري الحااق بتضاامين وثااائق المناقصااة والعقااود شاارط يلاازم مقاادمي العطاااءات والمجهاازين والمقاااولين   -د  

 أياة وأتادقيق حسااباتهم وساجالتهم  أوللمادققين المعيناين مناه فاي الكشاف  أوواالستشاريين بالساما  للمشاتري 
 وثائق متعلقة بتقديم العطاء وتنفيذ العقد.

 
ثالثااً مان   1-35)يطلعاوا علاى االلتزاماات الاواردة باالفقرة  أنما تقدم, على مقدمي العطااءات  إلى إضافة   3-2

 الشروط العامة للعقد بهذا الصدد.
 

 :مقدمو العطاءات المؤهلون   -4
 

دولاة وحساب العقاود  أيةيحملوا جنسية  أنالتي يتألف منها مقدم العطاءات  األطرافلمقدم العطاء وجميع    4-1

 أوكاان مواطناا فيهاا  إذاالواردة بالقسم الخامس ) الدول المؤهلة   ويعتبر مقدم العطاء حامال لجنساية دولاة ماا 
 قوانين تل  الدولة. إلحكاممسجال وعامال طبقا  أومؤسسا لشركة 

جزء مان العقاد بماا فاي ذلا  الخادمات  أليالمجهزين  أود جنسية المقاولين الثانويين تنطبق هذش المعايير في تحدي
 بها. المتصلة

 

 فااي تورطاه يثباات متقادم أي اسااتبعاد سايتم حيا , المصااالح فاي تضااارب أي العطااء لمقاادم يكاون أال يجاب  4-2

ً  العطاااء مقاادم يفساار أن ويمكاان تضااارب  تقااديم عمليااة فااي آخاار أو طاارف مااع المصااالح تضااارب فااي متورطااا
 : اآلتية الحاالت من كل في العطاء

ً  كااان إذا - أ  خاادمات لتقااديم المشااتري مااع المتعاقااد توابعهااا حاادأ أو بشااركة عالقااة علااى السااابق فااي أو حاليااا
 التااي الساالع لتحديااد المسااتخدمة األخاار  الوثااائق أو المواصاافات أو التصااميم تحضااير لغاارض استشااارية
 .العطاء هذا وثائق خالل من تجهيزها سيجري

 كتلا  بهاا مسامو  أو بديلاة عطاءات تقديم حالة في إال, المناقصة هذش من واحد عطاء من بأكثر تقدم إذا - ب
 هااذا يمناع ال األحاوال هاذش مان أي وفاي, العطااء لمقادمي التعليماات مان 13 الفقارة فاي عليهاا المنصاوص

 .عطاء من أكثر في االشترا  من المقاولين الشرط
 

  ماان 3ادة )مان المشاتري بموجاب الما لألهلياةياتم اساتبعاد مقادم العطااء الاذي سابق وان تام اعتبااارش فاقاداً    4-3

الئحاة بأساماء الشاركات المساتثناة موجاودة علاى  إنالعطااء.  إرسااء, فاي تااري  اتالعطااءالتعليمات لمقادمي 
 لألهلياةمتقدم للعطااءات فاقاداً  أيا يستبعد , كمالمبين في تعليمات مقدمي العطاء العنوان االلكتروني للمشتري

دائاارة العقااود العامااة الحكوميااة فااي وزارة  أوممنوعاااً ماان التعاماال ماان الاادائرة القانونيااة  أومعلقاااً نشاااطه  أو
 .التخطيط

 

 :فيهما اآلتيان الشرطان توفر إذا العطاء في لالشترا  مؤهلة تكون للدولة المملوكة المؤسسات  4-4

ً  مستقلة -1         ً  قانونيا  .العامة الشركات وقانون التجاري القانون وفق تعمل -2    .وماليا

 
بماا يرضااي المشااتري بنااء علااى متطلبااات تأهياال  أهليااتهماسااتمرار  إثباااتيتوجاب علااى مقاادمي العطااءات   4-5

 .معقولة
 

 :السلع المؤهلة والخدمات ذات العالقة   -5
 



تكون جميع السلع والخدمات المتصلة بها حسب العقاد المماول مان المشاتري مان دول )مناشا    أنيجب     5-1

 مؤهلة.
 

هاااذش الفقااارة يشااامل تعرياااف "سااالع" البضاااائع المختلفاااة مثااال الماااواد الخاااام واآلالت والمعااادات  إلغاااراض  5-2

والمنشاتت الصااناعية، كماا يشاامل تعرياف الخاادمات المتصالة بهااا الخادمات مثاال التاأمين والتركيااب والتاادريب 
 والصيانة االبتدائية.

 
 أومعالجتهااا  أوزراعتهااا  أو إنتاجهااا وأمصااطلح "المنشااأ" يعنااي الدولااة التااي يااتم منهااا اسااتخراج الساالع    5-3

 األساسايةالتجميع تنتج سلعا تجارية تختلاف فاي صافاتها  أوالمعالجة  أوالتي من خالل التصنيع   أوتصنيعها، 
 اختالفا جذريا عن مكوناتها.

       
 

 

 محتويات وثائق المناقصة -ب
 

  :المناقصة وثائق أجزاء   -6  

 

 هااذش تقاارأ أن ويجااب أدناااش إليهااا المشااار األقسااام جميااع تتضاامن أجاازاء ثالثااة ماان المناقصااة وثااائق تتااألف  6-1

ً  يصدر ملحق أي مع بالتزامن األخيرة  . العطاء لمقدمي التعليمات من الثامنة للفقرة وفقا
  العطاء إجراءات     األول الجزء
  العطاء لمقدمي التعليمات:  األول القسم* 
  العطاء بيانات ورقة:  الثاني القسم* 
  والمؤهالت التقييم معايير:  الثال  القسم* 
  العطاء نماذج:  الرابع القسم* 
  المؤهلة الدول:  الخامس القسم* 

  التجهيز قسم متطلبات     الثاني الجزء
   المتطلبات جدول:  السادس القسم* 

  العقد     الثال  الجزء
  للعقد العامة الشروط:  السابع القسم* 
  بالعقد الخاصة الشروط:  الثامن القسم* 
  العقود نماذج:  التاسع القسم* 

 
 .المناقصة وثائق من جزء المشتري عن يصدر الذي اإلعالن يعتبر ال   6-2

 
 عان مساؤول األخيار هاذا يعتبار ال, مباشارة المشاتري مان وملحقاتهاا المناقصاة وثاائق تسالم عادم حال في   6-3

 .اكتمالها
 
 فااي الموجااودة والمواصاافات والمصااطلحات والنماااذج التعليمااات جميااع العطاااء مقاادم ياادقق أن يفتاارض   6-4

 ياؤدي قاد المناقصاة وثاائق فاي المطلوباة والوثاائق المعلوماات جمياع تاوفير فاي العطاء مقدم فشل وان الوثائق
 .العطاء رفض إلى

 

 :توضيح وثائق المناقصة   -7  
   

ماان المعلومااات فااي وثااائق المناقصااة يجااب علااى مقاادم  العطاااء  أيتفسااير  أوفااي حالااة الحاجااة لتوضاايح   7-1

ياارد  أن األخياارويتوجااب علااى  ،االتصااال بالمشااتري كتابيااا وعلااى عنوانااه المااذكور فااي ورقااة بيانااات العطاااء
مان المادة النهائياة  األقالعلاى  أياامياتم اساتالمها قبال عشارة  أن، شاريطة إلياهاستفساارات تارد  أيةكتابيا على 
  يوماا. يحادد المشاتري المادة النهائياة الساتالم 15عنهاا ب ) اإلعاالنءات لتل  التي حاددت فتارة لتسليم العطا



، وعلاى المشاتري العطااء بياناات ورقاة فاي يوماا  15) عان عنهاا اإلعاالن فتارةاالستفسارات لتل  التي تزياد 

جمياع مان اساتلم وثاائق المناقصاة مباشارة مناه بماا فاي ذلا   إلىنسخة من ردش على تل  االستفسارات  إرسال
ارتااأ  المشااتري ضاارورة تعااديل وثااائق المناقصااة نتيجااة لهااذش  إذاوصااف االستفسااار دون بيااان مصاادرش. 

  .  2-22  والفقرة )8المذكورة في المادة ) اإلجراءاتيقدم ذل  حسب  أناالستفسارات، فعليه 
 

  :تعديل وثائق المناقصة   -8  
 

 موعاد يسابق وقات أي فاي,  بهاا ملحاق إصادار طرياق عان المناقصاة وثاائق تعاديل فاي الحاق للمشتري     8-1

 .العطاء غلق
 
 وثااائق اسااتلموا الااذين جميااع علااى كتابااة تعميمهااا يااتم و ،المناقصااة وثااائق ماان زءـجاا المالحااق رـتعتباا    8-2

 .مباشرة المشتري من المناقصة
 

ً  المناقصااة لغلااق النهااائي الموعااد تمديااد فااي الحااق للمشااتري     8-3  مقاادمي تعليمااات ماان  2-24) للفقاارة وفقااا

 .االعتبا بعين الملحق في الواردة التعديالت ألخذ المناسب الوقت المقدمين إلعطاء وذل  العطاءات
 
 

 العطاء إعداد -ج
 

 :كلفة العطاء   -9  

 
 هاذش عان مساؤوالً  المشاتري يعتبار وال, العطااء وتساليم بأعاداد المتعلقة التكاليف جميع العطاء مقدم يتحمل   9-1

 .العطاء تحليل نتائج عن النمر بغض التكاليف
 

 :العطاء لغة   -10  
 

العطاااء وكافااة المراسااالت والوثااائق المتبادلااة بااين مقاادم العطاااء وجهااة التعاقااد باللغااة  إعااداديااتم  أنيجااب   10-1

مان المطبوعاات المتصالة والتاي تشاكل  أياايقادم مقادم العطااء  أنفي ورقة بياناات العطااء. يمكان  إليهاالمشار 
لغااة العطاااء، وحينهااا تعتمااد  إلااىترفااق بترجمااة دقيقااة لنصوصااها  أنعلااى  أخاار جاازءا ماان عطائااه فااي لغااة 

 الترجمة لغرض تفسير العطاء.
   

 :الوثائق المكونة للعطاء   -11  

 

 : اآلتية الوثائق من العطاء يتألف   11-1
 مان  12,14,15) الماواد ماع يتناساب بماا المساتخدمة المسعر غير الكميات وجدول العطاء صيغة نموذج - أ

  .العطاء لمقدمي التعليمات
 .طلب إذا, العطاء لمقدمي التعليمات من  21) المادة مع يتوافق بما العطاء ضمان - ب
 المااادة حسااب العاادل كاتااب ماان مصاادقة وكالااة بموجااب العطاااء علااى الموقااع تفااويض علااى كتابااةً  التأكيااد - ج

 .العطاء مقدمي تعليمات من  22)
ً  عطائه لتقديم العطاء مقدم ألهلية الموثقة البيانات - د  .العطاء لمقدمي التعليمات من  16) للمادة وفقا
 ماان هااي العطاااء مقاادمي ماان والمجهاازة بهااا المتعلقااة والخاادمات الساالع بااأن تؤيااد التااي الموثقااة البيانااات - هااـ

 .العطاء لمقدمي التعليمات من  17) للمادة وفقا مؤهلة مناش 
, المناقصاة وثاائق فاي المطلوباة تلا  ماع بهاا المتصالة والخادمات السالع تطابق تؤيد التي الموثقة البيانات - و

 ً  .العطاء لمقدمي التعليمات من  18,39) للمادة وفقا
ً , عليااه العطاااء إرساااء حالااة فااي العقااد لتنفيااذ العطاااء مقاادم ألهليااة الموثقااة البيانااات - ز  ماان  19) للمااادة وفقااا

 .العطاء لمقدمي التعليمات
 .العطاء بيانات ورقة في محددة أخر  وثائق أية -  



 
 
 
 

 

 :المسعرة الكميات جداولنموذج العطاء و   -12  
 

 نمااااذج) الراباااع القسااام فاااي الموجاااود العطااااء تقاااديم اساااتمارة نماااوذج يساااتخدم أن العطااااء مقااادم علاااى   12-1

 ويجاب كماا, بادائل أي تقبال ولان شاكله فاي تغييار أي دون بالكامال النماوذج تعبئاة ياتم أن ويجاب  ،العطاءات
 .المطلوبة بالمعلومات الفراغات جميع تعبئة

 
 منشاائها بحسااب بهااا المتصاالة والخاادمات للساالع المسااعرة الكميااات جااداول يساالم أن العطاااء مقاادم علااى   12-2

 ً   .العطاء نماذج ) الرابع القسم في الموجودة النماذج مستخدما
 

  :البديلة العطاءات   -13
 

 خالف ذل  في )ورقة بيانات العطاء .ما لم ينص على  البديلة العطاءاتال يتم اعتماد     13-3
 

 :والحسومات العطاءات أسعار   -14
 

 ماع تتطاابق أن يجاب المساعر الكمياات وجدول  العطاء صيغة نموذج) في المقدمة والحسومات األسعار   14-1

 .المحددة المتطلبات

 
 احتااو  وإذا  المسااعر الكميااات جاادول) فاي مسااتقل بشااكل والمااواد البناود جميااع وتسااعر تاادرج أن يجاب   14-2

 ماواد أو بناود أياة وتعتبار أخر  بنود خالل من مشمولة أسعارها إن سيفترض مسعرة غير بنود على الجدول
ً  ذلا  يكاون التعاديل حالة وفي, العطاء في مشمولة غير  المسعر الكميات جدول) في مذكورة غير  للفقارة وفقاا
 .العطاءات لمقدمي التعليمات من  31)

 
ً , للعطاااء اإلجمااالي السااعر هااو  العطاااء صاايغة نمااوذج) فااي يمهاار الااذي السااعر   14-3  اتحسااوم أيااة مسااتثنيا

 .مقدمة
 
 نمااوذج) فااي اسااتخدامها كيفيااة يوضااح نأو, مشااروطة غياار اتحسااوم أيااة يااذكر أن العطاااء مقاادم علااى   14-4

  .العطاء صيغة

 
مماثلااة تخضااع للضااوابط المحااددة فااي  أخاار ومصااطلحات  EXW, CIP, CIF, C&Fالمصااطلحات    14-5

فاااي  إليهااااوكماااا مشاااار  ،  الصاااادرة مااان غرفاااة التجاااارة العالمياااةINCOTERMS) الاااـ النافاااذ مااان اإلصااادار

 . العطاءات لمقدمي التعليمات)
 
أي المقدمة من مقدم العطاء تكاون ثابتاة خاالل فتارة تنفياذ العقاد وهاي غيار قابلاة للتغييار تحات  األسعار    14-6

 . ورقة بيانات العطاءمرف ما لم ينص على خالف ذل  في )
 
ناص  إذا)عادد مان العقاود   أجازاءعادة  إلاىمجازأة  أوات بشاكل منفارد )عقاد واحاد  العطااءقد تطار      14-7

المااذكورة مااع  األسااعارتتوافااق  أنويجااب   العطاااءات لمقاادمي التعليمااات)  ماان 1-1علااى ذلاا  فااي الفقاارة )

ورقاة بياناات )ذكار خاالف ذلا  فاي  أذا إال% مان كمياتهاا، 100% من البناود المحاددة لكال جازء وماع 100

 أنمان جازء علايهم  كثارأ إرسااءفاي حالاة  األساعار. وعلى المقادمين الاذين يرغباون بتقاديم حسام فاي  العطاء
تساالم العطاااءات  أنشاارط   العطاااء لمقاادمي التعليمااات) ماان  4-14) لفقاارةيوضااحوا الحساام بمااا يتوافااق مااع ا

   وتفتح في نفس الوقت.األجزاءلجميع هذش )



 

 :عملة العطاء   -15
 

وتكاون شااملة للضارائب والرساوم الكمركياة   ورقاة بياناات العطااء)بالعملاة المحاددة فاي  األسعارتقديم    15-1

 على حدة ضمن القسم الرابع. األسعار جداول )لكل  إليهعن النقل وكما مشار  إضافيةمصاريف  وأية
 

 :العطاء مقدم أهليةالوثائق التي تؤكد    -16
 

 للمشااركة أهلياتهم ليوثقاوا, الراباع الفصال في الموجود  العطاء صيغة نموذج) تعبئة العطاء مقدمي على   16-1

ً  فيه  .العطاءات لمقدمي التعليمات من الرابعة للفقرة وفقا
 

 :السلع والخدمات أهليةالوثائق التي تؤكد    -17
 

.  العطااءات لمقادمي التعليماات) من  5) المادة في ورد ما وفق المجهزة والخدمات للمواد األهلية لتأكيد   17-1

  4) القساام فااي الااواردة األسااعار جااداول فااي المنشااأ ببلااد الخاصااة البيانااات ملاا  اتالعطاااء يمقاادم علااى فااأن
 .التعاقد استمارات

 

  :الوثائق التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات ذات العالقة   -18
 

 يقادم أن العطااء مقادم علاى يتعاين, المناقصاة لوثاائق بهاا المتصالة والخادمات السلع مطابقة تأييد لغرض   18-1

ً  دليالً  عطائه من كجزء  جادول  4) القسام فاي الاواردة الفنية لمواصفاتل مطابقة المجهزة السلع بأن يؤكد موثقا

 .المتطلبات

 
ً  تتضامن أن ويجاب, بياناات أو رساومات أو مطبوعاة مواد شكل على الوثائق هذش تكون أن يمكن   18-2  وصافا

 المواصافات ماع توافقها يوضح بحي , والخدمات للسلع األساسية واألدائية الفنية الصفات أي, بند لكل مفصال
 .المتطلبات جدول عن واالستثناءات باالختالفات تقريراً  المتقدم يسلم وان ،المطلوبة

 
الحالياة  واألساعارقائماة بجمياع التفاصايل بماا فاي ذلا  الماوارد المتاحاة  أيضاايقدم  أنعلى مقدم العطاء    18-3

لقطااع الغيااار والمعاادات الخاصااة والضاارورية السااتمرار عماال الساالع بعااد اسااتخدامها ماان المشااتري للفتاارة 
 . ورقة بيانات العطاء)المحددة في 

 
 أرقاام أوو/ التجارياة األساماء إلاى واإلشاارة والمعادات والماواد والعمال المصنعية معايير تكون أن يجب   18-4

 يعارض أن العطااء ولمقادم, حصارية ال وصافية المتطلباات جادول فاي المشاتري نما المحددة المصورة األدلة
 البنااود كفاااءة نفااس تحقااق أن بشاارط, المصااورة األدلااة أرقااام أوو/ التجاريااة والعالمااات للجااودة أخاار  معاايير
 .المشتري رضا تنال وان منها أعلى أو  المتطلبات جدول) في المذكورة

 

 :العطاء مقدمالوثائق التي تؤكد مؤهالت    -19
 

تفاي بالشاروط  أنالعطااء علياه،  إرسااءيجب على المستندات التي تثبت مؤهالت مقدم العطااء فاي حاال    19-1

 :اآلتية
المنتجااين للساالع التااي تعاارض تجهيزهااا تقااديم تخوياال الجهااة  أوعلااى مقاادمي العطاااءات غياار المصاانعين  -أ 

 أوا بموجااب النمااوذج فااي الفصاال الرابااع ونمااوذج تخوياال الجهااة المصاانعة المصاانعة للساالع لااه بتسااويقه
 . العطاءات لمقدمي التعليمات)نص على ذل  في  إذاالمنتجة بتسويق هذش السلع في بلد المشتري، 

 أن يجاب,  العطااء بياناات ورقاة) فاي مطلوباا   ذلا  كاان وإذا, العاراق فاي عاامالً  العطاء مقدم يكن لم إذا -ب 
 بحساب الغياار قطاع وتوفير الصيانة بعمليات القيام على وقادراً  مجهزاً  العراق في عنه بوكيل ممثالً  يكون
 .الفنية المواصفات أوو/ العقد شروط في مذكور هو ما



 التقيايم معاايير) الثالا  القسام فاي عليهاا المنصوص والمعايير المؤهالت جميع العطاء مقدم في تتوفر أن - ج
   .والمؤهالت

 

 :فترة نفاذية العطاءات   -20
 

ورقاة مه بحساب ماا هاو ماذكور فاي )بعد الموعد النهائي المحدد من المشتري لتسلي العطاء نفاذيةتستمر    20-1

 عطاء تمتد نفاذيته لفترة اقصر. أي، ويتم استبعاد  بيانات العطاء
 

 .المحااددة النفااذ ماادة انتهااء قبال العطاااء فتارة تمدياد يطلااب أن للمشاتري االساتثنائية المااروف بعاض فاي   20-2

تم طلب ضمان العطااء بحساب  إذا. تحريريا موثقة عليه واإلجابة التمديد طلب يكون أن يجب الحالة هذش وفي

، ياتم تمدياد الضامان لانفس الفتارة  العطااءات لمقادمي التعليماات)  مان 21ما هو منصوص علياه فاي الماادة )

يساامح لمقاادم  أويفقااد ضاامان العطاااء. لاان يطلااب  أنتمديااد دون . ولمقاادم العطاااء الحااق باارفض طلااب الأيضااا
فاي الحالاة المبيناة فاي الفقارة  إالالعطاء الذي وافق على االستجابة لطلب صاحب العمل بتمدياد نفاذياة عطااءش 

  .العطاء لمقدمي التعليمات)  من 20-3)

 
فتارة تزياد  اإلحالاة، وفي حالة تأخر صدور قرار األسعار وتعديل بمراجعة فيها يسمح ال التي العقود في   20-3

كماا محادد فاي طلاب التمدياد.  األساعار  يوما على تاري  نفاذ العطاء االبتادائي فتاتم مراجعاة وتعاديل 56)عن 

 إلياهالمشاار  األساعاربنمار االعتباار تعاديل  األخذالعطاءات دون  أسعارتتم مفاضلة العطاءات باالعتماد على 
 .أعالش

 

  :العطاء انضم   -21
 

 ورقااة) فاايكااان ذلا  مطلوبااا  إذا  ضاامان عطاااء)يقاادم كجاازء ماان العطااء   أنيجاب علااى مقاادم العطااء    21-1

 . العطاء بيانات
 
كماا   العطااء بياناات ورقة)على مقدم العطاء تضمين عطاءش بضمان العطاء بالمبلغ والعملة المحددة في    21-2

 يجب:
 أي أوالصااادرة عاان الحكومااة العراقيااة،  مصاادق صاا  أويقاادم علااى شااكل خطاااب ضاامان مصاارفي  أن   -أ

 . العطاء بيانات ورقة)في  إليها اإلشارةيتم  أخر  صيغة
عان  العراقاي المركازي البن  يصدرها نشرة بموجب العراق في معتمد مصرف من يصدر الضمان  إن  -ب

كاناات هااذش المؤسسااة المصاارفية موجااودة خااارج  إذاالكفاااءة الماليااة للمصاارف، يختارهااا مقاادم العطاااء. 
 .داخل العراق لتتمكن من تفعيل الضمان معتمدةتعتمد لها مؤسسة مالية رديفة  أنالعراق فيجب 

 آخاار نمااوذج يأ أو  العطاااءات نماااذج) الرابااع القساام فااي الموجااودة الضاامان نماااذج احااد مااع يتوافااق أن  -ج
 .العطاء تسليم قبل المشتري من يعتمد

 فاي الاواردة بالشاروط اإلخاالل حاال فاي المشاتري مان خطاي طلاب إصدار فور للصرف قابال يكون أن   -د

 . العطاءات لمقدمي التعليمات)  5-21) الفقرة
 .، ولن تقبل النس  المصورةاألصلية النسخة تسليم يتم أن   -ـه
 العطااء نفااذ تمدياد تااري  بعاد أو العطااء نفااذ فتارة انتهااء بعاد يوماا  28) لمدة المفعول ساري يكون أن   -و

ً  ذل  كان إذا ً  مطلوبا  . العطاء لمقدمي التعليمات) من  2-20) للفقرة وفقا
 

ً  ذلاا  كااان إذا عطاااء ضاامان تعهااد يشاامل ال عطاااء أي قبااول يااتم لاان   21-3 ً  مطلوبااا  ماان  1-21) للفقاارة وفقااا

  .للشروط مستوف غير سيعتبر حي ,  العطاء لمقدمي التعليمات)
 
يقاوم المقادم الفاائز  أنوقت ممكن وفور  بأسر  أصحابها إلىضمانات المقدمين غير الناجحين  إعادةيتم    21-4

 .  العطاء لمقدمي التعليمات) من  44بتقديم ضمان التنفيذ وفقا للمادة )

 
 :  في الفائز العطاء مقدم فشل إذا العطاء ضمان مبلغ مصادرة يمكن   21-5



 . العطاءات لمقدمي تعليمات )المن  43) الفقرة وفق العقد توقيع  -1
  .العطاءات لمقدمي تعليمات)ال من  44) الفقرة وفق األداء حسن ضمان تقديم  -2

 

 لاام إذا,  العطااء يسالم الاذي المشاتر  المشارو  باسام يكاون أن يجاب المشاتر  المشارو  عطااء ضامان   21-6

 جميااع باساام الضاامان يقاادم أن فيجااب, العطاااء تقااديم وقاات قااانوني بشااكل تأسااس قااد المشااتر  المشاارو  يكاان
 .المذكورين المستقلين الشركاء

 
 إلحالاةالمقااول  أهلياة عادم اإلعاالن عان    العطاء بيانات ورقة) فينص على ذل   إذا) الحق للمشتري   21-7

 :اآلتيةوفي الحاالت   العطاء بيانات ورقة) فيعقد عليه لفترة محدودة وكما محدد  أي
 ،وأ  .العطاءات لمقدمي التعليمات) من  43) لفقرةفي توقيع العقد بموجب ا الفائز العطاء مقدم فشل إذا  -أ
 لمقادمي التعليماات) مان  44) الماادة بموجاب األداء حسان ضامان تقاديم فاي الفاائز العطااء مقدم فشل إذا -ب

 .  العطاءات
 

  :العطاء طريقة تقديم وتوقيع   -22

 

 مان أصالية  نساخة) كلماة عليهاا مؤشارا عطائه من مميزة واحدة أصلية نسخة يقدم أن العطاء مقدم على   22-1

 المقادم علاى يجاب كما, العطاء بمقدمي الخاصة التعليمات من  11) المادة في مذكور هو كما المناقصة وثائق

 حااال فاي .العطاااء بياناات فااي محادد هااو كماا" نسااخة" بكلماة الممياازة األصالية غياار النسا  ماان عادداً  يسالم أن
  األصلية . النسخة) اعتماد يتم واألصل النسخة بين اختالف أي وجود

 
 تكااون وان, بالمااداد مكتوباة األصاالية وغيار األصاالية العطااء أسااعار عارض نساا  جمياع تكااون أن يجاب   22-2

 .العدل كاتب من مصادق التخويل يكون نأو العطاء مقدم عن نيابة بالتوقيع مخول شخص من موقعه
 
 بتوقيااع المخااول الشااخص توقيااع رافقهااا إذا إال نافااذة السااطور بااين الكتابااة أو للمسااح آثااار أي تعتباار ال   22-3

  .األولى باألحرف توقيعه أو العطاء
 
 

 العطاء وفتح تسليم -د
 

 :وتأشير العطاءات وإغالقتسليم    -23
 

 يسلم مقدمو العطاءات عطاءاتهم باليد او يرسلونها بالبريد المسجل.   23-1

 ،  ورقاة بياناات العطااء)ذلا  فاي  إلاى اإلشاارةبالبريد االلكتروني )في حالة  أوأ.  عند تسليم العطاءات باليد 
كاان مساموحا بهاا وفقاا  إذامان العطااء، والعطااءات البديلاة،  األصاليةوغيار  األصليةتسلم النس   أنيجب 
 إشااارةتحمال هااذش المغلفاات  أنفاي مغلفااات منفصالة، علااى   العطاااء لمقادمي التعليمااات) مان  13للماادة )

. توضاع هاذش المغلفاات فيماا بعاد فاي مغلاف أصاليةغيار أو  أصاليةكانت النس  التاي باداخلها  إذاتبين فيما 
 . العطاء لمقدمي التعليمات) من  3-22  و)2-22بعد ذل  وفقا للفقرات ) اتاإلجراءواحد، وتتم 

  العطاااء بيانااات ورقااة) ذلاا  فااي إلااى اإلشااارةلكترونيااا )فااي حالااة أب. لمقاادمي العطاااءات تقااديم عطاااءاتهم 
  . العطاء بيانات ورقة)بموجب التعليمات المنصوص عليها في 

 

 والخارجية:يجب ان تكون المغلفات الداخلية    23-2

 أ.   تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء.
 . العطاء لمقدمي التعليمات)  من 1-24ب.  موجهة للمشتري وفقا للفقرة )

 وأياة،  العطااء لمقادمي التعليماات)  مان 1-1في الفقرة الفرعية ) إليهج.  يمهر عليها تعريف العطاء المشار 

 مذكورة في بيانات العطاء. أخر تعريفية  إشارات

 ماان  1-27) الفرعيااة الفقاارة مااع يتوافااق بمااا العطاااء فااتح تاااري  قباال المغلااف فااتح بعاادم تحااذيرا تحماالد.  

 . العطاء لمقدمي التعليمات)



 

 اإلشاارات وتحمال ومختوماة مغلقاة تكان لام إذا مغلفاات أياة فاتح أو ضايا  مساؤولية المشاتري يتحمل ال   23-3

 .المطلوبة
 

 :العطاءاتالموعد النهائي لتسليم    -24

 
يجااب ان يسااتلم المشااتري العطاااءات علااى العنااوان المحاادد وفااي التاااري  والوقاات المحااددين فااي بيانااات    24-1

 العطاء.
  
 يتوافاق بماا العطااء بياناات تعاديل طريق عن العطاءات الستالم النهائي الموعد تمديد في الحق للمشتري   24-2

 العطااء ومقادم المشاتري وواجباات حقاوق تمادد الحالة هذش وفي  العطاء لمقدمي التعليمات) من  8) المادة مع

 ً  .الجديد للموعد وفقا
 

 :العطاءات المتأخرة   -25

 
ً  النهاائي الموعاد بعاد تسالم التاي العطااءات مان أياا المشاتري يعتماد لن   25-1  التعليماات) مان  24) للفقارة وفقاا

 إلاى وإعادتاه ورفضاه ويجاري متاأخرا يعتبار المحاددة الفتارة بعد يصل عطاء أي فأن وعليه,  العطاء لمقدمي
 .صاحبه دون فتحه

 

 :السحب واالستبدال   -26

 
 إشااعارا إرسااال طريااق عاان, تسااليمه بعااد العطاااء تعااديل أو اسااتبدال أو سااحب فااي الحااق العطاااء لمقاادم   26-1

 ً ً  تحريريا  مخاول شاخص مان موقاع اإلشعار يكون أن على  العطاءات لمقدمي التعليمات) من  10) للمادة وفقا

 .  العطاءات لمقدمي التعليمات) من  2-22) الفقرة بموجب التخويل من بنسخة مصحوب يكون وان

 :أن يجب الخطية اإلشعارات جميع إن .رسمي بتخويل السحب او باالستبدال الخاصة اإلشعارات وترفق
ً  تسلم - أ  تحادد إشاارات المغلفاات تحمل أن ويجب  العطاء لمقدمي التعليمات) من  23)و  22) للفقرتين وفقا

 ."عديلت" ، استبدال" ،"سحب" بوضو  محتواها

ً  المناقصااة لغلااق النهااائي الموعااد قباال المشااتري إلااى تصاال – ب  لمقاادمي التعليمااات) ماان  24) للفقاارة وفقااا

  .العطاء
 

 غيار تعااد نهااإف  العطاء لمقدمي التعليمات) من  1-26) للفقرة وفقا سحبها المطلوب العطاءات حالة في   26-2

 ألصحابها. مفتوحة

 
 المناقصاة لغلاق النهاائي الموعد مابين الفترة في العطاء تعديل أو استبدال أو سحب العطاء لمقدم يحق ال   26-3

 .عليها الحق تمديد أي أو المحددة العطاء بيانات ورقة في دةدالمح العطاء نفاذية وانتهاء
 

 :العطاءاتفتح    -27
 

ممثلاايهم  أو العطاااءاتبحضااور مقاادمي  العطاااءاتتقااوم بفااتح  أن  العطاااءاتيجااب علااى )لجنااة فااتح    27-1

، وفاي حالاة الموافقاة علاى اعتمااد العطااءالمخولين فاي جلساة علنياة فاي المكاان والتااري  المحادد فاي بياناات 

المقدمااة  العطاااءاتالخاصااة بفااتح  اإلجااراءاتتوضااع  أن  يجااب 1-23لكترونيااا وبموجااب الفقاارة )أ العطاااء

 . العطاءاتورقة بيانات )لكترونيا في أ
 
تفاتح فااي البداياة المغلفااات التاي تحماال كلماة "سااحب" وتقارأ علااى الماأل، فيمااا يعااد المغلااف الاذي يحماال    27-2

 كاان هناا  إذا إالصاحبه دون فتحه. وال تعتبر رساالة الساحب ساارية المفعاول  إلىعرض العطاء المسحوب 
. تفاتح بعادها المغلفاات العطااءاتتخويل رسمي بذل ، كما يجب قراءة هذا التخويل على الماأل فاي جلساة فاتح 

 إلااى إرجاعااهالااذي تاام  األولالتااي تحماال كلمااة "اسااتبدال" وتقاارأ علااى المااأل ويااتم اسااتبدالها بعاارض العطاااء 



دال تحمال تخاويال رساميا تقارأ فاي حالاة وجاود رساالة اساتب إالالتعاديل  باإجراءصاحبه دون فتحه. وال يسمح 
 إالعلى المأل في جلسة االفتتا . تفتح  المغلفات التي تحمل كلمة "تعديل" وتقرأ علاى الماأل وال يعتماد التعاديل 

خاالل جلساة فاتح  وقارأتكانت هنا  رساالة مكتوباة باه تحمال تخاويال رساميا. وان المغلفاات التاي فتحات  إذا
 منافسة والتقييم.العطاءات وحدها هي التي تدخل في ال

 

كانات هناا  ماذكرة تعاديل،  إذا، حي  يقرا اسم مقدم العطاء، ويذكر فيماا اآلخرتفتح المغلفات واحدا تلو    27-3

 وأيااةكااان مطلوباا  إذاالمقدماة بمااا فيهاا الحسااومات والعاروض البديلااة، وياذكر ضاامان العطااء  األسااعاروتقارأ 
مان المناساب ذكرهاا. وان الحساومات و العطااءات البديلاة التاي  إنتار  لجناة فاتح العطااءات  أخر تفاصيل 

مان العطااءات  أيتقرأ على المأل في الجلسة هي وحدها التاي تادخل فاي المنافساة والتقيايم. وال يجاوز رفاض 

 مان  1-25) لفقارةالمذكورة خالل جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة، وفقا لما هو مذكور فاي ا

 . العطاء لمقدمي اتالتعليم)
 

اسام مقادم العطااء  األدناىلجنة فتح العطاءات سجال لجلسة فاتح العطااءات يتضامن بالحاد  تهي  أنيجب    27-4

كاان هاذا ممكناا بماا فاي  إذا األجازاءتعاديل، وعارض الساعر بحساب  أواستبدال  أوكان هنا  سحب  إذاوفيما 
كاان  إذاعادم وجاود ضامان العطااء  أو، كاذل  وجاود كاان مساموحا بهاا إذاذل  الحسومات والعروض البديلاة 

مطلوبااا. يطلااب المشااتري ماان ممثلااي مقاادمي العطاااء الحاضاارين للجلسااة التوقيااع علااى سااجل فااتح العطاااءات 
وتااوز  نسااخة ماان محضاار جلسااة فااتح العطاااءات علااى جميااع مقاادمي العطاااءات الااذين ساالموا عطاااءاتهم فااي 

 دة في السجل على الموقع االلكتروني.    الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجو
 

 

 العطاءات والمقارنة التقييم هــ
 

 :السرية   -28
 

 والتوصااية الالحااق والتأهياال والمقارنااة والتقياايم بالتاادقيق المتعلقااة المعلومااات عاان اإلفصااا  يااتم ال 28-1

 .العطاء إرساء إعالن في رسمي بشكل نتائجها تعلن حتى آخر شخص أي أو, للمقدمين العطاء بإرساء
 
 عملياة فاي  العطااءات وتحليال تقيايم لجناة) التعاقاد جهاة علاى للتاأثير العطاء مقدم من محاولة أية إن 28-2

 .منه المقدم العطاء استبعاد في تتسبب العطاء وإرساء والمقارنة والتقييم التدقيق
 
 يخاطااب أن العطاااء مقاادم علااى,  العطاااء لمقاادمي التعليمااات) ماان  2-28) الفقاارة عاان النماار بغااض 28-3

ً  المشتري  العطااءات فاتح باين ماا الممتادة الفتارة فاي وذلا , بالعطااء يتعلاق لشاأن به االتصال أراد إذا تحريريا
 .العطاء إرساء وحتى

 

 العطاءاتتوضيح  -29

 
  العطااءات ومقارناة وتقيايم تادقيق فاي المساعدة بهدف  العطاءات وتحليل تقييم لجنة) التعاقد لجهة يحق   29-1

. منهاا يطلاب لام إذا العطااء بشاأن توضايح أي يعتماد وال, بعطائاه جااء ماا توضايح العطااء مقادم من يطلب أن
ً  علياه واإلجاباة التوضايح طلاب يكون أن ويجب ً  موثقاا  بتغييار الساما  أو تقاديم أو بطلاب يسامح وال, تحريرياا

 مان  31) للفقارة وفقاا التقيايم لياةمع خاالل المشاتري يكتشافه حساابي خطاأ لتصاحيح ذلا  كان إذا إال األسعار

 . العطاءات لمقدمي التعليمات)
 

 استجابة العطاءات -30

 

 يعتمد قرار المشتري فيما اذا كان العطاء موافقا للشروط على محتويات العطاء نفسه.   30-1

 



 فااي المااذكورة والمواصاافات والشااروط البنااود لجميااع المسااتوفي العطاااء هااو للشااروط المسااتوفي العطاااء  30-2

 :الذي هو الجذري الحذف أو التحفم أو التغيير إن .جذري حذف أو تحفم أو تغيير أي دون المناقصة وثائق
 .العطاء في المحددة والخدمات السلع أداء أو نوعية على كانت طريقة بأية يؤثر -أ
 .العطاء مقدم واجبات أو المشتري حقوق من  المناقصة ووثائق يتوافق ال وبما, كانت طريقة بأية يحد  -ب
 .اآلخرين المقدمين مع المنافسة على الجذري التغيير أو التحفم لهذا المشتري قبول حالة في يؤثر  -ج

 

 عان لشاروطا يساتوفي باأن للمتقادم يسامح وال, العطاء شروط يستوف لم إذا المشتري من العطاء يستبعد   30-3

 .للعطاءات العلني الفتح جلسة بعد المقدمة المعلومات على التحفم أو حذف أو تغيير طريق
 
 
 

 :والحذف األخطاءعدم مطابقة المواصفات،  -31

 
 وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة تسااتطيع, المطلوبااة األساسااية للشااروط العطاااء اسااتيفاء حالااة فااي   31-1

 معقولاة زمنياة فتارة خاالل, الضارورية الوثاائق أو المعلوماات يسلم أن العطاء مقدم من تطلب أن   العطاءات
 يجاب الحاذف أو الناواقص هاذش, التوثياق باأغراض والمتعلقاة األساساية بالماادة تتعلاق ال التي النواقص لتعديل
 تساليم مان العطااء مقادم تمكان عادم وياؤدي, العطااء في المذكورة باألسعار األشكال من شكل بأي تتعلق ال أن

 . عطائه استبعاد إلى المطلوبة المعلومات
 
 :اآلتيةالشروط  حسبحسابية  أخطاء أياستوفى العطاء جميع الشروط يحق للمشتري تصحيح  إذا   31-2

 وحادة ضارب عان يناتج الاذي للبناود اإلجماالي المجماو  وباين الساعر وحادة باين تعارض هنا  كان إذا)أ    
 خطاأ هناا  إن العطاءات تحليل لجنة رأت إذا إال ،المجمو  ويصحح السعر وحدة تعتمد, بالكميات السعر
  .السعر وحدة وتصحح اإلجمالي المجمو  عندها يحتسب السعر لوحدة العشرية العالمة في
 اإلجماليااة المبااالغ هااذش تعتمااد بنااد لكاال اإلجماليااة المبااالغ جمااع عمليااات ناااتج فااي خطااأ هنااا  كااان إذا)ب   

 .المجمو  ويصحح
كاان  إذا إال، كتاباة الماذكورة المبالغ تعتمد المبالغ تحديد في واألرقام الكلمات بين تعارض هنا  كان إذا)ج   

بموجاب الفقارتين الثانوياة  لألحكاامالمبلغ المذكور متعلقا بخطأ حسابي، عند ذل  تعتمد القيمة الرقمية وفقا 
  .أعالش)أ  و)ب  

 

 وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة تجريهااا التااي التصااحيحات علااى الفااائز العطاااء مقاادم يوافااق لاام إذا   31-3

 .به الخاص العطاء ضمان ويصادر,  أهليته العرض يفقد   العطاءات
 

 :لعطاءاتالتدقيق األولي ل   -32

 
 والوثاائق المساتندات جمياع أن للتأكاد العطااءات بتدقيق  العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم   32-1

 الموجاودة المعلوماات اكتماال مان وللتأكاد ،موجاودة  العطااء لمقدمي التعليمات) من  11) الفقرة في المطلوبة

 .المسلمة الوثائق في

 
 والمسااتندات للمعلومااات اسااتالمها تؤكااد أن   العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة علااى يجااب   32-2

 :اآلتية
ً  العطاء صيغة)أ       .العطاء لمقدمي التعليمات) من  1-12) للفقرة وفقا

ً  األسعار جدول)ب      .العطاء لمقدمي التعليمات) من  2-12) للفقرة وفقا

ً  الضاااامان كااااان إذا  العطاااااء لمقاااادمي التعليمااااات) ماااان  21) للفقاااارة وفقااااا العطاااااء ضاااامان)ج     .مطلوبااااا

 .مستبعداً  العطاء يعتبر المستندات أو المعلومات هذش من أي تتوفر لم إذا    
 

   :والبنود والتقييم الفني تدقيق الشروط   -33

 



والبناود المحاددة  الشاروط أن مان لتتأكد العطاء بتدقيق   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم   33-1

  في شروط العقد العامة والخاصة قد تم قبولها من المتقدم دون أية تحفمات أو تغييرات جذرية.

 
ً  المقادم للعطااء الفنياة الجواناب تقيايم   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم   33-2   18) للماادة وفقاا

 جااادول)  الساااادس الجااازء فاااي المحااددة المتطلباااات جمياااع أن مااان للتأكااد,  العطااااء لمقااادمي التعليماااات) ماان
  .مادية تغييرات أو تحفمات أية دون موجودة   المتطلبات

 
 إن الفناي والتقيايم والبناود الشاروط تادقيق بعاد   العطااءات وتحليال تقيايم لجناة)  التعاقاد جهاة قررت إذا   33-3

 .مساتبعداً  العطااء يعتبار,  العطاءات لمقدمي التعليمات) من  30) بالفقرة المطلوبة الشروط يستوفي ال العطاء
  

 
 

 :التغيير إلى عملة موحدة   -34

 

تحويال العماالت لمباالغ    العطااءات وتحليال تقيايم لجنة)  التعاقد جهةألغراض المفاضلة والتقييم، على    34-1

باعتمااد نسابة التحويال الصاادرة مان البنا    ورقاة بياناات العطااء)العطاءات المختلفة إلى العملة المحاددة فاي 
 لتل  العملة.  ورقة بيان العطاء)المركزي بالتاري  الذي تحددش 

 

 :هامش األفضلية لمقدمي العطاءات المحليين   -35

 

ال يتم اعتماد هام  ألفضلية العطاءات المقدمة مان قبال مقادمي العطااءات المحلياين، ماا لام يانص علاى    35-1

 ، وعند ذل  يتم اإلشارة إلى القيمة المحددة للهام  في ورقة بيانات العطاء. ورقة بيانات العطاء)ذل  في 
 

 :تقييم العطاءات   -36

 
 هاذش إلاى وصالت التي العطاءات جميع بتقييم   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم أن يجب   36-1

  .المطلوبة الشروط يستوفي مضمونها أن من لتتأكد المرحلة
 
 واألساااليب العواماال جميااع العطاااءات تقياايم فااي   العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة تسااتخدم   36-2

 معاايير أو أسااليب أياة باستخدام يسمح وال,  العطاء لمقدمي التعليمات) من  36) الفقرة في المحددة والمعايير

  .أخر 
 
 أن تأخذ بعين االعتبار ما يأتي:   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهةعند تقييم العطاء، على    36-3

  .14سعر العطاء المقدم وفقا للمادة )    أ)

 لمقاادمي التعليمااات" ماان  3-31) لفقاارةطاااء الحسااابية وفقااا ل)ب   تعااديل األسااعار ألغااراض تصااحيح األخ

 ".العطاء
 ".العطاء لمقدمي التعليمات" من  4-14) لفقرة)ج   تعديل األسعار الناجم عن الحسومات المقدمة وفقا ل

 معاايير)التعديالت الناجمة عن تطبيق معايير التقييم المحددة في الجزء الثال  من ورقاة بياناات العطااء     د)
 . والتأهيل  التقييم

 

 

 األساعار غيار أخار  عوامال, للعطااء   العطااءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقييم يشمل أن يجب   36-4

 ً  شاراء وشاروط وأداء بصافات متعلقاة تكاون قد العوامل هذش,  العطاء لمقدمي التعليمات) من  14) للمادة وفقا

 عمليااة لتسااهيل الماليااة الشااروط فااي يوضااح إن يجااب وجاادت إن العواماال هااذش تااأثير إن .والخاادمات الساالع
 والمعاايير اآللياة إن  والتأهيال التقيايم معاايير) الثالا  الجازء فاي ذلا  غيار ذكر إذا إال العطاءات بين المقارنة
 . د3-36) بالبند إليها المشار تل  هي بالمفاضلة الخاصة واألسس

 



إذا وردت في وثائق المناقصة األحقية في التجزئة والسما  لمقدم العطاء بتقاديم أساعارش لقائماة )الجازء     36-5

أو أكثر من القوائم )األجازاء  المكوناة للمناقصاة العاماة الوطنياة فيحاق للمشاتري التعاقاد ماع أكثار مان مجهاز 
 ي الفصل الثال .وتعتمد عند ذل  معايير تقييم ومقارنة العطاءات المشار إليها ف

 

 :مقارنة العطاءات   -37
 

 المسااتوفية العطاااءات جميااع مضاامون بااين تقااارن أن   العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة علااى
ً  المسااتجيب) سااعراً  األقاال العطاااء تحديااد ماان لتااتمكن للشااروط ً   وإداريااا وفنيااا ماليااا  ماان  36) للفقاارة وفقااا

  .العطاءات لمقدمي التعليمات)
 
 
 
 

 :التأهيل الالحق لمقدمي العطاء   -38
 

 كلفااة األقاال األول العطاااء اختيااار بعااد تقاارر أن  العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة علااى   38-1

  .مرضية بصورة العقد لتنفيذ مؤهال العطاء مقدم كان إذا فيما  وإداريا وفنيا ماليا والمستجيب)
  
ً  العطااء مقدم لمؤهالت الموثقة الدالئل جميع ومراجعة تدقيق بعد القرار هذا يصدر  38-2  مان  17) للفقارة وفقاا

  .العطاء لمقدمي التعليمات)
 
 إلحالاة أساسايا شارطا الفاائز العطااء لمقادم الالحاق التأهيال يعتبار  2-38)و  1-38) الفقرتين ضوء في   38-3

 كلفاة األقال العطااء ودراساة اساتبعادش ياتم أعاالش إليهاا المشاار التأهيال لشاروط اساتيفائه عادم حالة وفي العطاء
 يه.يل الذي

 

 :حق المشتري في رفض أو قبول أي عطاء   -39

 
 العطاااءات جمياع ورفاض المناقصاة غااءإلب الحاق لاه أن كماا, عطااء أي قباول أو بارفض الحاق للمشاتري  39-1

  .المقدمين تجاش قانونية مسؤولية أية تحمل دون ،العقد إحالة قبل وقت أي في المقدمة
  

 

 العطاء إحالة -و
 

 :معايير اإلحالة   -40
 

 مان التأكاد وبعاد كافاة العطااء فاي الاواردة للشروط والمستوفي كلفة األقل العطاء مقدم على العطاء يحال   40-1

 .ممكنة صورة بأفضل العقد تنفيذ على وقدراته أهليته
 

 :إحالة العطاءحق المشتري في تغيير الكميات وقت    -41

 

يحتفم المشتري عند إحالة العطاء بحق تغيير الكميات المحددة في الفصل الساادس )جادول المتطلباات ،    41-1

سااواء بالزيااادة أو النقصااان  علااى أن ال يتجاااوز التغيياار النسااب المحااددة فااي ورقااة بيانااات العطاااء، ودون أي 
 ثائق المناقصة.تغيير في وحدة السعر أو أي شروط أخر  مذكورة في و

 

 :التبليغ بإحالة العطاء   -42
 

ً  الفائز العطاء مقدم يبلغ أن العطاء نفاذية فترة انتهاء قبل المشتري على   42-1  .عطائه قبول تم بأنه تحريريا



 
بمجرد صدور كتاب القبول لمقدم العطاء الفائز، علاى المشاتري إشاعار مقادمي العطااءات غيار الفاائزين    42-2

  5-42وإعالمهم بسبب عدم فوزهم وإطاالق ضامان العطااء المقدماة مانهم عادا ماا نصات علياه الفقارة )بذل  

 الحقا.
 
كااذل  حااال صاادور كتاااب القبااول، علااى المشااتري نشاار نتااائج التحلياال للعطاااءات فااي موقعااه االلكترونااي   42-3

 متضمنة ما يأتي:

 م.أسماء مقدمي العطاءات الذين ساهموا بتقديم عطاءاته   - أ
 اءات كما قرأت عند فتح العطاءات.مبالغ العط  - ب
 ات ومبالغ عطاءاتهم بعد التحليل.أسماء مقدمي العطاء  - ج
 ءات المستبعدة وأسباب االستبعاد.أسماء مقدمي العطا  - د
 أسم مقدم العطاء الفائز ومبلغ عطاءش ومدة التنفيذ إضافة إلى خالصة لوصف العمل المشمول بالعقد. - هـ

 

 يعتبر خطاب قبول العطاء عقدا ملزما لحين توقيع العقد الرسمي.   42-4
 

 المشاتري يقاوم للعقاد وتوقيعاه  44) الماادة بموجاب األداء حسان لضامان الفاائز العطااء مقدم تقديم لحين   42-5

 .والثالثة الثانية بالمرتبتين المرشحين العطاءات لمقدمي العطاء بضمان باالحتفام
 

 :توقيع العقد   -43
 

 العقااد صايغة العطاااء لمقادم يرساال أن المشاتري علاى يجااب مباشارة "العطاااء قباول خطاااب" إرساال بعاد   43-1

 .الخاصة العقد وشروط الرسمية
 
  يوماا متضامنة مادة 29  يوما أو تسعة وعشرون )14وخالل مدة ال تزيد عن ) الفائز العطاء مقدمعلى    43-2

اإلنذار من تاري  استالم كتاب القبول أو بعد انتهاء فترة الطعن  أن يوقاع صايغة العقاد ويثبات تاريخاه ويعيادش 
انونياة ، وبخالفاه يتحمال المجهاز اآلثاار الق ورقاة بياناات العطااء)إلى المشتري ما لام يانص علاى خاالف فاي 

 المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
 

المشار إليهاا أعاالش  إذا لام  العطاءات مقدميإلى  التعليمات من  2-43) لفقرةإضافة إلى ما نصت عليه ا   43-3

مااا ياتم توقيااع العقااد بسابب يعااود إلااى معوقاات خاصااة بالمشااتري أو بلاد المشااتري فااال يكاون مقاادم العطاااء ملز
بعطائه كذل  في حالة مهور مثل هذش المعوقات بتعليمات صادرة مان بلاد تجهياز الماواد أو السالع أو األنمماة 

 بعطائه أيضا. دمات فال يكون مقدم العطاء ملزماأو الخ
على مقدم العطاء عند التقادم بطلاب إعفائاه مان إلتزاماتاه أن يثبات ويقناع المشاتري باأن عادم توقياع العقاد لام يكان 

وأناه قاد تقادم بطلاب   شروط العقد العامة)إهماله أو إخالله في إنجاز أية مسائل شكلية مطلوبة بموجب  بسبب
 الحصول على اإلجازات والتخويالت الضرورية لتصدير المواد أو السلع أو األنممة أو الخدمات.

 

 :ضمان حسن األداء   -44
 

  يوماا 29على مقدم العطاء  إذا كان مطلوبا بموجب الشروط العاماة والخاصاة للعقاد  أن ياؤمن خاالل )   44-1

ورقاة بياناات  )من إرساء العطاء بضمنه مدة اإلناذار ضامان حسان األداء، ماا لام يانص علاى خاالف ذلا  فاي
ماااذج العقااد ، أو أي . وعليااه أن يسااتخدم نمااوذج ضاامان حساان األداء الموجااود فااي الفصاال التاسااع )ن العطاااء

نمااوذج آخاار مقبااول ماان المشااتري. يتعااين علااى المشااتري إبااالء جميااع مقاادمي العطاااءات باساام المقاادم الفااائز 

 . العطاء مقدميل التعليمات) من  4-21) لفقرةبالعطاء وإطالق ضماناتهم بحسب ا

 
ً  العقاد قياعوت أو األداء حسان ضمان تقديم في الفائز العطاء مقدم إخفاق يعتبر   44-2 ً  ساببا  اإلرسااء إلعاادة كافياا

 يليااه الااذي العطاااء مقاادم علااى العطاااء يرسااي أن للمشااتري يحااق الحالااة هااذش وفااي, العطاااء ضاامان ومصااادرة



 اتخاااذ لمشااتريلو, ممكنااة صااورة بأفضاال العقااد بنااود تنفيااذ ويسااتطيع المطلوبااة الشااروط لجميااع والمسااتوفي
 .ينءالعطا سعري بين الفرق الناكل لتحميل الالزمة اإلجراءات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني: ورقة بيانات العطاء

Section  Two:  Bid Data Sheet  
 A- General عام -أ

 العامة الشركة / الكهرباء وزارة:  المشتري اسم 1-1
 الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج
جنوب بغداد  كهرباءمحطة :  المحطة اســم

 األولىالغازية/ 

 F-9رئيسية لوحدات ال الموادتأهيل :  اسم المناقصة
 إعالنإعادة )   E3G ـ 010 : ) المناقصة رقم

  الثالثة للمرة

Buyer’s Name: Ministry of Electricity / General 

COMPANY Of Electricity Production 

(GCEP)/middle region. 

Station’s Name: South of Baghdad power plant 

station/ First. 

Tender’s Name: rehabilitation of (Capital parts 

of  F-9 units). 

Tender’s Number:( E3G - 010) For the third 

time. 

1-1 
 

 /2018 لسنة االستثمارية الموازنة:  المشرو  اسم 2-1

 التبويب ذو الغازية المحطات تأهيل مشرو  ضمن

(10-4-6.  

Federal  Budget: Investment budget of  2018/ 

Classification rehabilitation of Gas stations 

project no. (10-4-6). 

2-1 
 

توجد الئحة بأسماء الشركات غير المؤهلة أو  4-2
الممنوعة من العمل لد  وزارة التخطيط / دائرة 

 الموقع االلكتروني: العقود العامة الحكومية
www.mop.dov.iq 

There is a list of the companies that are 

unqualified or banned from working with the 
Ministry of Planning and Developmental 

Cooperation / Government Public Contracts 

Department:  Website: www.mop.dov.iq 
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 B- Contents of Bid Documents محتويات وثائق العطاء -ب

العامة إلنتاج الطاقة  الشركةعنوان المشتري :  7-1
 –الباب الشرقي  -الكهربائية / المنطقة الوسطى 

 –  19شار  ) –  109محلة ) –ساحة غرناطة 
  15بناية )

االستعالمات / الطابق الجهة التي تستلم العطاء: 
 األرضي / توضع في صندوق المناقصات

محلة  –ساحة غرناطة  –العنوان: الباب الشرقي 
  15بناية ) –  19شار  ) –  109)

 المدينة : بغداد
  1085صندوق بريد : )

:  للشركةالموقع االلكتروني 
ov.iq.comwww.gcep.moelc.g 

البريد االلكتروني للقسم التجاري : 
gcep_micomdep@yahoo.com 

E-mail: 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

For the purpose of clarification of Bid’s 

objectives only, the Buyer’s address is: 

Ministry of Electricity / General COMPANY 
Of Electricity Production (GCEP)/middle 

region. 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 
166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, 

Queries room. 
Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
E-mail of the Commercial Department: 
gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 
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 مقر إلى العطاء وثائق حول االستفسارات تقدم 7-1
 األرضي الطابق – االجتماعات قاعة – الشركة
 .الفنية االستفسارات على لإلجابة مؤتمر عقد سيتم

 2018 / 8/  7  الموافق الثالثاء  يوم

 بعد:  بتاري  العمل صاحب من الموقع زيارة سيتم
 الشركة موافقة استحصال

Questions on the Bid Documents shall be 

submitted to the General COMPANY Of 
Electricity Production (GCEP)/ Ground 

Floor/ meetings room. 

A conference will be held at Tuesday 

7/8/2018 to answer any technical questions. 
Bidders can visit the work site after obtaining 

the COMPANY's approval. 
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 C- Bid’s Preparation إعداد العطاء -ج

 أو العربية اللغة) بـ العطاء يكون:  العطاء لغة 10-1
  اإلنكليزية

Bid’s Language: Arabic, English. 10-1 

11-1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 :اآلتية الوثائق من العطاء يتألف
 وبمرفين  وتجاري فني) بجزئين العطاء يقدم •

 أصلية وبنسخة ومختومين ومغلقين منفصلين
 من أو للشركة المفوض المدير من وموقعة
 العرض على الحي والختم التوقيع في يخوله
 جداول من صفحة كل وعلى والتجاري، الفني

 العطاء مع المرفقة والمالحق المسعرة الكميات
 مقدم وصفة اسم تثبيت مع حي وختم وبتوقيع
 .العطاء

 العربية كافة المتقدمة الشركات على: تأسيس شهادة •
 مصادق الشركة تأسيس شهادة تقديم واألجنبية
 . العام هذا خالل حديثة) العراقية السفارة من عليها
 المفوض المدير سفر وجواز للشركة الذاتية السيرة
 وأي ، للشركة الداخلي والنمام تأسيس عقد) مع

 الشخصية المستمسكات مع أخر  مستمسكات
 العراق، في الشركة فر  في المفوض للمدير
 صادرة فعال فيه والمقيم الفر  أدارة في له وتخويل

وتقديم كتاب  , المؤسسة أو الشركة إدارة من
 تخويل بالمراجعة بتوقيع العقد.

 وأي) الشركة تأسيس عقد تقديم: العراقية الشركات   
 الصادرة التسجيل شهادة مع  للعقد تعديل قرارات

 التجارة وزارة في الشركات تسجيل دائرة من
 وتقديم  العام هذا وخالل حديثا عليها مصادق)

 هوية من نسخة مع نافذة بغداد تجارة غرفة هوية
 .الجنسية وشهادة المدنية األحوال

 التموينية البطاقة حجب كتاب •
 المصنعة الشركة قيام تؤيد وثائق: المماثلة األعمال •

 خارج األخيرة الثالثة لألعوام مماثلة بأعمال
 على الفنية المقدرة تثبت والتي داخله أو العراق
 التنفيذ حسن تؤيد التي الوثائق تقديم مع العمل تنفيذ
 من وتعتبر العالقة ذات أو المستفيدة الجهات من

 التجارية الملحقية من ومصادقة التأهيل معايير
 .العراق خارج لألعمال عنها ينوب من أو العراقية

 العراق داخل المكتب أو للشركة الكامل العنوان يقدم •
-طابق-عمارة-دار-زقاق-محلة) العراق خارج أو

 التعاقد عند اعتمادش لغرض  ال ..الكتروني البريد
 العراق داخل لشركةا أو المكتب وجود حال وفي
 يؤيد رسمية جهات من صادر رسمي كتاب تقديم
 أو الشركة وعلى الشركة أو المكتب عنوان صحة
 على يطرأ تغيير بكل التعاقد جهة إشعار المكتب
 حصول تاري  من  أيام 7) مدة خالل عنوانها

 للشركة يحق وهمي العنوان بأن تبين وإذا التغيير
 بالقائمة واإلدراج التأمينات ومصادرة العقد فس 

 .السوداء
 الماس  المصرف واسم الحساب رقم تحديد •

 .للحساب
 المدير أو المكتب أو الشركة باسم شراء وصل تقديم •

The Bid should include the following 
documents: 

 The bid must be submitted in one envelope 

that contain the technical and commercial 

offers, each in its own envelope. All 

envelopes must be sealed; stamped By the 
company stamp; and signed by the 

company's managing director or his 

Authorized representative, the priced 
quantities lists and the bid pages must be 

stamped and signed as well, also state the 

bidder's name and position. 

 Foreign companies must submit their 

certificate of incorporation (certified from 
the Iraqi embassy on the same year); the 

company's resume and Articles of 

association; passport and personal 
documents of the managing director in the 

company's branch/ office in Iraq, with his 

Authorization letter; and any other 
document that need to be submitted. and 

submit a letter authorizing the review by 

signing the contract. 

 For qualification purposes, and to prove the 

bidder's capability to perform the services 
required in the tender; submit a list of 

similar services performed by the company 

over the last three years with their well-
performance letters issued by the 

beneficiaries and certified by the Iraqi 

commerce attaché (or its equivalent entity).  

 For awarding purposes; submit the 
company/ office full address (City, Street, 

Sector, Building, Floor, Mail, E-mail..etc) 

In case of any changes, the company must 

submit a notification within (7) days of the 
changing date. The COMPANY has the 

right to avoid the contract; take legal 

actions; and enlist the company in the 
black list If later on the address was found 

to be fake. 

 Banks and account numbers of the bidder. 

 Purchasing receipt under the 

company/office 's managing director name. 

 Submit a tax clearance certificate issued by 

11-1 
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 المفوض
 الهيئاة ومن  للمكاتب) الضريبة من ذمة براءة تقديم •

 صاااحة كتااااب ماااع  للشاااركات) للضااارائب العاماااة
 إلاى ومعناون المناقصاة رقام عليهما ومثبت صدور
 المنطقااة الكهربائيااة الطاقااة إلنتاااج العامااة الشااركة

 االشااااترا  مااان ممانعاااة عااادم وكتااااب الوساااطى،
 .بالمناقصة

 في عنوانه يبين الشركة مخول باسم تخويل كتاب •
 .له الممنوحة والصالحيات الشركة

 المشاركة للشركة المرفقة االستمارة مليء يتم •
 لتسهيل للشركة المفوض المدير قبل من وتأييدها
 من والتأكد للعطاءات والتحليل الفتح عملية
 .المرفقة الوثائق

 لكافة األخيرة  سنوات 3) لـ الختامية الحسابات •

  والعام الخاص القطا  شركات) الشركات
 وبالنسبة حسابات، مراقب من عليها ومصادق
 السفارة من مصدقة تكون األجنبية للشركات
  البديلة) المجاورة البلدان في الملحقيات أو العراقية

 الشركات يخص يمافو. العربية اللغة إلى ترجمةمو
 المالية المقدرة تثبت والتي المشاركة العراقية
 .منها المطلوب العمل تجهيز أو بتنفيذ للقيام للشركة
 :يلي ما تتضمن أن على

  5-3) لفترة المتحققة السنوية اإليرادات -1

 .السابقة سنوات

  .مستمرة عقود) المستمرة االلتزامات -2

 يتم حديثة أعمال لديها ليس التي الشركات  •
 عام قبل سنتين آلخر المالية كفاءتها احتساب

2014. 

 عن االستفسار أحقية العمل صاحب تخويل •
 التي المصارف من المالي العطاء مقدم موقف
 .معها يتعامل

 الشركة من األصلية المنشأ شهادات تقديم •
 البلد وصناعة تجارة غرفة من صادرة المصنعة
 الملحقية أو السفارة من عليها مصادق المنشأ
 للشركات بالنسبة المنشأ بلد في التجارية العراقية
  الدفعات مبلغ توضح)  تجارية وقوائم األجنبية

 الملحقية أو السفارة من عليها مصادق و
  المجهزة المواد وبأن المنشأ بلد في التجارية
 البضائع دخول قبل مستعملة غير جديدة تكون
 المالية المستحقات إطالق إيقاف ويتم للعراق
 صحة ورود لحين للشركات المستحقة للدفعات
 .المنشأ شهادة تصديق

 المتعاقد الشركة باسم تأمين نقل،وثيقة مستندات •

 عن  %110) يعادل بمبلغ الشركة لصالح معها

 عدم حالة في المناقلة تأمين شامال األخطار كافة
 .عالمية شركة من عليها التأمين

 الفنية المواصفات تقديم الشركات كافة على -
 الشركات إحد  من مصدقة العقد  في المطلوبة
 :لدينا المعتمدة الفاحصة العالمية

  الفرنسية Bureau veritas  -أ

 TUV Rheinland Middle East -ب

  األلمانية
  الدنماركية Baltic Control -ج
  السويسرية Cotecna Inspecciton S.A -د

 نفقة على االستيرادية والغير االستيرادية وللمواد
 ونتائجها الفحص شهادات وتقديم الثاني الطرف

 اعتماد يتم ال وبعكسه الفني العرض مع

the Iraqi General Tax Authority (for offices 

and companies), and an authentication 
letter; both issued to the GCEP and entitled 

with the number of the bid, also submit a 

no-objection certificate to participate in the 

bid.  

 Attach an Authorization letter for the 
company's representative, stating his 

position and the powers given to him. 

 The Bid submitting form must be filled in 

and signed by the managing director to 
facilitate the bid opening and evaluation 

process.  

 Balance Sheets for the last (3) years, 

certified by the Iraqi embassy or commerce 
attaché and translated to Arabic. it should 

include: 

1- Annual revenues for the last (3) years, 

2- Continuous commitments (Continuous 
Contracts).  

 For companies with no recent contracts, 

their financial abilities for the last two 

years before (2014) shall be considered.  

 Attach an authorization letter entitling the 
COMPANY to inquire about the bidder's 

financial situation.  

 Commercial Invoice and Certificate of 

Origin (original copies) from the 
Manufacturer (issued by the chamber of 

commerce and industries of company's 

country of origin); legalized by the Iraqi 

embassy or commerce attaché in the 
company's country. Commodities should all 

be new and unused. Financial entitlements 

will not be paid until confirming the validity 
of Certificate of Origin.      

 Shipping documents. For uninsured 

shipments; an insurance policy of (110)% 

of the cargo's value, on behalf of the 
company and interest of the COMPANY 

must be submitted; on all potential risks. 

 All companies must submit the required 

technical specification in section six, tested 

by one of the following International 
companies that are accepted by the first 

party: 

1- Bureau Veritas; 
2- TUV Rheinland Middle East; 

3- Baltic Control; 

4- Cotecna Inspecciton S.A.; 

for imported and non-imported 
commodities, and the second party shall 

bear all costs. Inspection Certificates and 

their results must be submitted in the 
techniqual offer; otherwise the submitted 

specifications shall be rejected. 



 .المقدمة المواصفة
 مع واضحة بصورة المواد منشأ تثبيت يجب •

 مناش  عدة وجود حالة في المناش  أسعار تحديد
 .بالمناقصة المطلوبة المناش  حسب أو
 لكافة االستيراد إجازة بإصدار الشركة تلتزم •

 اإلجراءات واستكمال ومتابعة المستوردة المواد
 كافة الشركة وتتحمل اإلجازة بإصدار الالزمة
 حالة في الفقرة هذش تثبيت يتم) المالية الرسوم
  .باإلجازة العمل إعادة

 In case of several origins available or 

required in the tender, provide a clear 

priced list for all origins. 

 The company is required to issue an Import 
License for all imported commodities, also 

to  pursue and complete all related actions 

required, and bear all costs. [this applies if 

the Import License was required].  

 Alternative Bids [not permitted]  13-1  . مطلوبة غير)  البديلة العطاءات 13-3

  لالنكوترم به المعمول األخير اإلصدار يعتمد 14-5

 . 2010 لسنة) 

the latest applicable versions of the 

INCOTERMS  Shall be adopted (2010). 
14-5 

 عند العطاء مقدم من المقدمة العطاء أسعار تكون 14-6
   . للتعديل قابلة غير)  العقد تنفيذ

The  Bid  prices offered  by  the Bidder  upon 

executing the contract are (non- adjustable) 
14-6 

  جزء) قائمة كل في المسعرة البنود تقل ال أن يجب 14-7
 عن الوطني التنافسي العطاء قوائم من متخصصة

  القائمة لتل  المكونة البنود مجمو  من%  100)

 من   %100) بنسبة نافذ السعر يكون أن يجب

 المكونة البنود من بند كل إزاء المؤشرة الكميات
 .القوائم لتل 
 

The priced items in each specialized list (part) 
in the national competitive bid's lists 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 the lists. 

14-7 
 

 نو  وحسب  الدوالر) عملةب األسعار تكون 15-1
 .المناقصة

Prices shall be in the (US Dollars) currency 

and according to the type of the Bid. 
15-1 

  مائة 180لتنفيذ للتأهيل ) المتوقعة الزمنية الفترة 18-3

 وثمانون يوماً 

The expected rehabilitation period (180) one 
hundred and eighty days 

18-3 

. المجهز العطاء لمقدم المصنعة الجهة تخويل أ 19-1
  مطلوب)

Authorization of the Manufacturer to the 
Bidder. (applicable) 

19-1 
a 

19-1 
 ب

  مطلوبة. )البيع بعد ما خدمات
 كان وإذا, العراق في عامالً  العطاء مقدم يكن لم إذا
 أن يجب , العطاء بيانات) ورقة في مطلوبا   ذل 
 وقادراً  مجهزاً  العراق في عنه بوكيل ممثالً  يكون
 الغيار قطع وتوفير الصيانة بعمليات القيام على

 أو العقد شروط في مذكور هو ما بحسب
 .الفنية المواصفات

 

After sale services (Applicable) 
If the Bidder is not doing business in Iraq, 

and if that was required in the bid data sheet, 

they should be represented in Iraq by an 

agent that is ready and capable of conducting 
maintenance operations and providing spare 

parts as stated in the contract conditions 

and/or the technical specifications. 

19-1 
b 

19-1 
 ج

 المؤهالت جميع العطاء مقدم في تتوفر أن
 الثال  القسم في عليها المنصوص والمعايير

  .والمؤهالت التقييم معايير)

The Bidder should meet all the qualifications 

and standards stipulated in section three 

(Evaluation and Qualification Criteria). 

(Applicable) 

19-1 
c 

 من  يوم وعشرون مائة) 120) العطاء نفاذية مدة 20-1

 .الغلق تاري 

Bid’s validity (120) One hundred and  twenty 

days from the closing date. 
20-1 

 وتعديل بمراجعة فيها يسمح ال التي العقود في 20-3
   يسمح ال.  ) األسعار

The contracts, in which it is not permitted to 

adjust prices. ( non applicable) 
20-3 

   مطلوب.  ) العطاء ضمان - أ 21-1
 من صادر للعطاء ضمان على يحتوي العطاء -ب

 الفصل في الموجود النموذج حسب معتمد مصرف
  .العطاء نماذج) من الرابع

a-   Bid’s letter of guarantee (required). 
b-   The Bid contains a Bid’s guarantee letter 

(issued by a trusted  bank) as per the form in 

Section Four of Bid Forms. 

21-1 

 العطااءات مقدمي من المطلوبة األولية التأمينات -أ 21-2

 كاااونوسااابعمائة دوالر ت ساابعة آالف $ 7,700)

 خطاااب أو ساافتجة أو مصاادق صاا ) شااكل علااى
  .أصلية نسخة  )ضمان

 مصاارف ماان صااادر الضاامان خطاااب) يكااون -ب
 البنا  يصادرها نشارة بموجاب العراق في معتمد

 وحساااب الضاامان تفعياال ماان لنااتمكن المركاازي

 المصاارف فورمااة أو TBI ماان الصااادر النمااوذج

a- The Bid guarantee price is (7,700)$ and 

shall be submitted in the form of (letter of 

guarantee or check) issued by the 

Government of Iraq, or any other form to be 
mentioned in the bid data sheet.  

b- For liquidation purposes; the letter of 

guarantee should be issued from a trusted 
bank in Iraq as per the publication issued by 

21-2 



 المصاادر المصاارف خااتم ضاارورة مااع المعتماادة
 .الضمان لخطاب

 في الموجودة الضمان نماذج احد مع يتوافق أن -ج
 نماوذج أي أو   العطااءات نمااذج)  الرابع القسم
 . العطاء تسليم قبل المشتري من يعتمد آخر

 خطااي طلاب إصاادار فاور للصاارف قابال يكاون  -د
 الاواردة بالشروط اإلخالل حال في لمشتريا من

 . 5-21) الفقرة في

 . األصلية النسخة تسليم يتم أن  -هـ

 بعاد يوماا  28) لمادة المفعاول سااري يكون أن  -و

 نفااذ تمدياد تااري  بعاد أو العطاء نفاذ فترة انتهاء
ً  ذل  كان إذا العطاء ً  مطلوبا   2-20) للفقارة وفقاا

  .العطاء لمقدمي التعليمات) من

the Central Bank of Iraq, and using the official 

form issued by the TBI or the form of the 
bank selected by the bidder.  

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 copy must be submitted; 

duplicates are not accepted, 

f- It must be valid for (28) days after the Bid’s 

validity period or after the date of bid extension 

expiry period, if required according to Para 20-2/ 

Instructions to Bidders. 
 األعمال من بأي العطاء مقدم قيام حالة في 21-7

 الفقرة، هذش من   ب و أ) البندين في المذكورة
 العطاء مقدم أهلية عدم إعالن في الحق فللمشتري
 . المدة المناقصات في مشاركاته وتعليق

ً  الفائز العطاء مقدم فشل إذا – أ   43) للفقرة وفقا

  .  العطاءات لمقدمي التعليمات) من
 ضمان تقديم في الفائز العطاء مقدم فشل إذا – ب

 التعليمات) من  44) المادة بموجب األداء حسن

  . العطاءات لمقدمي
   سنتان األهلية عدم فترة ستكون) 

If the Bidder conducts anything stated in para 
(a) or (b) of this clause,  the  Buyer  shall  

have  the  right  to  declare  the  Bidder 

disqualified and suspend its participation in 
tenders for a period of (2) two year. 

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. 

21-7 
 

 واحدة أصلية نسخة يقدم أن العطاء مقدم على 22-1
 من" أصلية نسخة" عليها مؤشرا عطائه من مميزة

 من  11) المادة في مذكور هو كما المناقصة وثائق

  .العطاء بمقدمي الخاصة التعليمات)

The  Bidder  must  submit  one  original  

copy  of  his  Bid  marked  as “Original” 

from the Bidding Documents as stated in 
11/Instructions to Bidders. 

22-1 
 

 D- Submission and Opening of  Bids تسليم وفتح العطاء -د
23-1 

 أ+ب
للمتقدمين تسليم عطاءاتهم عبر البريد ) ال يحق   
 االلكتروني.

The Bidders May Not send their Bids via 

email. 
23-1 
a+b 

23-2 
 ج

 والخارجية الداخلية المغلفات تحمل أن يجب
 المناقصة ورقم اسم)  الخاصة اإلضافية العالمات
 ورقم االلكتروني وبريدها وعنوانها الشركة واسم
   العطاء مغلف على يكتب المحمول الهاتف

The inner and outer envelopes shall have the 

special additional marks (Name and No. of 
the Tender, (Name, Address, E-mail, Phone 

no., Mobile no.) of the Bidder). 

23-2 
c 

 : هو المشتري عنوان العطاء تسليم ألغراض 24-1
 المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة
 الوسطى

 غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  عنوانال

    15) بناية –  19) شار  –  109) محلة –

  1085: ) بريد صندوق

 الطابق/  االستعالمات:  العطاء تستلم التي الجهة
 صندوق في توضع/  الشركة مقر في األرضي

  المناقصات

 13/8/2018 يوم :المناقصة لغلق النهائي الموعد

 موعد صادف حال وفي االثنين يوم المصادف
 من الوقت نفس في الغلق يكون رسمية عطلة الغلق
 . الرسمي الدوام من يليه الذي اليوم
 . مهراً   عشر الثانية الساعة) :الوقت
 

For the purpose of Bid’s submission, the 
Buyer’s address is: 

To: Ministry of Electricity / GENERAL 

COMPANY OF ELECTRICITY 

PRODUCTION (GCEP)/middle region. 
Address City: Baghdad , Grnada Sq., 

Building No. 166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 
Tender Deadline: Monday 13/8/2018 (In 

case of closing date comes cross an official 

holiday, the closing date shall be at the same 

time in the day which follow the holiday.) 
Time: 12:00 p.m. 

24-1 
 

 : اآلتيين والزمان المكان في العطاء فتح سيتم 27-1
/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة: إلى

  الوسطى المنطقة
 غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  العنوان

Bids shall be opened in the following time 

and place: 

at: Ministry of Electricity / GENERAL 
COMPANY OF ELECTRICITY 

27-1 



   15) بناية –  19) شار  –  109) محلة –

     االجتماعات قاعة)  األرضي الطابق
  بغداد: المدينة

   8/8201 /13):  التاري 

 . مهراً  عشر الثانية الساعة بعد:  الوقت

PRODUCTION (GCEP)/middle region. 

Address City: Baghdad , Grnada Sq., 
Building No. 166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Tender Deadline:13/8/2018  

Time: after 12:00 p.m. 

 البريد عبر العطاءات تسليم المسمو  من كان إذا 27-1

ً  االلكتروني  من  1-23) الفرعية للفقرات وفقا

 اإلجراءات ستكون  العطاءات لمقدمي تعليمات)
  ينطبق ال) .يأتي كما العطاءات فتح

If it is allowed to submit Bids via email 

according to 23-1/Instructions to Bidders, 

Bids opening procedures shall be as follows: 
(not applicable) 

27-1 

 E- Evaluating and Comparing Bids ـ التقييم والمقارنة العطاءات هـ
 طبيعة وحسب  األجنبية العملة) المقدمة األسعار 34-1

 .المناقصة
Prices submitted in other currencies shall be 
converted to their equivalent in (US Dollars). 

34-1 

 في كعامل المحلية األفضلية هام   يؤخذال ) 35-1
 عقود بموجب التجهيز عقود في العطاءات تحليل

 لغاية بالسعر األفضلية بنسبة تحدد مشاركة

 في الوطني المجهز واشترا  دخول شرط % 15)

 العمل بمراحل واآلالت المواد تصنيع مراحل
 له.تفاصي بجميع

(it is not to be adopted) Margin of Preference 

as a factor in analyzing bids and up to 
(15%).  

35-1 
 

 مجاميع أساس على مقارنتها العطاءات تقييم يتم أ 36-3
 ألحد األسعار جدول في ورد وإذا  البنود) الفقرات
 اعتبار فيتم مسعرة غير فقرة العطاءات مقدمي
 األخر  الفقرات بقية أسعار ضمن مغطى سعرها
 .البند في

The Bids shall be evaluated and compared 
on the basis of 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 
 

36-3 
 د

 القسم في الموجودة المعايير حسب التقييم يكون
  . العطاءات ومقارنة التقييم) الثال 

  ال. )التجهيز توقيتات في االنحراف - أ
  ال. )الدفعات توقيتات في االنحراف - ب
 والمواد لالستبدال القابلة األجزاء كلفة - ج

 بعد ما وخدمات الصيانة ألغراض االحتياطية
  ال. )للعطاء المذكورة للمعدات البيع

 االحتياطية والمواد البيع بعد ما خدمات توفر - د
. العطاء في المقدمة للمعدات المشتري بلد في
 وترجيح المعايرة جدول حسب تكون)

  الوثائق مع المرفق العطاءات
 والصيانة التشغيل ألغراض المتوقعة الكلفة -هـ

  ال. )للمعدات التشغيلي للعمر
  ال.)المقدمة المعدات وإنتاجية أداء - و
 :االعتبار بنمر بها األخذ يتطلب أخر  معايير - ز
 .الدقيقة الفنية المواصفات -   
 قبل من والمؤيدة والمنجزة المماثلة األعمال -   

 التنفيذ مستو  تضمينها مع المختصة، الجهات
 في تنفيذها المطلوب للمواد مطابقة وكونها

 .المناقصة
 . باأليام العقد تجهيز أو تأهيل مدة -   
 السنتين خالل واألربا  اإليرادات حجم -   

 .األخيرتين
 ومكان التجهيز وأسلوب التجاري البيع نو  -   

 .المجهزة للمواد االستالم
 الوثائق في المطلوبة المناش  أو المنشأ -   

 .للمناقصة القياسية

Evaluation shall be conducted using the 

criteria of section three (Evaluation and 

Qualification Criteria):  

a- Deviation in supply times. (no) 

b- Deviation in payment times. (no) 
c- Cost of replaceable parts and spare parts 

for the purposes of maintenance and after 

sale service for the equipments stated in Bid. 
(no) 

d- Availability of after sale service and spare 

parts in the country of buyer for the 

equipments offered in the Bid (yes, and 
according to the attached calibration and 

bids' weighting table). 

e- Estimated cost of the purposes of 
operation and maintenance through 

operational life-span of equipments. (no) 

f- Performance and productivity of 
equipments.(no) 

g-  Other criteria that should be considered: 

  - Technical specification. 

   - Submit a list of similar services 
performed by the company; certified by 

competent authorities, includes level of 

implementation and its congruence with the 
commodities required in the tender.   

   - Supplying or rehabilitation period in days.  

   - Income and profits for the last two years. 

   - Commercial sale type, supplying method 
and The Place in which the services will be 

delivered. 

   - The required origin(s) in the Standard Bid 

36-3 
d 



Documents of the tender. 

 كجزء عطاءاتهم تقديم في العطاءات مقدمي أحقية 36-5
 صيانة)  العام التنافسي للعطاء المكون أكثر أو

  .  وتجهيز وتشغيل
  ينطبق ال)

The Bidders’ entitlement to submit their 
Bids as one part or more constituting the 

competitive general contracting : (not 

applicable) 

 

36-5 

 F-  Awarding of Tender إرساء العطاءات -و 
 لزيادة بها المسمو  المئوية للنسبة األعلى الحد 41-1

  .%15) األسعار لنفس كميات

 االتحادية الموازنة تنفيذ تعليمات حسب النسبة تحدد
 .النافذة الحكومية العقود تنفيذ تعليمات و النافذة

 أو المواد أو السلع زيادة التعاقد لجهة يجوز -
 مواصفاتها تعديل أو االستشارية غير الخدمات

 من  %20) عن يزيد ال بما عليها المتعاقد الفنية

 وأن المالي التخصيص يتوفر أن على العقد مبلغ
 عند المتعاقد من المسعرة الفقرات أسعار اعتماد يتم

 عن زاد وما الفقرة كمية من  %20) تجاوزها عدم

 . السائدة السوق أسعار إلى يخضع ذل 
 أو المواد أو السلع كمية زيادة التعاقد لجهة يجوز -

 مواصفاتها تعديل أو االستشارية غير الخدمات
 مبلغ نسبة عن يزيد ال بما عليها المتعاقد الفنية

 نفيذت تعليمات في عليه المنصوص االحتياط
 المالي التخصيص يتوفر أن على السنوية الموازنة

 بالزيادة المشمولة الفقرات أسعار اعتماد يتم وان
 ً  عدم عند المتعاقد من المسعرة للفقرات وفقا

 ذل  عن زاد وما الفقرة كمية من  %20) تجاوزها

 . السائدة السوق أسعار إلى يخضع
 لتخفيض بها المسمو  المئوية للنسبة األعلى الحد-

  .العقد مبلغ من %15) األسعار بنفس الكميات

- Upper limit of percentage permitted to 

increase the quantities in the same prices 
(15%). 

Determined according to the in force laws of 

Government contracts implementation 
instructions and the federal budget 

instructions. 

- The first party is allowed to increase the 

required amounts; non-consulting services; 
and/or adjust the required technical 

specification, by up to (20)% of the amounts 

stated in the contract, and only if the 
financial allocations are available. For the 

amounts less than or equals to (20)%; the 

item pricing in the contract will be used, 

otherwise use the prevailing market rates. 
- The first party is allowed to increase the 

required amounts; non-consulting services; 

and/or adjust the required technical 
specification, by no more than the reserve 

amount stated in the annual budget 

implementation instructions, and only if the 
financial allocations are available. For the 

amounts less than or equals to (20)%; the 

item pricing in the contract will be used, 

otherwise use the prevailing market rates. 
- Upper limit of percentage permitted to 

decrease the quantities in the same prices 

(15%). 

41-1 
 

 صدور تاري  من  يوم 14) خالل العقد توقيع يتم 43-2

  .اإلحالة) القبول كتاب

Contract shall be signed within (14 days) as 
of the date of issuing the letter of acceptance 

43-2 
 

 من يوم  14) خالل التنفيذ حسن ضمان تقديم يتم 44-1

  .اإلحالة) القبول كتاب صدور تاري 

Good performance bond shall be submitted 

within (14 days) as of the date of issuing the 

Awarding letter. 

44-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث: معايير التقييم والمؤهالت
 لعقود تجهيز السلع

 
العطاء. ويحتوي على المعايير التي يستخدمها المشتري/لجنة يكمل هذا القسم التعليمات لمقدمي 

تحليل العطاءات لتقييم العطاء وتحديد فيما إذا كانت المؤهالت المطلوبة متوفرة لد  مقدم العطاء، 
 ولن تستخدم أية معايير أخر .

يغة التي للمشتري أن يختار المعايير التي يراها مناسبة لتنفيذ عملية التجهيز، وله أن يدخل الص
 يراها مناسبة باستخدام العينات المدرجة في أدناش، أو أن يستخدم صيغة أخر  مقبولة.

 
 

 المحتويات
 
 .د  3-36. معايير التقييم )التعليمات إلى مقدمي العطاءات 1
 . 5-36. العقود المتعددة )التعليمات إلى مقدمي العطاءات 2
 . 2-38مقدمي العطاءات . متطلبات التأهيل الالحق )التعليمات إلى 3
 
 

 د( 3-36مقدمي العطاءات . معايير التقييم )تعليمات ل1

عند تقييم عطاء ما من المشتري إضافة إلى سعر العطاءات استنادا إلى الفقرة  يؤخذ بنمر االعتبار
، واحد أو أكثر من العوامل اآلتية المنصوص عليها العطاءات مقدمي إلى التعليمات   من14-6)

د  من ورقة بيانات العطاء باستخدام  3-36)و  العطاءات مقدميل التعليمات د  من 3-36بالفقرة )

 المعايير المنهجية اآلتية:
 

  جدول التسليم )بموجب قواعد االنكوترم المشار إليها في ورقة بيانات العطاء( .أ
لة )أي بعد يفترض أن تسلم السلع الموجودة في جدول السلع خالل المدة الزمنية المقبو

الموعد االبتدائي للتسليم وقبل حلول الموعد النهائي  المحددة في الفصل السادس )جدول 
التسليم . لن تعطى أفضلية للسلع المسلمة قبل الموعد المبكر، وستعامل العطاءات التي 



 ستسلم السلع بعد الموعد النهائي على أنها غير مستجيبة. قد يتم ألغراض التقييم فقط تعديل
أسعار العطاءات التي تسلم السلع بعد "الموعد المبكر للتسليم" المحدد في الفصل السادس 

 6-36)جدول التسليم  إذا نص على ذل  في ورقة بيانات العطاء، كما موضح في الفقرة )

 د  من ورقة بيانات العطاء.
 
  تعديل جدول الدفعات .ب

لدفعات المشار إليه في شروط يتم تقديم األسعار من مقدمي العطاءات بموجب جدول ا
العقد الخاصة ويتم تقييم العطاءات وفق األسس المحددة في ذل  الجدول. يسمح لمقدمي 
العطاء تقديم جدول دفعات بديل واقترا  تخفيض على األسعار الواردة بعطائهم األصلي 

بار جدول في حالة القبول بالبديل المقتر  من قبلهم. للمشتري الحق في األخذ بنمر االعت
  الدفعات المقتر  البديل كذل  نسبة التخفيض المقترحة على األسعار.

 
كلفة األجزاء الرئيسية القابلة لالستبدال والمواد االحتياطية اإللزامية وخدمات ما بعد  .ج

  البيع )أدخل أحد البدائل اآلتية(

.   يتم إضافة كلفة المواد االحتياطية اإللزامية واألجزاء القابلة لالستبدال وخدمات ما 1

بعد البيع بموجب القوائم المقدمة من المجهز والمعدة وفق توصية الجهة المصنعة للسلع 
ورقة    من3-18ألغراض الصيانة ولفترة العمر التشغيلي للسلع المشار إليه الفقرة )

   .3-18إلى مبلغ العطاء ألغراض المقارنة والمفاضلة بين العروض أو )بيانات العطاء 

 .   يقوم المشتري بإعداد قائمة باالحتياج لألجزاء السريعة االستهال  والعالية الكلفة و2

المواد االحتياطية اإللزامية والكميات التخمينية خالل فترة التشغيل األولي المحددة بالفقرة 

ن العطاء ويتم تسعيرها من مقدم العطاء وإضافتها إلى مبلغ العطاء ورقة بيا   من18-3)

  ألغراض المقارنة فقط.
 

  توفير خدمات ما بعد البيع للسلع والمواد االحتياطية في بلد المشتري .د

ورقة بيانات العطاء على قيام مقدم العطاء بعرض كلفة  د  من 3-36إذا نصت الفقرة )

صيانة وتأمين المواد االحتياطية في بلد المشتري يتم إضافة  لتأمين خدمات ما بعد البيع من
  كلفة هذش الخدمات إلى مبلغ العطاء ألغراض المقارنة.

 
  الكلفة المخططة للتشغيل والصيانة .ه

إضافة هام  تعديل على كلفة التشغيل والصيانة للسلع تضاف إلى مبلغ العطاء ألغراض 

)د  و)هـ  . ويتم تحديد هام   3-36ب الفقرة )المقارنة فقط إذا تم النص على ذل  بموج

)د   3-36الكلفة هذش بموجب المنهجية المشار إليها في ورقة بيانات العطاء بالفقرة )

 و)هـ  .
 

  أداء وإنتاجية المعدات .و

إضافة هام  تعديل في الكلفة محسوبة على أساس أداء وكفاءة السلع المقترحة من مقدم 
كفاءة وأداء السلع المشار إليها في وثائق العطاء إذا تم النص بذل  في العطاء بالمقارنة مع 

ورقة بيانات العطاء وفق المنهجية المحددة بالفقرة ذاتها إلى  )د  و)و   من 3-36الفقرة )

  مبلغ العطاء ألغراض المقارنة فقط.
 

  أية معايير إضافية أخرى .ز
والمقارنة تتم اإلشارة إليها بالفقرة  في حالة الحاجة إلى  إضافة معايير أخر  للمفاضلة

 ورقة بيانات العطاء. )د  و)ز   من 36-3)



 
 (5-36مقدمي العطاءات لالعقود المتعددة )التعليمات . 2

يحق للمشتري أن يقوم بإرساء أكثر من عطاء على العطاء المقدم الذي يعرض القيمة األدنى 
لمجموعة من العطاءات )بحي  يكون هنا  عقد واحد لكل عطاء  والذي يستوفي جميع المعايير 

 يلمقدم التعليمات  2-38المطلوبة في مرحلة التأهيل الالحق )المشار إليها في القسم الثال  الفقرة )

 "متطلبات التأهيل الالحق" . العطاء
 على المشتري أن:

يقيم العطاء الذي يحقق الحد األدنى للنسب المحددة بالتعليمات لمقدمي العطاء فقط فيما   أ)
يتعلق بالفقرات المؤشرة بالقوائم المتخصصة والكميات المؤشرة إزاء تل  الفقرات وكما 

 العطاء.   من التعليمات لمقدمي8-14هو محدد بالفقرة )
 

 خذ بعين االعتبار:ويؤ  ب)
 العطاءات األقل كلفة إزاء كل قائمة متخصصة.   .1
التخفيض في السعر لكل قائمة متخصصة، ومنهجية تطبيقه كما عرضها مقدم   .2

 العطاء في عطائه. 
 
 
 

 (2-38مقدمي العطاءات ل)التعليمات  متطلبات التأهيل الالحق .3
ً للفقرة الفرعية  ً وفقا   من التعليمات لمقدمي العطاء، يقوم 1-37)يعد تحديد اقل العطاءات تقديما

ً الفقرة )   من تعليمات لمقدمي العطاء باستخدام 38المشتري بأجراء التأهيل لمقدم العطاء وفقا

يم مؤهالت تقيفي ن تستخدم ل، إما المتطلبات غير المشمولة في النص أدناش، فحددة فقطالمتطلبات الم
 ء.مقدم العطا

 القدرة المالية:  أ)
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام بالمتطلبات اآلتية:

 2× السيولة النقدية = الكلفة التخمينية 
 الخبرة القدرة الفنية:  ب)

الفنية  على مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخبرة
المدرجة أدناش: ]أعمال مماثلة )عقد أو عقدين  خالل الخمس سنوات األخيرة بمبلغ ال يقل 

 % من قيمة العقد الحالي[.80عن 
أن السلع التي يعرضها تفي بمتطلبات  على مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا يوضح  ج)

دية حي  تضاف إلى االستخدامات اآلتية: ]المادة ضرورية لديمومة عمل الوحدات التولي
 الوقود الخام لعنصر الفناديوم الضار بأجزاء التورباين[.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القسم الرابع: نماذج العطاء
 لعقود تجهيز السلع

 
 جدول النماذج

 
 

 نموذج معلومات مقدم العطاء
 نموذج معلومات المشرو  المشتر 

 نموذج استمارة تقديم العطاء
 األسعار: السلعجدول 

 الخدمات المتصلة بالسلع –جدول األسعار واإلكمال 
 ضمان العطاء )ضمان المصرفي 

 تخويل الجهة المصنعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج معلومات مقدم العطاء
 

تعديل على هذا النموذج،  ]على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة في أدناه، وال يسمح بأي
 وال يقبل أي استبدال[

 
 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء اليوم/ الشهر/ السنة[ التاري :

 ]أدخل رقم العطاء[ رقم العطاء التنافسي الوطني:
 

 صفحة ______ من _______ صفحة
 

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

: ]أدخل االسم القانوني لكل مشروعا مشتركا، يجب إدراج االسم القانوني لكل شري في حالة كون مقدم العطاء . 2
 شريك في المشروع المشترك[

 

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

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

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

 معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء. 6
 

 ]أدخل اسم الممثل المخول[ االسم:
 ]أدخل عنوان الممثل المخول[ العنوان:

 ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المخول[ الهاتف/الفاكس:
 ني للممثل المخول[: ]أدخل البريد االلكتروالبريد االلكتروني

 



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

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

 . لمقدمي العطاء

 
  رسالة تبين النية في إنشاء مشرو  مشتر  أو اتفاقية في حالة كون مقدم العطاء مشروعا مشتركا، إرفاق

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

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

    من التعليمات لمقدمي العطاء.5-4وفقا ألحكام القانون، وفقا للفقرة الفرعية )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشركاء في مشروع مشترك نموذج معلومات
 

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

 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء اليوم/ الشهر/ السنة[ التاري :
 ]أدخل رقم العطاء[ رقم العطاء التنافسي الوطني:

 

 صفحة ______ من _______ صفحة
 

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

 ]أدخل االسم القانوني لكل شريك في المشروع [ االسم القانوني للمشرو  المشتر :. 2
 

 ]أدخل اسم الدولة[ الدولة المسجل فيها المشرو  المشتر :. 3

 : ]أدخل سنة التسجيل[المشرو  المشتر سنة تسجيل . 4

 ]أدخل العنوان [ العنوان الرسمي المشرو  المشتر  في الدولة المسجل فيها:. 5

 معلومات عن الممثل المخول للمشرو  المشتر . 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 االلكتروني للممثل المخول للمشروع المشترك[ البريد االلكتروني:

 

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



  من التعليمات 2-4  و)1-4  أعالش، وفق الفقرة الفرعية )1في )عقد تأسيس أو تسجيل الشركة المسماة  

 لمقدمي العطاء.

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

    من التعليمات لمقدمي العطاء.5-4وفقا ألحكام القانون، وفقا للفقرة الفرعية )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العطاء استمارة تقديمنموذج 
 

]على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة في أدناه، وال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، 
 وال يقبل أي استبدال[

 
 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء اليوم/ الشهر/ السنة[ التاري :

 ]أدخل رقم العطاء[ رقم العطاء التنافسي الوطني:
 : ]أدخل رقم الدعوة[ دعوة طر  عطاء
 ]أدخل رقم التعريف أذا كان هذا عطاء بديال [الرقم البديل : 

 
 ]أدخل اسم المشتري الكامل [  إلى :

 نحن المرقعين في أدناش نقر بأننا : 
 

]أدخل رقم وتاريخ  قمنا بدراسة وثائق العطاء وليس لدينا أي تحفمات عليها ، بما في ذل  المالحق : (أ)

 0إصدار كل ملحق[ 
نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالية بما يتوافق مع وثائق العطاء وجدول التسليم  (ب)

 ]أدخل وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات العالقة[  المحدد في قائمة المتطلبات
]أدخل السعر اإلجمالي  الفقرة ) د   أدناش هو : السعر اإلجمالي لعطائنا ، باستثناء  الحسومات المقدمة في (ج)

 باألحرف واألرقام[ 
 الحسومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي :   د)

] حدد بالتفصيل كل حسم مقدم وعلى        الحسومات إذا تم قبول عطائنا سنطبق الحسومات اآلتية            
 لبات [أي بند سيطبق بالتحديد من البنود الواردة في جدول الط

 
منهجية تطبيق الحسومات  تطبق الحسومات باستخدام المنهجية اآلتية: ] حدد بالتفصيل المنهجية التي 

 ستستخدم في تطبيق الحسومات[



، من من التعليمات لمقدمي العطاء  1-20نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة الفرعية ) يستمر  ش)

، ويبقى من التعليمات لمقدمي العطاء  1-24وفق الفقرة الفرعية ) الموعد النهائي المحدد لتسليم العطاء

 ملزما بحقنا ويقبل في أي وقت يسبق انتهاء فترة الصالحية.
، من التعليمات لمقدمي العطاء  44نتعهد في حالة قبول عطائنا بتقديم ضمان حسن األداء وفقا للمادة )  و)

  وبموجب التوقيتات المحددة في 43العقد وفقا للمادة )  من شروط العقد العامة، كذل  توقيع 18والمادة )

ورقة بيانات العطاء، وبخالفه فأننا نتحمل اإلجراءات القانونية كافة المتخذة بحقنا بما فيها مصادرة ضمان 
 العطاء المقدم من قبلنا وتحملنا فارق البدلين الناجم عن إحالة المناقصة على مرشح آخر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]أدخل ل ذل  المقاولين الثانويين أو المجهزين ألي جزء من العقد تحمل جنسيات من دول مؤهلة ويشم  ز)

جنسية مقدم العطاء وكذلك جنسية جميع األطراف الداخلين العرض، إذا كان مقدم العطاء مشروعا 
 وجنسية كل مقاول ثانوي مجهز.مشتركا[ 

 .من التعليمات لمقدمي العطاء  2-4ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة الفرعية )   )
المقاولين الثانويين أو  لم يسبق أن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذل   ط)

المجهزين ألي جزء من هذا العقد  فاقدي األهلية بمقتضى القانون العراقي واألحكام الرسمية ولم يتم تعليق 

 .من التعليمات لمقدمي العطاء  3-4السوداء من قبل وزارة التخطيط الفقرة) أنشطتنا أو إدراجنا في القائمة
]أدخل األسماء الرسوم والعموالت واإلكراميات اآلتية التي تم أو سيتم صرفها إلتمام العطاء أو تنفيذ العقد:   ي)

 الكاملة لكل مستلم، عنوانه الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة[. 
 

 العنوان                               السبب                       المبلغ       أسم المستلم        
__________    _____________   __________________   ____________ 
__________    _____________   __________________   ____________ 

   __________________   ______________________    _____________ 
__________    _____________   __________________   ____________ 

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

إننا ندر  أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم الخطية تشكل عقدا ملزما بيننا حتى تحضير وتنفيذ    )
 ي.العقد الرسم

 إننا ندر  بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء األقل سعرا أو أي عطاء آخر تستلمونه.  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: 



 
 

 ]أدخل اسم مقدم العطاء كامال[مخول حسب األصول بتوقيع العطاء بالنيابة عن: 
 

 .]أدخل تاريخ التوقيع[تم التوقيع في _________ اليوم _____ الشهر ______ السنة ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج جدول األسعار

 
]على مقدم العطاء أن يمأل نموذج جدول األسعار وفق التعليمات المدونة في أدناش، الئحة البنود في العمود األول من 

المتطلبات جدول األسعار يجب أن تتطابق مع الئحة السلع والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري في جدول



  جدول الكميات : السلع

 

 
 التاري : ______________

 رقم العطاء التنافسي: __________
 الرقم البديل: ______________
 رقم الصفحة ______ من ______

1 2 3 4 5 6 7 

 رقم البند
 

 وصف السلع
 

 تاري  التسليم
 

 الكميات والوحدات
 

 DDPوحدة السعر 
  واصل إلى المخازن

 السعر اإلجمالي لكل
 بند

 بلد المنشأ
 

]أدخل رقم 
 كل بند[

 ]أدخل أسماء السلع[
 

 ]أدخل تاريخ التسليم[
 

]أدخل رقم الوحدات التي 
يجب أن توفر وأسماء 

 الوحدات[

 ]أدخل وحدة السعر[
 

]أدخل السعر اإلجمالي لكل 
 بند[
 

 

       

       

       

       

       

       

       

   السعر اإلجمالي : السلع    

 

 الدولي. INCOTERMإلى آخرش طبقا لـ   FOB, C&S, CISCIP ,تحدد طريقة البيع التجاري في شروط اإلعالن سواء كانت 

 
 
 
 
 
 
 



 
 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكميات و اإلكمال 

 
 

 التاري : ______________
 رقم العطاء التنافسي الوطني: __________

 الرقم البديل: ______________
 رقم الصفحة ______ من ______

1 2 3 4 5 6 7 
رقم 

 الخدمة
 

 وصف الخدمة
 

 بلد المنشأ
 

تاري  التسليم في مكان 
 الواجهة النهائية

 الكميات والوحدات

 
سعر الوحدة رقما 

 وكتابة
السعر اإلجمالي للخدمة 

 رقما وكتابة

]أدخل رقم 
 [الخدمة

 [الخدمةاسم ]أدخل 
 

 [اسم بلد المنشأ]أدخل 
 

تاريخ ومكان التسليم ]أدخل 
 [النهائي لكل خدمة

أرقام الوحدات التي ]أدخل 
سيتم تزويدها وأسماء 

 [الوحدات
 

 [وحدة السعر لكل بند]أدخل 
 

]أدخل السعر اإلجمالي لكل 
 بند[

       

       

       

       

       

       

       

  اإلجمالي : الخدمات المرافقةالسعر     

 
 
 
 

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



 نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفية(
 

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

__________________________ 
 وعنوان الفر  أو المكتب المصدر[]أدخل اسم المصرف 

 
 ]أدخل اسم وعنوان المشتري[ المستفيد:
 ]أدخل التاري [ التاريخ:

 ]أدخل الرقم[ ضمان عطاء رقم:

 
تم إبالغنا بأن ]أدخل اسم مقدم العطاء[ )فيما يلي يسمى "مقدم العطاء"  قد سلمكم عطاءش المؤرخ ]أدخل التاري [ 

 ذ ]أدخل اسم العقد[.)فيما يلي يسمى "العطاء"  لتنفي
 

 إضافة، فإننا ندر ، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن تدعم بضمان عطاء.
 

بطلب من مقدم العطاء، نحن ]أدخل اسم المصرف[ ملتزمون بموجب هذش الوثيقة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز 
را عراقيا فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ ]أدخل المبلغ بالكلمات[ دينا

 بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه )بالتزاماته  تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء:
 

 قد سحب عطاءش خالل فترة نفاذ العطاء المحدد من مقدم العطاء في نموذج عطاءش، أو  -أ
 خالل فترة نفاذ العطاء: مع تبليغه بقبول عطائه من المشتري -ب

 يفشل أو يرفض تنفيذ نموذج العد، إن كان مطلوبا، أو -1

 يفشل أو يرفض أن يوفر كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء -2

 تنتهي صالحية هذا الضمان:
مقدم العطاء وكفالة حسن أ  إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسي عليه العطاء، فور تسلمنا لنس  العقد الموقعة من 

 التنفيذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء  أو
 ب  إذا لم يرس العطاء على مقدم العطاء، عندما يسبقه

 عليه، أو ى  تسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء بأن عطاءش لم يرس1

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

 
 وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذش الكفالة يجب أن يستلم كل منا في المكتب في ذل  التاري  أو قبله

 
 تخضع هذش الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات الصادرة وفقا للقانون العراقي.

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 ولين توقيع )تواقيع  الممثل )الممثلين  المخول )المخ

 
 
 
 
 
 
 
 



 تخويل الجهة المصنعة
 
 

 اإلرشادات المحددة.على مقدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة ملء هذش االستمارة بموجب 
بتوقيع  وموقعة من الشخص المخول ةالمصنع توج بشعار الجهةن رسالة التخويل هذش على الورق متكو أنيجب 

 إلى ذل  في ورقة بيانات العطاء. اإلشارةتمت  إذافي عطائه  إرفاقهاوعلى مقدم العطاء  الوثائق الملزمة للمصنع.
 
 
 
 
 
 
 
  [ادخل التاري  يوم , شهر , سنة لمعد تقديم العطاء  ]التاري   

  [رقم المناقصة  إدخال ]رقم المناقصة العامة 
  [كان هذا العطاء لشخص بديل  إذارقم تعريف التعريف  إدخال ]الرقم البديل 

 
 
  [اسم المشتري  إدخال ] إلى

  أنحيث 
 نمتلك المعامل الكائنة [نوع المادة المصنعة  إدخال ] , المصنعين الرسميين لـ [اسم المصنع بالكامل  إدخال ]نحن 

لتقديم عطائه المتضمن  [اسم مقدم العطاء الكامل  إدخال ]نخول [ خال العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة إد ]
ً والمصنعة من قبلنا  نخوله الحقاً  [اسم السلعة مع وصف مختصر لها  إدخال ]تجهيز السلع المدرجة  الحقا

  0للتفاوض وتوقيع العقد 
  .( من الشروط العامة للعقد للسلع 27الفقرة )  ألحكاموبموجب هذا , فنحن نقدم الضمان الكامل والتعهد استناداً 

 
 

 [المخولين الممثلين الجهة المصنعة  األشخاصادخل توقيع  ] يعالتوق
 [المخولين الممثلين للجهة المصنعة  أسماء ]االسم 

 [ادخل المنصب  ]المنصب 
 [ادخل االسم الكامل لمقدم العقد  ]بتوقيع هذا التخويل نيابة عن  أصوليا  المخولين 

 
 
 

  [ادخل التوقيع  ]التوقيع 
  [اليوم , الشهر , السنة  ]التاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القسم الخامس : الدول المؤهلة
 
 

 التأهيل لتوفير السلع، تنفيذ األشغال، والخدمات في العقود الممولة من المشتري:
 

للمشتري الحق في السما  للمؤسسات واألشخاص من الدول كافة لتجهيز السلع أو تنفيذ األشغال أو تقديم  .1
للمشاريع الممولة من قبل الحكومة العراقية. وكاستثناء تمنع المؤسسات في الدول أو السلع الخدمات 

  المصنعة في الدول من المشاركة في المناقصات وفي الحاالت اآلتية:
 

)أ   إذا كانت التشريعات أو التعليمات الرسمية السارية تحمر دولة مقدم العطاء من إقامة العالقات 
ة المشتري شريطة أن يكون المشتري مقتنعا بأن مثل هذا الحمر لن يحول دون تحقيق التجارية مع دول

  التنافس المثمر لتجهيز السلع أو تنفيذ األشغال.
 

)ب  نتيجة االستجابة لقرار صادر من األمم المتحدة / مجلس األمن تحت الفصل السابع من دستور األمم 
يراد أية سلع أو دفع أية سلع أو دفع أية مبالغ لدولة مقدم المتحدة تحمر بموجبه على دولة المشتري است

 العطاء.

 
والمؤسسات المحمورة من االشترا   ولغرض اطال  مقدمي العطاءات على ذل ، ندرج السلع والخدمات .2

  في هذش المناقصة بموجب اإلرشادات آنفا.
 

  أعاله. ()أ(-1)فيما يتعلق بالفقرة  -أ
 )دولة إسرائيل والدول الواقعة تحت طائلة البند السابع(  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 الجزء  الثاني
 

 متطلبات التجهيز
 

 لعقود تجهيز السلع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 القسم السادس: جدول المتطلبات
 

 لعقود تجهيز السلع
 

 

 المحتويات
 
 

 قائمة السلع وجدول التسليم .1
 قائمة الخدمات المتصلة بها وجدول اإلكمال .2
 المواصفات الفنية .3
 المخططات .4
 االختبار والفحص الهندسي .5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 مالحمات حول إعداد جدول المتطلبات
 

 



 قائمة السلع وجدول التسليم -1

 رقم
 البند

 الوحدة الرقم الرمزي الكمية وصف السلع
 مكان التسليم
 النهائي

 تاريخ التسليم

اقرب موعد 
 للتسليم

 آخر موعد
 للتسليم

موعد التسليم المقترح 
من مقدم العطاء ]يمأل 

 مقدم العطاء[من 

 

 Refurbishment service for the following capital 

parts of frame 9e turbine. 

- Refurbishment should be by set which mean 

compensate the missing ones or that can not the 

Refurbished. 

- Supply all necessary consumable kits for installing 

of moving and stationary and blades like as sealing 

and stage nozzles, pins … etc. 

- Thermal barrier coating should be done for items 

no 1.2.4.7 and the other item as company suggest. 

- Refurbishing fuel nozzles by replacing swirl tips 

and all consumables within the nozzle. 

- The level of Refurbishing (light, medium, or 

heavy) should be specified before contract mode 

mutually. 

  

SET CIP/ال ينطبق المحطة 

تكون فترة 
 ستكون التأهيل

 مائة( 180)

ً  وثمانون  يوما

 

1 Cap Liner 7 Set 131E4436G003 

2 Transition Piece 5 Set 117E8681G001 

3 Fuel oil nozzle 7 Set 204D5052G001 

4 1
ST

  stage nozzle 4 Set 109E3736G017 

5 2
ND

 stage nozzle 2 Set 119E2110G001 

6 3
RD

 stage nozzle 2 Set 112E6651G007 

7 1
ST

  stage blade kit 2 Set 314B7168GO13 

8 2
ND

 stage blade kit 2 Set 91307562G007 

9 3
RD

 stage blade kit 3 Set 91313357G004 

10 1
ST

  stage shroud kit 1 Set 109B4316G001 

11 Flow sleeve 1 Set 117E8692G002 



 $ 761,560 الكـلفة التـخمينية اإلجمـالية للتـأهيل   

 بالعقد وجدول اإلكمال قائمة الخدمات المتصلة -2

 
 ]على المشتري أن يمأل هذا الجدول، يجب أن تكون تواري  االنتهاء المطلوبة واقعية ومتوافقة مع تواري  تسليم السلع[

 

رقم 
 الخدمة

 المكان الذي ستقدم به الخدمات الوحدة 1الكمية وصف الخدمة
تاريخ )تواريخ( االنتهاء من 

 تقديم الخدمات

]أدخل 
رقم 

 الخدمة[

]أدخل كميات  ]أدخل وصف الخدمات المتصلة[
البنود المراد 
 تجهيزها[

]أدخل الوحدات 
 لكل بند[

 ]أدخل تاري  االنتهاء المطلوب[ ]أدخل اسم المكان[

      

  

 ال ينطبق

 

   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المواصفات الفنية  -3

 
الهدف من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها التي يطلبها  إن

 بعين االعتبار ما يأتي: آخذاً المشتري على المشتري وان يعد قائمة مفصلة بالمواصفات الفنية 

  إذايحدد فيما  أنتتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة يستطيع المشتري من خاللها 
كانت المواصفات الفنية التي يقدمها العطاء مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وبالتالي يستطيع 

وفية عطاءات المستال إعدادتقييم العطاء ولذا فأن المواصفات الفنية المحددة جيداً ستسهل عملية 
فحصها وتقييمها ومقارنتها من قبل لجنة تحليل  إلى باإلضافة، اءاتمقدمي العط للمواصفات من

  .العطاءات
  تكون جميع السلع والمواد المستخدمة في السلع جديدة وغير مستخدمة  أنتتطلب المواصفات

 في العقد ومن احدث طراز وتتضمن التطورات كافة في التصميم والمواد ما لم يذكر خالف ذلك 
  وقد توفر العينات لمواصفات أفضل التطبيقات السابقةتستفيد المواصفات الفنية من  أنيجب .

صلبة في وضع  أرضية أو القطاعاستخدمت في عطاءات ناجحة مشابهة في نفس الدولة 
 المواصفات الفنية.

 يطلب المشتري استخدام النظام المتري في تحديد الوحدات في العطاء.  
 وهذا يعتمد على مدى تعقيد السلع الفنية قد يكون مفيداً معايير ثابتة للمواصفات وضع  إن ,

لفنية شاملة لتجنب تقييد تكون المواصفات ا أنوتكرار هذا النوع من عمليات التجهيز, ويجب 
  .المعدات المستخدمة عادة في تصنيع سلع شبيهة أو, أو المواد, التصنيع

  ويجب التصنيع في وثائق العطاء مقيدة، ددة للمعدات والمواد وتكون المعايير المح ال أنيجب
ً تحديد المواصفات الدول األسماء  إلى اإلشارة. كما يجب تجنب ية المعتمدة كلما كان ذلك ممكنا

طلوبة بتلك تحدد المواد والبنود الم أخرىتفاصيل  أية أوالمصورة  األدلة أرقام أو, التجارية
ً يجب  وإذا اإلمكان،, وذلك قدر المنتجة من مصنع معين يتبع وصف هذه  أنلم يكن ذلك ممكنا

 حد (. أقصى إلىيمثلها  ما أوملة ) البنود ج
  كأمثلة ال للحصر:  اآلتيةتبين المواصفات الفنية جميع المتطلبات فيما يتعلق بالنقاط  أنيجب 

 وتصنيع هذه المواد . إلنتاجمعايير المواد والتصنيع المطلوب  -أ 
 تفاصيل االختبارات المطلوبة ) النوع والرقم (. - ب
 .أكمل وجهعلى  تصلة به مطلوبة لتحقيق التسليم/اإلكمالخدمات م أوو/ إضافيأي عمل  -ج 
  .تفاصيل النشاطات التي يجب تنفيذها من المجهز وطبيعة مشاركة المشتري فيها -د 
التي ستطبق   liquidated damageقائمة بتفاصيل الضمانات التي تغطيها كفالة السلع -هـ

 في حالة عدم تحقيق الضمانات .
  العليا  واألدائية, بما في ذلك األقيامتبين المواصفات جميع المتطلبات والخصائص الفنية  أنيجب

, نموذجا خاصاً ) أو المقبولة, كما هو مناسب. يضيف المشتري؛ عند الضرورةوالدنيا المضمونة 
حول هذه الخصائص  مقدم العطاء معلومات تفصيلية العطاء ( ليبين فيهيرفق بنموذج تسليم 

 المقبولة . أومقابل هذه االقيام المضمونة  األدائية
أو جزءاً يبين في عطائه جميع  هذه المواصفات الفنية  أنعندما يطلب المشتري من مقدم العطاء 

بالتفصيل مدى وطبيعة المعلومات , فعليه يحدد أخرىمعلومات فنية  أوجداول فنية  أو, منها
 المطلوبة والطريقة التي يجب تقديمها بها في العطاء من مقدم العطاء.

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
يقدم ملخصاً بالمواصفات  أنكان من المفترض  أذا, أن يدخل المعلومات في الجدول اآلتيعلى المشتري )

 يفية تطابقها مع المواصفات الفنية المطلوبة(ك إليضاحيجهز جدوالً مشابهاً  أنالفنية وعلى مقدم العطاء 
 ق مع المعايير والمواصفات اآلتية:ملخص المواصفات الفنية, السلع والخدمات المتصلة بها تتواف"

 
 

 

رقم 
 البند

 المعايير والمواصفات الفنية السلع والخدمات المتصلة بها أسماء

 $ )الكلفة التخمينية( 761,560 للتأهيلالكلفة الكلية  1

 (GE)شركة أمريكي /  منشأ المواد 2

ً 180) فترة التجهيز 3  ( مائة وثمانون يوما

 المواد ستالممن تاريخ ا شهراً  (12)  موثوقية التشغيلي والضمان ال 4

 
 تفاصيل المعايير والمواصفات الفنية ) حيثما ضروري ( 

 وصفاً مفصالً للمواصفات الفنية [ادخل  ]
  أعاله كما موضح في الجداول

 
 
 
 
 

 المخططات  -4

 
 تتضمن" ( مخططات  "ال وثائق العطاء هذه )

 
 [كانت هذه الوثائق سيتم تضمينها  إذا اآلتيةادخل قائمة المخططات  ]
 
 

 قائمة المخططات 

 الغرض  اسم المخطط  رقم المخطط 

 
 ال يوجد

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 الشروط العامة للعقدالقسم السابع: 
 لعقود تجهيز السلع

 
 الفقرات جدول

 

 التعاريف. 1

 وثائق العقد. 2

 والفساد . االحتيال3

 التفسير. 4

 اللغة. 5

3 
4 
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4 
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 أهلية مقدمي العطاء. 7
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 . حدود المسؤولية30

 . التغيير في القوانين واألنممة31
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 : شروط العقد العامةالسابعالقسم 
 

 التعريفات: .      1
 

 الكلمات والمصطلحات اآلتية ستكون لها المعاني المدرجة إزاء كل منها:    1-1

 
"العقد" يعني االتفاقية المبرمة بين الطرفين )المشتري والمجهز ، باإلضافة إلى وثائق العقد،  -أ

 بما فيها جميع الوثائق الملحقة والمتممة، وأية وثائق أخر  المشار إليها هنا.
 "وثائق العقد" تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذل  التعديالت. -ب
المبلغ الذي يدفع للمجهز والمحدد في العقد، وهو قابل للزيادة أو النقصان أو "سعر العقد" تعني  -ج

 التعديل بحسب بنود العقد.
 ."اليوم" يعني يوما في التقويم الميالدي -د
"اإلكمال" معناها استكمال المجهز للخدمات المتصلة بالعقد بما يتوافق مع الشروط والبنود      -هـ

 .المدرجة في العقد
عناها البضائع والمواد الخام واآلليات والمعدات و/أو المواد األخر  التي يجب على "السلع" م -و

 .المجهز أن يؤمنها للمشتري بموجب العقد
 ."دولة المشتري" تعني الدولة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد -ز
مبينة في "المشتري" تعني )الوزارة/الدائرة  المشترية للسلع والخدمات المتصلة بها، كما هي  - 

 .الشروط الخاصة بالعقد
"الخدمات المتصلة" تعني الخدمات المرافقة لتجهيز السلع، مثل التأمين والتركيب والتدريب  -ط

 .والصيانة المبدئية وغيرها من التزامات المجهز بموجب العقد
"المقاول الثانوي" تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من  -ي

يقوم بالتعاقد مع المجهز لتأمين جزء من السلع المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات  االثنين،
 .المتصلة بها

"المجهز" هو أي شخص طبيعي، أو أية مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من االثنين، الذي  - 
 .تمت الموافقة على عطائه من المشتري وتم تسميته في العقد

 .مذكور في الشروط الخاصة بالعقد "موقع التسليم" هو المكان ال -ل
 

 وثائق العقد:       .2
 

إن جميع الوثائق المكونة للعقد )وجميع أجزائها  بحسب ترتيبها في العقد مترابطة ومتكاملة ويفسر      2-1

 .بعضها البعض، وتتم قراءة العقد كوحدة متكاملة
 

 الفساد واالحتيال:.      3

تامة بقيام المجهز بأي من ممارسات االحتيال أو الفساد أو التواطؤ إذا توصل المشتري إلى قناعة 
  يوما من 14أو القهر أو اإلعاقة خالل إجراءات التنافس أو تنفيذ العقد، فللمشتري الحق وبعد )

  35توجيه إنذار بذل  إلى المجهز بإيقاف عمل المجهز وإلغاء العقد ويتم تطبيق أحكام المادة )

 ها.  من1-35الفقرة )

 

يشترط المشتري )الوزارة/الدائرة  على مقدمي العطاءات والمجهزين والمقاولين والمستشارين أن         3-1

يلتزموا بأعلى معايير األخالق المهنية خالل فترة التجهيز وتنفيذ العقد. ولتحقيق هذش السياسة فإن 
 المشتري:

 
 أدناش كما يأتي: )أ      بعرف لغرض هذش األحكام المصطلحات المدرجة في



. "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استالم أو استدراج أي شيء ذي قيمة سواء 1

بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمل مسؤول عام في عملية التجهيز أو في تنفيذ 
 .العقد

تنفيذ  "ممارسة احتيالية" تعني تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير على عملية التجهيز أو .2
 .العقد

"ممارسات تواطئية" تعني أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من مقدمي العطاء، سواء  .3
بعلم من المشتري أو دون علمه، بهدف تقديم أسعار عطاء على مستويات زائفة وغير 

 .تنافسية
"ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم، بشكل مباشر أو  .4

 .غير مباشر، للتأثير على مشاركتهم في عملية التجهيز أو التأثير في تنفيذ عقد
  "ممارسات اإلعاقة" .5

وتعني اإلتالف أو التزييف أو التغيير أو اإلخفاء المتعمد للوثائق الثبوتية الخاصة  أوال.

بالتحقيق أو إعطاء إفادة كاذبة للمحققين إلعاقة إجراءات التحقيق في أي من هذش 
الممارسات المذكورة آنفا من خالل التهديد أو التحر  أو تخويف أي طرف لمنعه من 

                                                      .في التحقيقتقديم معلومات وثيقة الصلة 
كذل  تعني األفعال التي تعوق ممارسة المشتري لحقه في التدقيق وممارسة الرقابة  ثانيا.

 .  الفحص والتدقيق من المصرف11المنصوص عليها بالمادة )

 

تورطه في أي من ممارسات الفساد أو ي المجهز في حالة ثبوت يطرد من العمل أي من مومف      3-1

 االحتيال أو التواطؤ أو القهر أو اإلعاقة أثناء إجراءات التعاقد لشراء السلع.
 

 التفسير:.       4
 

 إذا تطلب السياق ذل  قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.     4-1

)أ   ما لم يوجد تضارب مع أية شروط في العقد فإن تفسير المصطلحات التجارية والحقوق      4-2 

 وااللتزام ألطراف العقد تكون بموجب ما توضحه االنكوترم.
واألخر  مماثلة ستكون خاضعة عند استعمالها  CFR, FCA, CIP, EXW)ب  المصطلحات              

عمول بها من االنكوترم المشار إليه في الشروط الخاصة للقواعد المشار إليها في النسخة الم
 بالعقد والصادرة من قبل غرفة التجارة العالمية في باريس.

 

  :كامل االتفاقية     4-3

يتكون العقد من كامل االتفاقية بين المشتري والمجهز، وتبطل جميع المراسالت والمفاوضات 
 بين الطرفين قبل تاري  العقد. واالتفاقيات )سواء شفهية أو خطية  التي تمت

 
  التعديل:     4-4

أي تغيير أو تعديل على العقد لن يكون ذا قيمة قانونية إال إذا كان مكتوبا، ويحمل تاريخا ويشير 
 إلى العقد بشكل محدد، كما يجب أن يكون موقعا من ممثل مخول حسب األصول من كال الطرفين.

 
  عدم التنازل:    4-5

ب  من الشروط العامة للعقد، لن يؤثر أو يحد أو يجحف أي تأخير أو -5-4بمقتضى البند ))أ      

تري  أو أمهال ألي من الطرفين في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد أو االلتزام في الوقت علي 
أي من حقوق الطرف اآلخر المبرمة في العقد، كذل  ال يمثل أي تنازل من أي من الطرفين عن 

  ق في العقد تنازل عن خرق الحق أو خروق الحقة للعقد.أي خر
)ب    أي تنازل من أي من الطرفين عن حقوق أو سلطات أو استرداد حق بموجب العقد يجب أن 
يتم خطيا، وأن يكون مؤرخا وموقعا من ممثل أو مخول من الطرف المتنازل، كما يجب تحديد 

 الحق وإلى أي مد  تم التنازل عنه.
 

  فاذ شروط العقد:ن    4-6

إذا تبين أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو غير قابلة للتطبيق قانونا، فإن هذا المنع 



أو البطالن أو عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من األحكام والشروط 
 األخر  في العقد.

 
 
 

 اللغة:.       5

 
عقد وجميع المراسالت والمستندات المتصلة بها المتبادلة بين المشتري والمجهز يجب أ يكتب ال     5-1

باللغة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد. الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءا من 
العقد يمكن أن تكون بلغة أخر  على أم تكون مرفقة بترجمة طبق األصل باللغة المحددة، ولغايات 

 عقد تعتمد على هذش الترجمة.تفسير ال
 
على المجهز أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أية وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية      5-2

  .دقة وترجمة الوثائق التي يقدمها المورد
 

 التفسير:.       6

 

كان المجهز مشروعا مشتركا أو مجموعة شركتن ومؤسسات، يعتبر جميع األطراف مسؤولين  إذا     6-1

مسؤولية مشتركة وتضامنية أمام المشتري عن تنفيذ أحكام العقد وعليهم أن يعينوا طرفا واحدا من 
بينهم للعمل كرئيس مخول للدخول بااللتزامات نيابة عن المشرو  المشتر  أو مجموعة الشركات 

لمؤسسات. وال يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة أي من المشرو  المشتر  أو مجموعة الشركات أو ا
 أو المؤسسات  دون موافقة المشتري الكتابية المسبقة.

 
 :التأهيل.       7
 

يجب أن يكون المجهز ومقاولوش الثانويون من جنسيات الدولة المؤهلة، ويعتبر المجهز أو مقاوله      7-1

حاصال على جنسية دولة ما إذا كان مقيما فيها، أو مؤسسا أو مشاركا في شركة أو تم الثانوي 
 تسجيله ويعمل بموجب أحكام وقوانين تل  الدولة.

 

يجب أن تكون كافة السلع والخدمات المتصلة بها المطلوب تجهيزها بموجب العقد ويتم تمويلها من      7-2

ذا القسم فإن المنشأ يعني الدولة التي فيها زراعة أو المشتري  من منشأ دولة مؤهلة وألغراض ه
تربية أو استخراج أو تصنيع أو معاملة السلع فيها أو السلع الناتجة من تصنيع أو معاملة أو تجميع 
مكونات أساسية ذات عالمة تجارية تختلف في خصائصها بصورة كبيرة عن خصائص المنتج 

 النهائي الناتج عنها.
 
 :مذكرات التبليغ.       8 
 

أي تبليغ موجه من أحد األطراف إلى اآلخر استناًدا للعقد يكون خطيا ومرسال إلى العنوان المحدد      8-1

 في الشروط الخاصة بالعقد. "خطيًا" تعني مكتوبا مع إثبات باالستالم.
 
 د.تعتبر المذكرة نافذة من تاري  استالمها أو من تاري  سريانها، أيها أبع     8-2

 

 :القانون الحاكم.       9
 

 يحتكم العقد ويفسر حسب القوانين النافذة في جمهورية العراق.     9-1

 

 :فض النزاعات     .10
 



  الحل الرضائي:   10-1

على المشتري والمجهز أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزا  ينشأ بينهما بموجب العقد أو فيما 
 المفاوضات الودية والمباشرةيتعلق بالعقد عن طريق 

 
 

  التحكيم:   10-2

  يوما من بدء المفاوضات 28إذا فشل الطرفان في التوصل إلى حل الخالف أو النزا  بعد مضي )

  فبإمكان أي من الطرفين تقديم إشعار إلى الطرف اآلخر يعلمه برغبته 1-10المذكورة في الفقرة )

 ، ولن تتم مباشرة بإجراءات التحكيم إال بعد استالم باللجوء إلى التحكيم بصدد موضو  النزا
الطرف اآلخر لذل  اإلشعار، ومن الممكن المباشرة بإجراءات التحكيم بموجب العقد قبل أو بعد 
تجهيز السلع ويتم إتبا  إجراءات التحكيم بموجب القواعد المنصوص عليها في الشروط الخاصة 

 بالعقد.
 
 يمنع مما يأتي: إن اختيار التحكيم ال   10-3

 أ. أن يستمر الطرفان في تنفيذ التزاماتهم بموجب العقد إال إذا اتفقا على غير ذل . 
 ب. على المشتري أن يدفع للمجهز أية دفعات متحققة له. 

 
 :التدقيق والمراجعة من قبل المشتري     .11

)االحتكار  وإذا نص على ذل  في في العقود الناجمة عن الدعوة المباشرة أو أسلوب العطاء الواحد  
ورقة بيانات العطاء يحق للمشتري بإجراء الكشف عن مكاتب المجهز ومراجعة وتدقيق حساباته 
وسجالته وكذل  مقاوليه الثانويين قدر تعلق األمر و/أو األشخاص الذين يقومون بتعيينهم ويتم 

 شتري إذا طلب المشتري ذل .تدقيق هذش الحسابات والسجالت من مدققين يتم تعيينهم من الم
 

 نطاق التجهيز:     .12

 
 يجب أن تكون السلع والخدمات المتصلة بها مطابقة لتل  المحددة في جدول المتطلبات.    12-1

 
 التسليم والوثائق:     .13

 
  من الشروط العامة للعقد، يكون تسليم السلع واستكمال تنفيذ الخدمات 1-33بمقتضى الفقرة )   13-1

المتصلة بها مطابقا لجدول التسليم واإلكمال المذكور في جدول المتطلبات. يجب أن يؤمن المجهز 
 تفاصيل الشحن وأية وثائق أخر  بحسب ما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.

 
 مسؤوليات المجهز:     .14

 

نطاق التجهيز طبقا  يجب على المجهز أن يؤمن السلع والخدمات المتصلة بها كافة الواردة في   14-1

  13)، وجدول التسليم واإلكمال، كما هو محدد في الفقرة  الشروط العامة للعقد)من   12)للفقرة 
 . الشروط العامة للعقد)من 

 

 سعر العقد:     .15

 
يجب أن تتطابق المبالغ التي يتقاضاها المجهز في العقد من المشتري مقابل السلع والخدمات    15-1

بها مع األسعار المحددة منه في عطاءش باستثناء أية أسعار معدلة أصوليا استنادا للشروط المتصلة 
 الخاصة بالعقد.

 
 شروط الدفع:     .16

  



سعر العقد بما في ذل  الدفعات المقدمة )إذا كان ذل  ينطبق  يتم دفعها كما هو مبين في الشروط    16-1

 الخاصة بالعقد.
 
عات المستحقة إلى المشتري خطيا، مرفقة بالوصوالت التي تصف السلع يجب أن تقدم الدف   16-2

من الشروط العامة للعقد،  13والخدمات المتصلة بها المنفذة، وبالوثائق الضرورية بحسب الفقرة 

 وعند إتمام جميع االلتزامات المبرمة في العقد.
 
ي حال من األحوال أن تتأخر الدفعة يجب أن يصرف للمجهز الدفعات المستحقة فورا، وال يجوز بأ   16-3

 يوما من تاري  تسليم الوصوالت وقبول المشتري لها. 60عن 

 
 يتم صرف مستحقات المجهز عن الدفعات المحددة بالعقد بالعمالت الواردة في العقد.   16-4

 

الشروط إذا أخفق المشتري في صرف أية دفعة مستحقة في وقتها أو ضمن الفترة المحدد في   16-5

الخاصة بالعقد، فعليه أن يدفع الفائدة على المبلغ المؤجل بالنسبة المحددة في شروط الخاصة 
بالعقد، عن طوال فترة التأخير وحتى يتم الدفع بالكامل سواء كان ذل  قبل أم بعد إرساء الحكم أو 

 التحكيم.
 

 الضرائب والرسوم:   .  17

 
ولة المشتري يتحمل المجهز كامل المسؤولية عن كافة الضرائب بالنسبة للسلع المصنعة خارج د    17-1

 ورسم الطابع ورسوم إصدار إجازة التصدير وأية رسم أخر  تتحقق عليه خارج دولة المشتري.
 
بالنسبة للسلع المصنعة داخل دولة المشتري يكون المجهز مسؤوال عن كافة الضرائب والرسوم     17-2

 سليم السلع المتعاقد عليها إلى المشتري.ال  التي تتحقق عليه لحين ت
 
على المشتري أن يبذل أقصى جهدش في تسهيل حصول المجهز على أية إعفاءات ضريبية أو أي    17-3

 تخفيض لها أو استثناءات بهدف تحقيق أكبر تخفيض في مبلغ السلع.
 

  ضمان حسن التنفيذ:   .  18

 
في الشروط الخاصة بالعقد، فإن على المجهز أن يؤمن الضمان إذا كان ضمان حسن التنفيذ مطلوبا    18-1

يوما من تبليغه بإرساء العطاء، ما لم ينص على خالف ذل  في ورقة بيانات  15المحدد خالل 

 العطاء.
 

تطلق مبالغ ضمان حسن التنفيذ للمشتري كتعويض عن أية خسارة تنتج عن إخفاق المجهز في    18-2

 العقد.إكمال إلتزاماته بموجب 
 
يجب أن يكون ضمان حسن التنفيذ، إذا كان ذل  مطلوبا  في أحد األشكال المنصوص عليها في    18-3

 الشروط الخاصة بالعقد أو بأي شكل آخر يعتمدش المشتري.
 
  يوما من انتهاء المجهز من تنفيذ 28يعيد المشتري إلى المجهز ضمان حسن التنفيذ بعد مرور )   18-4

لم تنص الشروط الخاصة ل  أية التزامات ضمان المصنع، ماه بموجب العقد بما في ذجميع التزامات
 للعقد على خالف ذل .

 
 حقوق النشر:   .  19

 
حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد األخر  التي تحتوي على بيانات ومعلومات    19-1

أو إذا تم تقديمها مباشرة إلى المشتري من قدمها المجهز إلى المشتري، تبقى مسجلة باسم المجهز، 



المجهز أو أي طرف ثال ، بما في ذل  مجهزي المواد، تبقى حقوق النشر مسجلة باسم هذا 
 الطرف الثال .

 
 المعلومات السرية:   .  20

 

يلتزم كال من المشتري والمجهز بالسرية التامة وبعدم اإلفصا  عن أية وثائق أو بيانات أو    20-1

معلومات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد ألي طرف ثال ، سواء قدمت هذش المعلومات 
الثاني. قبل أو خالل توقيع العقد أو تنفيذش أو إلغائه، دون الحصول على الموافقة الخطية للطرف 

ويستثنى من هذا أية معلومات أ بيانات أو وثائق يحتاجها المجهز لينفذ جزءا من العقد من خالل 
المقاولين الثانويين، وفي هذش الحالة يجب على المجهز أن يحصل على التزام بالسرية من المقاول 

 عقد.  من الشروط العامة لل20الثانوية مشابه لذل  الذي التزم به بموجب المادة )

 
ال يحق للمشتري أو المجهز استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصالن عليها    20-2

 احدهما من اآلخر ألي غرض ال يتعلق بالعقد المبرم بينهما.
 
  المذكورة أعالش من الشروط العامة للعقد ال يسري 2-20  و)1-20التزام طرفي العقد بالفقرات )   20-3

 معلومات اآلتية:على ال
إذا احتاج المشتري أو المجهز إطال  أية جهة أخر  مشاركة في تمويل المشرو  على   أ)

 هذش المعلومات.
 إذا أصبحت هذش المعلومات علنية لسبب خارج عن إرادة الطرفين.  ب)
إذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتالكه للمعلومات وقت تسليمها وأنه حصل عليها   ج)

 ا عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالطرف اآلخر.بطرق أخر  ليست له
 إذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثال  غير ملزم بتعهد السرية.  د)

 
  من الشروط العامة للعقد أعالش ال تعدل بأي شكل من األشكال االلتزام بالسرية 20أحكام المادة )   20-4

 لعقد فيما يتعلق بالتجهيز أو أي جزء من العقد.المعطى من أي من الطرفين قبل تاري  توقيع ا
 
   من الشروط العامة للعقد ملزمة حتى بعد إلغاء أو تنفيذ العقد.20تبقى أحكام المادة )   20-5

 

 العقود الثانوية:   .  21

 
ذل  محددا على المجهز إشعار المشتري خطيا بجميع العقود الثانوية المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن    21-1

مسبقا في العطاء. ال يعفي هذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة الحقة المجهز من 
 إلتزاماته أو واجباته أو مسؤولياته بموجب العقد.

 
 يجب أن تستند عقود المقاوالت الثانوية إلى أحكام الشروط العامة للعقد.   21-2

 
 المواصفات والمقاييس:   .  22

 

 المواصفات الفنية والمخططات   22-1

يجب أن تتطابق السلع والخدمات المتصلة بها المؤمنة بموجب العقد بالمواصفات   أ)
والمقاييس الفنية الواردة في القسم السادس وجدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقياس، 

 لع.فالمقياس يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة في دول منشأ الس
يحق للمجهز أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو   ب)

وثائق أو تعديالت مقدمة أو مصممة من المشتري أو بالنيابة عنه، على أن يسلم مذكرة 
 بإخالء المسؤولية للمشتري.

م تنفيذ العقد أينما تتم اإلشارة في العقد إلى المواصفات القياسية وقواعد التنفيذ، التي سيت  ج)
بموجبها، فيجب أن يكون إلى اإلصدار أو التحدي  لهذش القواعد والمواصفات المحدد في 



جدول المتطلبات. أي تعديل لهذش المواصفات وقواعد التنفيذ أثناء تنفيذ العقد لن يعتمد ما 
تناسب لم يسبقه موافقة المشتري المسبقة بذل ، ويجب أن يتم التعامل مع هذا التعديل بما ي

   من الشروط العامة للعقد.33مع المادة )
 

 التغليف والمستندات:   .  23

 

يجب على المجهز أن يؤمن شحن السلع إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد بطريقة تضمن عدم    23-1

إتالفها أو إلحاق أي ضرر بها. يجب أن يكون التغليف طوال فترة النقل  كاف لتحمل التعامل 
الخشن والتعرض لدرجات الحرارة القاسية واألمال  والتعرق والتخزين في أماكن مفتوحة، كما 
يجب أن يراعي حجم ووزن صناديق التغليف بعد الوجهة النهائية للسلع وغياب معدات التعامل مع 

 الحموالت الثقيلة في جميع مراحل النقل بما فيها الترانزيت.
 
لتغليف ووضع العالمات المناسبة والتوثيق داخل وخارج المغلفات مع يجب أن تتوافق عملية ا   23-2

 المتطلبات الخاصة بالعقد، أو أية تعليمات أخر  صادرة عن المشتري.
 

  التأمين:   .  24

 
الشروط العامة للعقد، يتم إجراء التأمين الشامل على السلع الموردة  ما لم ينص على خالف ذل  في   24-1

ملة سهلة التحويل لدولة مؤهلة. يكون التأمين ضد الضيا ، أو التلف الناتج عن بموجب العقد بع
 التصنيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التسلم.

 
 النقل:   .  25

 

الشروط العامة للعقد، فإن مسؤولية تنميم نقل السلع يتم بموجب  ما لم ينص على خالف ذل  في   25-1

 ترم.القواعد المحددة في االنكو
 

 االختبار والفحص الهندسي:   .  26

 
يتوجب على المجهز أن يقوم على نفقته الخاصة باالختبار والفحص الهندسي الالزم على السلع    26-1

 الشروط الخاصة بالعقد. والخدمات المتصلة بها والمحددة في
 

المقاول الثانوي الذي تعاقد  يمكن أن يتم إجراء االختبارات والفحوص الهندسية في مقر المجهز أو   26-2

معه المورد، عند التسليم و/أو وصولها إلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في العراق بحسب ما 
هو مبين في شروط العقد الخاصة. وفي حالة إجراء االختبار في مقر المجهز أو المقاول الثانوي 

من شروط العقد العامة، على المجهز   2-26الذي تعاقد معه المجهز، فبموجب الفقرة الفرعية )

توفير جميع التسهيالت والمساعدة الالزمة لفريق االختبار بما في ذل  المخططات وبيانات اإلنتاج 
 دون أن يشكل ذل  تكلفة إضافية على المشتري.

 
  من 2-26يحق للمشتري أو ممثل عنه حضور االختبار والفحوص الهندسية بموجب الفقرة )   26-3

ط العامة للعقد، بشرط أن يتحمل المشتري جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن الشرو
 حضورش، شامال على سبيل المثال ال الحصر تكاليف السفر واإلقامة.

 
على المجهز أن يعطي إخطارا مسبقا للمشتري قبل إجراءش لالختبار والفحص الهندسي، يعلمه فيه    26-4

سيجر  فيهما، وعليه أن يحصل على تصريح أو موافقة أي طرف ثال  له بالتاري  والمكان الذي 
 عالقة أو مصنع على حضور المشتري أو ممثله مثل هذا االختبار و/أو الفحص الهندسي.

 
يحق للمشتري أن يطلب من المجهز القيام بأي اختبار و/أو الفحص الهندسي غير مدرج في العقد    26-5

من أن خصائص وأداء هذش السلع مطابق للمواصفات والقواعد إذا وجدش ضروريا، للتأكد 



والمقاييس الفنية المبينة في العقد، بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على 
المورد إلجراء هذا االختبار و/أو الفحص الهندسي إلى قيمة العقد. ويؤخذ بعين االعتبار أي تأخير 

  االنتهاء وااللتزامات األخر  المتأثرة والذي يسببه هذا االختبار و/أو في تواري  التسليم وتواري
 الفحص الهندسي في سير التصنيع و/أو تنفيذ الموردين اللتزاماتهم تحت العقد.

 

على المجهز أن يقدم تقريرا للمشتري بنتائج جميع عمليات االختبارات والفحوص الهندسية التي    26-6

 يتم إجراؤها.
 
يحق للمشتري رفض السلع أو أي جزء منها يثبت االختبار و/أو الفحص الهندسي عدم مطابقتها    26-7

للمواصفات، وعلى المجهز أن يقوم بإصال  أو تبديل هذش السلع المرفوضة أو إجراء التعديالت 
الالزمة عليها لجعلها مطابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، ويعيد إجراء االختبار و/أو الفحص 

  من الشروط العامة 4-23الهندسي على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للمشتري بحسب الفقرة )

 للعقد.

إن موافقة المورد على إجراء أي اختبار و/أو فحص الهندسي وحضور المشتري أو ممثل عنه    26-8

ية   من الشروط العامة للعقد  ال يعفيه من أ6-26وإصدار أي تقرير مطلوب بموجب الفقرة )

 كفاالت أو التزامات أخر  مبينة في العقد.
 

 الغرامات التأخيرية:   .  27

 

  من الشروط العامة للعقد، فإنه في حالة إخفاق 32الفقرة ) باستثناء البنود المنصوص عليها في   27-1

قد، المجهز في تسليم جميع السلع المطلوبة أو أي منها، في موعد )مواعيد  التسليم المحدد/ة في الع
يحق للمشتري دون إجحاف ببنود العقد األخر ، حسم مبلغ من قيمة العقد كغرامات تأخيرية مساو 
للنسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد لسعر التسليم للسلع المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن 

ول إلى الحد كل أسبو  تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها العملي. وفي حالة الوص
   من الشروط العامة للعقد.35األعلى يحق للمشتري فس  العقد بموجب الفقرة )

 
 الضمانة المصنعية:   .  28

 
يكفل المجهز بكون جميع السلع جديدة وغير مستخدمة ومن أحد  طراز وتتضمن التطورات كافة    28-1

 في التصميم والمواد ما لم ينص على غير ذل  في العقد.
 

ب  من الشروط العامة للعقد فعلى المورد أن يكفل خلو السلع من أية عيوب  1-22بموجب البند )   28-2

ناتجة عن أي إغفال من المورد ناتجة عن التصميم أو المواد أو التصنيع والتي قد تمهر تحت 
 المروف السائدة في دولة مكان الوصول النهائي.

 

  شهرا من تاري  التسليم 12السلع أو أي جزء منها مدة )يجب أن يستمر سريان مفعول ضمان    28-3

  شهرا من تاري  18والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في شروط العقد الخاصة، أو لمدة )

 شحنها من الميناء أو مكان التحميل في بلد المنشأ، على أن تعتمد الفترة التي تنتهي في موعد أسبق.
 
مجهز حول أية عيوب تمهر في السلع وطبيعة هذش العيوب مرفقة بكل الدالئل يبلغ المشتري ال   28-4

الموجودة فور اكتشاف العيوب، وعلى المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمجهز ليقوم بفحص 
 العيوب.

 
يقوم المجهز بإصال  أو تبديل هذش السلع أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية    28-5

 لمشتري عند استالمه مثل هذا البالء، وذل  خالل الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد.على ا
 



إذا أخفق المجهز خالل الفترة المذكورة في شروط العقد الخاصة  في إصال  أو تبديل السلع  يحق    28-6

ية للمشتري خالل فترة معقولة أن يأخذ أي إجراء إصالحي يراش ضروريا على نفقة ومسؤول
 المجهز ودون المساس بأي من حقوق المشتري األخر  في العقد.

 
 التعويض عن براءات االختراع:   .  29

 

  من الشروط العامة للعقد، أن يقوم بتعويض المشتري وعدم 2-24على المجهز، بموجب الفقرة )   29-1

ضد جميع القضايا أو تحميله أية مسؤولية ومومفيه والمسؤولين الذين يعملون في خدمته من و/أو 
األفعال أو إجراءات إدارية أو الدعاو  أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو التكاليف أو أية 
مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المشتري نتيجة انتها  أو 

مسجلة أو العالمات  التجارية أو اتهام بانتها  أي من براءات االخترا  أو النماذج أو التصاميم ال
حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخر  

 وقت توقيع العقد بسبب ما يأتي:

 تركيب السلع من المجهز أو استخدامها في الدولة حي  يوجد الموقع. -أ
 بيع منتجات هذش السلع في أي دولة كانت. -ب

ال يغطي أي استخدام آخر لهذش السلع أو أي جزء منها في غير الغرض المنصوص هذا التعويض 
عليه أو الذي يمكن استنتاجه من العقد، وال يغطي التعويض أي انتها  ينتج عن استخدام هذش السلع 
أو أي جزء منها أو أيا من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبها مع أية معدات أو مواد لم 

 المجهز بموجب العقد.يوردها 
 

إذا اتخذت أية إجراءات أو وجهت أية دعاوي ضد المشتري بسبب أحد األمور المشار إليها في    29-2

  من الشروط العامة للعقد، فعليه إبالء المجهز بها على الفور، ويحق للمجهز على 1-29الفقرة )

أية مفاوضات للتوصل إلى تسوية  نفقته الخاصة وباسم المشتري أن يقوم بإجراءات أو الدعاو  أو
 لمثل هذش اإلجراءات أو الدعاو .

 
  يوما من تاري  التبليغ 28إذا لم يبلغ المجهز المشتري بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاو  خالل )   29-3

 فإن للمشتري الحق أن يتخذ اإلجراءات ذاتها بنفسه.
 

فير المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذش اإلجراءات يعمل المشتري بناء على طلب من المجهز  بتو  29-4

 أو الدعاو ، وسيتم تعويضه من المجهز عن أية تكاليف إضافية تنتج عن هذش المساعدة.
 

على المشتري أن يعوض ويبرأ المجهز ومومفيه والمسؤولين ومقاولين الثانويين الذين يعملون في   29-5

أو إجراءات إدارية أو الدعاو  أو المطالبات أو الخسائر  خدمته من وضد جميع القضايا أو األفعال
أو األضرار أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض 
لها المجهز نتيجة انتها  أو اتهام بانتها  أي من براءات االخترا  أو النماذج أو التصاميم المسجلة 

أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو  أو العالمات  التجارية
الموجودة بأي صورة أخر  وقت توقيع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم أو بيانات أو 
 مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخر  قدمت أو صممت من المشتري أو بالنيابة عنه.

 

 حدود المسؤولية:   .  30

 
 عدا حالة اإلهمال أو سوء التصرف المتعمد: ما
لن يترتب على المجهز أي مسؤولية تقصيرية أو غيرها تجاش المشتري بموجب العقد أو أية خسائر  -أ

غير مباشرة، والخسائر الناتجة عن الضرر الحاصل في السلع أو استخدامها أو اإلنتاج أو أية 
في المجهز من دفع أية تعويضات عن األضرار خسارة في األربا ، إال إن هذا االستثناء لن يع

 المتفق عليها مع المشتري.
إن المسؤولية الكلية للمجهز تجاش المشتري بموجب العقد عن أي تقصير أو غير ذل  سوف لن  -ب

تسبب بزيادة كلفة العقد، إال أن هذا التحديد لن يتجاوز سعر العقد بشرط أن هذا التحديد للمسؤولية 



اإلصال  أو تعويض المعدات المتضررة أو التزام المورد بتعويض المشتري سوف لن يشمل كلف 
 عن أي خرق في مواصفات السلع.

 
 التغيير في القوانين واألنظمة:   .  31

 

ما لم ينص على خالف ذل  في العقد، إذا تغير أي من قوانين أو أنممة أو مراسيم أو أنممة داخلية    31-1

  يوما التي تسبق تاري  28أو تم تفعيل أو إلغاء أي من القوانين السارية في العراق خالل فترة )
وبالتالي  تسليم العطاء )بحي  تشمل تغييرا على تطبيق أو تفسير العقد من السلطات المسؤولة 

يؤثر على تاري  التسليم وقيمة العطاء، فإن هذش بدورش سيعدل بالمقدار التي أثرت فيه على أداء 
النقصان كذل  توقيتات التجهيز  أوبالزيادة  األسعارالمجهز والتزاماته فيما يخص العقد. يتم تعديل 

. على الرغم مما التزاماته بشكل ال يد  لهذش القوانين والتعليمات التأثير على المجهز في تحقيق
إذا كان سبق وأن تمت معالجة ذل  بموجب  النقصان أوالزيادة أوردنا آنفا فلن يتم منح المجهز 

 من الشروط العامة للعقد الخاصة بمراجعة األسعار.  15المادة )
 

 القوة القاهرة:   .  32

 
الغرامات التأخيرية وال يتم فس  العقد ال يصادر ضمان حسن التنفيذ المقدم من المجهز وال يدفع    32-1

نتيجة عيوب إذا كان تأخير األداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن القوة 
 القاهرة.

 
ألغراض هذش الفقرة، تعني "القوة القاهرة" أي حد  أو حالة خارجة عن أي من الطرفين، وال    32-2

غير ناتجة عن إهمال أو تقصير أي من الطرفين. هذش الحاالت قد يمكن تجنبها أو توقعها وهي 
تشمل على سبيل المثال ال الحصر الحروب أو الثورات أو الحرائق أو الفيضانات أو األوبئة أو 

 الحمر الصحي أو حمر الشحن.
 

دها أن على المجهز أن يعلم المشتري خطيا فور حدو  القوة القاهرة وأسبابها وعلى المجهز بع   32-3

يحاول اإليفاء بالتزاماته بحدود ما يسمح به المرف الجديد، أو أن يبح  بدائل أخر  الستكمال 
 العمل، إال إذا طلب منه المشتري خطيا خالف ذل .

 

 تغيير األوامر وتعديل العقد:   .  33

 
عقد  من   من الشروط العامة لل8يحق للمشتري في أي وقت أن يطلب خطيا بموجب المادة )   33-1

 المجهز تغيير النطاق العام للعقد في واحد أو أكثر مما يأتي:
المخططات والتصاميم والمواصفات إذا كانت السلع التي سيتم توفيرها بموجب العقد   أ)

 مصنعة خصيصا للمشتري.
 طريقة التغليف والشحن.  ب)
 مكان التسليم.  ج)
 الخدمات المتصلة التي يجب أن يؤمنها المجهز.  د)

 
  أو في الوقت النقصان أوالزيادة بإذا أدت أي من هذش التغييرات إلى فرق في السعر سواء    33-2

المطلوب إلنجاز العمل أو تنفيذ المجهز ألي أحكام في العقد، يجب عندها إجراء تعديل مساو على 
ش الفقرة مبلغ العقد، وجداول التسليم واالنتهاء. ويجب على المجهز أن يطالب بالتعديل تحت هذ

   يوما من تاري  تسلمه أمر التغيير من المشتري.28خالل )
 
على الطرفين أن يتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات المتصلة بالعقد والتي قد يحتاجها المجهز    33-3

ولكن لم يتم ذكرها في العقد، على أال يتجاوز سعرها معدل األسعار التي يطلبها المجهز لقاء نفس 
 من أطراف أخر . الخدمات

 



استنادا إلى ما جاء في أعالش، لن تقبل أية تعديالت أو تغييرات على شروط العقد إال إذا كانت    33-4
 خطية وموقعة من الطرفين.

 
 تمديد المدة:   .  34

 

السلع إذا واجه المجهز أو أي من المقاولين الثانويين لديه خالل فترة تنفيذ العقد مروفا تؤخر تسليم    34-1

  من الشروط العامة للعقد، 13أو استكمال الخدمات المتصلة بها في الوقت المحدد بحسب المادة )

  يوما من تاري  نشوء المروف، مبينا 15فيجب على المجهز أن يعلم المشتري بها خطيا وخالل )

وله أن يمدد مدة سببها ومدة استمرارها. وعلى المشتري أن يقوم بتقييم الحالة فور استالمه للتبليغ 
 العقد، وفي هذش الحالة يقوم الطرفان بالمصادقة على التمديد من خالل تعديل العقد.

 

  من الشروط العامة للعقد، فإن أي تأخير في 32باستثناء حالة القوة القاهرة الواردة في الفقرة )   34-2

امات التأخيرية حسب الفقرة األداء والتسليم وإتمام االلتزامات يضع المجهز تحت طائلة فرض الغر
  من 1-34  من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم االتفاق على تمديد مدة العقد بحسب الفقرة )26)

 الشروط العامة للعقد.
 
 فسخ العقد:   .  35 

 فس  العقد بسبب إخالل أو تقصير المجهز :   35-1

 ، مع المجهزمنهجزءاً  أويفس  العقد  أنلة للمجهز )أ        للمشتري من خالل مذكرة خطية بالتقصير مرس
  اآلتية:خرقاً لشروط العقد في الحاالت  أويكون في ذل  انتهاكاً  أندون 

 
خالل فترة التمديد التي  أواخفق المجهز ، في تسليم السلع خالل الفترة المحددة في العقد ،  إذا   1)

 مة للعقد . من الشروط العا 34يعطيها المشتري حسب الفقرة 

 

 بموجب العقد .  إليهالموكلة  األخر من المهام  أي أداءاخفق المجهز في  إذا   2)

 
من ممارسات االحتيال  أيتورط المجهز حسب قناعة المشتري خالل فترة تنفيذ العقد ، في  إذا   3)

 في تنفيذش .  أومن الشروط العامة للعقد ، في تنافسه على العقد ،  3الفساد المعرفة في الفقرة  أو

 
ــ أ  من الشروط العامة للعقد ، فله 1ـ  35جزأ منه ، بحسب البند ) أو)ب   في حالة فس  المشتري العقد 

طريقة التي يراها مناسبة ، يستكمل عملية تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها التي لم تسلم ، بال أن
زيادة في تكلفة توريد السلع المتفق عليها مع مصادرة ضمان حسن التنفيذ  أيوعلى المجهز تحمل 

 ولكن على المجهز االستمرار في تنفيذ العقد فيما يتم تفويضه به . 
 

 فس  العقد بسبب اإلفالس :  2ـ 35

ذكرة خطية للمجهز في أي وقت إذا ما أفلس المجهز )أ      للمشتري الحق بفس  العقد عن طريق إرسال م
وفي هذش الحالة يتم فس  العقد دون دفع أية تعويضات للمجهز ، شريطة أن ال يؤثر هذا  أو أعسر.

  على أي حق في عمل أو إصال  حد  أو يمكن أن يحد  الحقاً للمشتري .
 
 فس  العقد من طرف المشتري :   3ـ35

رغبته  بإعالنوقت من خالل مذكرة خطية للمجهز  أيجزء منه في  أو)أ      للمشتري الحق بفس  العقد 
 ً ً في فس  العقد كليا  إلغاؤهاتحدد المذكرة رغبة المشتري والبنود التي تم  أن. ويجب أو جزئيا

 والتاري  الذي يصبح فيه فس  العقد فاعالً .
 

ن تقبل م أنل ثمانية وعشرين يوماً من تاري  التبليغ بفس  العقد يجب السلع الجاهزة للشحن خال إن)ب     
 بين :  راالختبابالنسبة لبقية السلع فأن للمشتري  أما. المشتري حسب شروط وأسعار العقد

  أوالعقد ، و/  وأسعاريتم استكمال جزء منها وتوصيله حسب شروط  أن  1)

 



التي تم ق عليه للمجهز لقاء السلع والخدمات المتصلة بها تبقى منها ودفع المبلغ المتف   إلغاء ما2)

 توفيرها جزئياً والمواد والقطع المنتجة سابقاً من قبل المجهز .
 

  :التنازل   .  36

بموافقة  إالجزئياً  أوالمجهز التنازل عن التزاماتهما المبرمة في هذا العقد كلياً  أويحق للمشتري  ال  1ـ 36

 .  اآلخرخطية مسبقة من الطرف 
 

 :قيود التصدير   .  37

دون إغفال عن مسؤولية المجهز في انجاز وثائق التصدير المحددة في العقد ، يعفى المجهز من           
قيود جديدة على  أيةالتزاماته في تجهيز السلع والمنتجات والخدمات المتصلة بها في حالة فرض 

السلع  أوتغيير في استخدام المنتج  أيإجراء  أو، أو دولة المشتريير من المشتري إجراءات التصد
 لة المجهزة لهذش المنتجات والسلع،المطلوب توريدها قد ينجم عن تعليمات تجارية تصدر عن الدو

لن يعفي المجهز من مسؤوليته في تعريف المشتري بإجراءاته كافة المتخذة  اإلجراءهذا  إن إال
 أومعززة بالوثائق مراحل التصدير كافة بضمنها طلباته المقدمة للحصول على إجازة تصدير 

. يتم إنهاء العقد عند ذا  حسب رغبة هة المصنعة والمحددة بموجب العقدكتاب التخويل من الج
   .  3ـ35)المشتري وفقاً للفقرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 لعقود تجهيز السلع الشروط الخاصة بالعقدالفصل الثامن: 

 Special Conditions of  the  Contract for  Commodities  Supply  Contracts 
1-1 

  ( 

العامة إلنتاج  الشركة وزارة الكهرباء /اسم المشتري : 
جنوب محطة كهرباء  /الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى 

 بغداد الغازية / األولى

Ministry of Electricity/ General COMPANY of 

Electricity Production (GCEP) /middle region / 

South of Baghdad power plant station/ First. 

1-1 
(h) 

1-1 
 )ل 

واصلة المواد  / CIP) 1/الغازية جنوب بغدادمحطة كهرباء 

 للمخازن.

South of Baghdad power plant station/ First / 

Warehouse (CIP). 
1-1 

(l) 

2-4 
 ) أ  

 في موصوفة كما هي التجارية المصطلحات معاني
 والحقوق تجاري مصطلح ألي المعنى كان إذا م.االنكوتر

 تعتمد االنكوترم، مع تنطبق ال العقد ألطراف وااللتزامات
 احد إلى اشر: استثناء) قبل من الموضوعة المعاني

  األخر  المقبولة العالمية التجارية المصطلحات

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). 

4-2 

(a)  

2-4 
 )ب 

 Latest version of INCOTERMS (2010). 4-2 . 2010) لالنكوترم المستخدم المحد  اإلصدار

(b)  

  Language: Arabic/English. 5-1  االنكليزية أو العربية اللغة: )المعتمدة اللغة 5-1

 :البالغات إلرسال 8-1
 العامة الشركة/ الكهرباء وزارة: )إلى: المشتري عنوان
  الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج

 15/ بناية – 19/ شار  -109/  محلة :الشار  عنوان

  االستعالمات – األرضي الطابق: والغرفة الطابق رقم
  بغداد: المدينة

  1085 ب.ص :البريدي الرمز

  العراق :الدولة
 : االلكتروني البريد
 :   للشركة االلكتروني الموقع

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
 :          التجاري للقسم االلكتروني البريد

gcep_micomdep@yahoo.com 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iqmail: -E 

For sending notice, the Buyer’s address is: To:  
Address: 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 166, St. 

No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, Queries 

room. 

 

Email:  

Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 

E-mail of the Commercial Department: 

gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

8-1 

 Contracts are subject to the Iraqi law. 9-1 .العراقي للقانون العقود تخضع 9-1

 في إليها والمشار التحكيم إجراءات تنمم التي القواعد إن 10-2

 : يلي كما سيكون للعقد العامة الشروط من  2-10) الفقرة

 رقم الحكومية الديون تحصيل قانون إلى العقد يخضع  -

 القضاء ووالية العراقية القوانين والى  1977) لسنة  56)

  1951) لسنة  40) رقم العراقي المدني والقانون العراقي

  .2006) لسنة  12) رقم التضمين وقانون

 مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن  أ) 2-10 الفقرة

 .أجنبي

The rules regulating the arbitration procedures as 
stated  in 10-2/General Conditions of the 

Contract are as follows: 

The contract subject to the law of government 

debts collection no (56) of (1977), and the Iraqi 
laws  

And Iraqi jurisdiction and Iraqi civil law no.(40) 

of (1951) and Inclusion law no.(12) of (2006). 

10-2 
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 مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن  ط) 2-10 الفقرة

 .محلي
 : أجنبي مجهز مع العقود. أ

 الموحدة واألعراف األصول وفق العمل التعاقد جهة على
 العالمية التجارة غرفة من الصادرة المستندية لالعتمادات

ICC  العقود تنفيذ بتعليمات المشمولة العقود إبرام عند 

 .النافذة الحكومية
 
  المشتري دولة من محليين مجهزين مع العقود. ب
 من المحلي والمجهز المشتري بين نزا  حدو  حالة في
 المحاكم أو التحكيم إلى اللجوء فيتم المشتري، دولة

 .المشتري دولة قوانين وبموجب المختصة
 قابل الغير المستندي االعتماد بفتح التعاقد جهة تقوم -

 وتنفيذ سلع توريد) االستيرادية العقود أقيام لتغطية للنقض
 أو األجنبية الشركات مع التعاقد عند  خدمات وشراء أعمال
 أو المعتمدة الحكومية المصارف أحد خالل من العراقية
 بكتاب التبليغ)  التعاقد إجراء بعد النافذة الضوابط حسب
  .  العقد وتوقيع التنفيذ حسن خطاب واستالم اإلحالة

 طلب على بناءاً  مثبت المستندي االعتماد فتح يمكن -
 . تثبيته مصاريف يتحمل أن على المتعاقد

 فتح على المترتبة العموالت كافة الثاني الطرف يتحمل -
 .اإلعتمادات وتعزيز

 الضمان خطاب تمديد يتم المستندي االعتماد تمديد عند -
 . والمبلغ المدة بنفس التنفيذ حسن
 بعد إال للنقض قابل غير المستندي االعتماد إلغاء يجوز ال -

 فاتح المصرف) المعنية األطراف موافقة استحصال
  . المجهز, المراسل المصرف, االعتماد

 الكمركي اإلخراج مهمة تسهيل كتاب إلصدار طلب تقديم -
 بالمواد الخاصة والقوائم الشحن مستندات مع المجهزة للمواد

 أقصاش موعد قبل العربية اللغة إلى ومترجمة أصلية المجهزة

ً  وأربعون خمسة  45)  للمنافذ المواد وصول من يوما

 في يتسبب تأخر أي مسؤولية المجهز ويتحمل الحدودية
 الفترة ضمن كاملة مستندات تقديم عدم جراء المواد إخراج
 .أعالش المحددة

10-2-a shall be included in the supply Contracts 

with foreign suppliers 
 10-2-b shall be included in the supply Contracts 

with local suppliers 

a-  Contract with Foreign Supplier: 

for Contracts made with foreign suppliers, shall be 
adopted the international trade arbitration due to 

its practical advantages over other rules of 

settlement of disputes, or rules applied in 
arbitration in which the Buyer may be interested: 

Rules of Arbitration for 1976 issued by the 

UNCITRAL or the Rules on Settlement of Dispute  

and Arbitration by the International Chamber of 
Commerce (ICC). 

If the Buyer selects UNCITRAL rules, a form 

shall be adopted for the condition that must be 
included in the General Conditions of Contract, as 

follows  

10-2-a- Any dispute, conflict or demand arising 
from or connected with this Contract shall be 

settled by arbitration according to the UNCITRAL 

rules on arbitration currently in force. 

If the Buyer selects ICC rules, a form shall be 
adopted for the condition that must be included in 

the General Conditions of Contract, as follows  

10-2-b- The Dispute arise from this Contract shall 
be finally settled according to the ICC’s Rules of 

Settlement of Disputes and Arbitration by one 

arbitrator or more to be appointed according to 
such rules. 

b-  Contracts  with  Local  Suppliers  from  the  

Buyer's Country: 

In  the  event  of  any  dispute  between  the  
Buyer and  the  local Supplier from the Buyer’s 

country, the matter shall be referred to arbitration 

or competent courts according to the law of the 
Buyer’s country. 

  هي المجهز من تأمينها المطلوب الوثائق وبقية الشحن وثائق 13-1

 .استيرادية إجازة -

 الموردة أو المصنعة الجهة قبل من المقدمة الضمان شهادة -

شهًرا    12)  التشغيلي الضمان ن نفاذية فترةتكو أن على

  . المواد ستالممن تاري  ا

 مصرف من صادرة مشروطة غير مصرفية كفالة تقديم -

 البالغة األولية النقدية السلفة مبلغ تعادل العراق في معتمد

   وجدت إن)  العقد توقيع بعد اإلحالة مبلغ من%   10)

 مجلس لقرار استناداً  العام والقطا  العامة الشركات باستثناء

  .2010) لسنة  63) المرقم الوزراء

Shipping and other documents to be submitted by 

the Supplier: 

- letter of guarantee submitted by the manufacturer 
or the importer, and the Commodities guarantee 

validity period must be (12) months from date of 

receiving the Commodities. 
- presenting an unconditional bank guarantee from 

an approved bank in Iraq equals (10)% of the 

contract's value after signing the contract (if 

applicable) except for general companies and 
public sector enterprise according to the Iraqi 

council of ministers' decision no.(63) of (2010). 

13-1 

 بها المتصلة والخدمات المجهزة للسلع المحددة األسعار 15-1
   قابلة غير.  ) للتعديل قابلة المنفذة

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

15-1 



 : مبين كما   المستحقات)  الدفع شروط 16-1

 االستالم بعد بالدوالر االمريكي  %100) المبلغ تسديد يتم

 : كاآلتي

ً  ومطابقتها المواد وصول بعد%  75) -  .فنيا

 في المبين التشغيلي الضمان فترة انتهاء بعد%  25) -

 .أعالش  1-13)  الفقرة

Method and Terms of Payment are as follows: 

(100%) of payment in USD after receiving the 

commodities as follows: 
 - (75)% upon Commodities’ arrival to the final 

destination and after verifying the technical 

specifications. 

- (25)%  after  the end  of  the  Commodities' 
functioning guarantee period in para 13-1 above. 

16-1 

 بعدها المشتري على التي الدفع تأخير فترة)  ينطبق كان إذا 16-5
 . يوم  عدد ادخل) هي  فائدة يدفع أن
 %  .  الرقم ادخل)  هي ستطبق التي الفائدة نسبة
   تنطبق ال) 
 

If it is applicable (The period of payment delay 

that the buyer shall afterwards pay an interest is 

[insert number] days. 
Interest rate that shall be applied is [insert 

number] days. (not applicable) 

 

16-5 

   إلزامي) التنفيذ حسن ضمان 18-1
 اإلحالة مبلغ قيمة من% 5 تكون األداء حسن ضمان قيمة

 .األمريكي وبالدوالر

Good Performance guarantee is [“compulsory”] 
good performance guarantee amount  shall  be (5)%  

of the contract's value and in US Dollars. 

18-1 

  شكل على األداء حسن ضمان يكون إلزامية، كونها حال في 18-3
  .معتمد مصرف من ضمان خطاب)

If compulsory, the good performance guarantee 

shall be in the form of (a guarantee letter from a 

valid Bank). 
 

18-3 

 الضمان فترة انتهاء بعد) األداء حسن ضمان يسترد 18-4
 قبل من ومختوم موقع مؤيد فني بتقرير وتزويدنا التشغيلي

 من الحاجة انتفاء يؤيد بكتاب وتزويدنا ، الرقابة قسم)
 . المستفيدة الجهة من الضمان خطاب

The value of good performance guarantee can be 

returned after  the operational warranty period 

expires. 

18-4 

 أضرار أي إلحاق أو إتالفها عدم) السلع تأمين المجهز على 23-2
 الجهة مخازن إلى إدخالها ولحين النقل فترة طول بها

  . المستفيدة

The Supplier ensures that the Commodities are 

shipped to their destination as stated in the 

Contract in a way that guarantees that no damage 
to occur to them. 

23-2 

 بمبلغ الشركة لصالح معها المتعاقد الشركة باسم تأمين وثيقة 24-2

 .المشحونة البضاعة قيمة من  %110) يعادل

An insurance of (110)% of the cargo's  value, on 

behalf of the company and interest of the 
COMPANY, must be submitted.       

24-2 

 : النقل 25-1
 مع   المستفيدة الجهة)  المشرو  موقع إلى السلع نقل إن  
 مسؤولية من هي وخزن تأمين إجراءات من تتضمنه ما كل

 .العقد في داخلة األعمال هذش كلف وان المجهز

Transportation of Commodities: the importer is 

required under the Contract to transport the 

Commodities to their final destination as stated in 

the Contract .The supplier will be responsible for 

transportation, insurance and storage procedures, 

and the cost of such works are included in the 

Contract. 

25-1 
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الغرامات التأخيرية : تفرض غرامة تأخيرية على الطرف 
 الثاني في حالة التأخير في التجهيز وتحسب كما يلي :

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
مبلغ العقد

مدة العقد الكلية 
  

 أي تغير في المبلغ مبلغ العقد هو )مبلغ العقد األصلي + 
 مدة العقد هي  )مدة العقد األصلي + أي تغير في المدة .

 
يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب االنجاز 

لاللتزامات التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ العقد والتي 
صدرت فيها شهادة تسلم أولي للعمل المنجز أو السلعة 

ومهيأة لالستخدام  المجهزة أو الخدمة المطلوبة مطابقة
 حسب شروط التعاقد وتطبق المعادلة كاآلتي:

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
قيمة االلتزامات غير المنفذة

مدة العقد الكلية 
  

1-  Delay Penalties shall be 10%  per day as 

following: 

 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10% = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 

The contract amount is the original contract 

amount  ± any change in amount. 
The contract period is the original contract 

period ± any change in period. 

 

2-  The Delay Penalties shall be reduced in 
accordance with the partial shipments received by 

the first party and the issuance  of the  preliminary 

certificate of  acceptance, as per the following 
formula: 
 𝑢𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10 = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 
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 استالم تاري  من   شهًرا12) ) التشغيل ضمان نفاذ فترة 28-3

   .الفنية للمواصفات ومطابقتها المواد

Commodities  guarantee validity period is ( (12) 

months from the date of receiving the Commodities 
28-3 



 مخازن) النهائية الوجهة مكان سيكون الكفالة، ألغراض

  .CIP المستفيدة الجهة
and verifying the technical specifications. 
For the insurance purposes, the final destination 

shall be the ware-house of the buyer (CIP). 

ً  مائة وثمانون  يوم 180)ستكون  أهيلفترة الت 28-5  Period of rehabilitation shall be (180) one hundred .يوما

and eighty days. 
28-5 

 
شروط 
 أخر 

 العقد الذي سيوقع خاضع إلى : -

 ( 2014  لسنة )2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  

  لسنة 44وتعليمات الموازنة العامة االتحادية رقم )

(2017 .  

 ( لسنة 56قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  

  لسنة 40العراقي رقم )   والقانون المدني1977)

  لسنة  12  وقــانون التضمين رقــم ) 1951)

(2006.  

  المناقصة خاضعة لقانون رسم الطابع بنسبة

 ثالثة باألف عند توقيع العقد. % 0,003)

 ( 3المناقصة خاضعة للتحاسب الضريبي بنسبة% .  

 ( 1/1000استيفاء مبلغ رسم الطابع العدلي وبنسبة  

 عشرة آالف دينار عراقي.  10000ولغاية )

  يتحمل من ترسو عليه المناقصة دفع أجور نشر آخر
 إعالن قبل توقيع العقد.

 ( من الكلفة  %20استبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد  

 التخمينية المخصصة ألغراض اإلحالة. 
  في حالة إعادة إعالن المناقصة يكون ثمن شراء

 مستندات المناقصة غير قابل للرد.
  5تفريغ البضاعة في مخازن الطرف األول خالل )يتم  

 ) الجهة المستفيدة  . أيام من وصول المواد إلى الموقع
  تتعهد الشركة بصحة المستمسكات المقدمة للمناقصة

وفي حال ورود اإلجابة من جهة اإلصدار عكس ذل   
يحق للطرف األول اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

  لسنة 11بات رقم )الشركة وحسب قانون العقو

إلغاء  للشركة  ومصادرة التأمينات ويحق 1969)

مع اإلحالة وإحالة المناقصة بعهدة المناقص الثاني 
واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن  تحميله فرق البدلين

 وضع الشركة في القائمة السوداء.
  تعتمد ضوابط ومعايير الترجيح االسترشادي للعطاءات

ييم العطاءات حسب ما ورد بكتاب أثناء الدراسة وتق

  في 4/7/434398وزارة التخطيط المرقم )

(14/4/2009 .  

 من  %50) بنسبة وطنية عمالة بتشغيل الشركات تلتزم 

 الديواني األمر من  5) الفقرة وحسب العامل الكادر

 .2012 لسنة  46)

 العقد تنفيذ إليها يحال التي األجنبية الشركة تلتزم 
 قسم /االجتماعية والشؤون العمل وزارة بمراجعة

 إلى األجنبي دخول تاري  من يوًما  30) خالل األجانب

 وبخالفه عمل، إجازة فيها العاملين منح لغرض العراق
 االلتزام عدم عند مالية غرامات الشركة على يترتب
 المستحقات صرف عدم إلى إضافة أعالش، بالفقرة
 له الممنوحة الدخول سمة وإلغاء المالية

 حق إلغاء المناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة  للشركة
بناًء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات 
ويعاد ثمن الشراء وثائق المناقصة فقط للمناقصين 
وكذل  يتم إعادة ثمن شراء وثائق المناقصات إلى 

 المناقصين في الحالتين اآلتيتين :
التنفيذ إلى  حال إلغاء المناقصة وتغيير أسلوب –أ 

الدعوة المباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط 
اللجوء إلى تطبيق هذين األسلوبين على اعتبار إن 

- The contract will subject to: 

 Government contracts implementation 

instructions no.(2) of (2014) and the federal 

budget instructions no.(44) of (2017). 

 The contract subject to the law of government 

debts collection no (56) of (1977) and Iraqi 
civil law no.(40) of (1951) and Inclusion law 

no.(12) of (2006). 

 Stamp fees (0.003)% three per thousand  when 

signing the contract. 

 Income tax (3)%. 

 (**) 

 That who will be awarded the contract, shall 
be charged with fees of  the last announcement  

before signing the contract. 

 Offers that exceed or are less than (20)% of 

the contract value shall be rejected. 

 In case of re-declaring the tender, the 
purchasing price of the bidding documents is 

non-refundable. 

 Unloading should be within (5) days from the 

commodities reaching its final destination 

specified in the Buyer’s country specified 
Project site. 

 All the documents submitted by the second 

party must be authentic, otherwise the 

COMPANY will gain the right to take legal 
actions against it according to the Iraqi 

punishments law no.(11) of 1969; confiscate 

the deposit; award the contract to the next 
bidder (**); and enlist the company in the 

black list.  

 Regulation and standards of indicative 

weighting shall be adopted in evaluating the 

tenders, as indicated in letter no.(4/7/434398) 
in 14/4/2009 issued by the Iraqi ministry of 

planning. 

 All companies should commit to a minimum 

of (50)% national workforce as stated in para 
(5) of the Executive Order no.(46) of 2012.     

 In case of acceptance, Foreign companies must 

go to the Ministry of labor and social affairs/ 

foreigners section; within (30) days from date 
of entry to Iraq; to issue working visas to their 

staff, otherwise there will be financial penalties 

for any failure to comply with the above. In 

addition, any financial entitlements shall be 
suspended and the working visas will be 

cancelled.    

 The COMPANY has the right to cancel the 

tender before signing the contract and 
according the rules without compensating the 

 

other 



 اعتماد هذين األسلوبين ال يتطلب بيع وثائق المناقصة.
عند إلغاء المناقصات للسنة السابقة واإلعالن عنها  –ب 

 مجدداً بتسلسل جديد للعام الالحق.

 العربية عند االختالف بالتفسير إال إذا نص  تعتمد اللغة
 على خالف ذل  في العقد.

  سحب العمل يكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

  . 2014  لسنة )2رقم )

  استبعاد العطاء غير المطابق للمواصفات الفنية
 المطلوبة حتى لو كان أوطأ العطاءات.

  للمشتري الحق باالحتفام بملكية التصاميم و الخرائط
باستثناء بعض  الشركةوالكتلوكات التي تقدم من حق 

الحاالت الخاصة والتي تكون بموافقة رئيس جهة التعاقد 
وعلى أن تمتنع هذش الجهات من نشر أي معلومات 

 تتعلق التعاقد. 
 أمريكي/ شركة : يكون منشأ الموادGE األمريكية. 

  يتم اعتماد عنوان الشركة المشاركة المثبت في العطاء
المقدم عنوان للمراسالت والتبليغات وعلى الشركة 
إشعار جهة التعاقد بكل تغيير على هذا العنوان خالل ) 

  سبعة أيام من تاري  حصوله وإذا تبين بأن العنوان  7

فس  العقد واتخاذ اإلجراءات  للشركةوهمي يحق 
 سبة.القانونية المنا

  استقطا  كلفة الفقرات التي لم يتم تنفيذ أو  للشركةيحق
التي تقل كمياتها عند االنجاز عن ما ورد في جدول 

 الكميات. 
  ال يعتبر المرف الراهن في العراق من المروف

 القاهرة.
  ( من الكلفة  %20تكون نسبة التحميالت اإلدارية  

كة المجهزة الفعلية لتنفيذ أي التزام، في حالة نكول الشر
وتنفيذ باقي التزامات العقد من جهة التعاقد بأي طريقة 

 بالنسبة لعقود المقاوالت.
 أو التأهيل يجوز لجهة التعاقد تجزئة إحالة التجهيز 

 لسلع والمواد أو الخدمات المطلوبة تجهيزها.ل
  ال يجوز بيع وصل شراء المناقصة من قبل المجهز

 الذي اشتراها إلى آخر.
  الشركات المتعاقد بالمستحقات المالية ما لم عدم تزويد

يقدموا كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون 
 االجتماعية.

bidders. the purchasing price of the bidding 

documents is refundable only if: 
a- cancelling the tender and changing it into a 

direct or Monopolist invitation when the 

conditions are met. 

b- cancelling last year tenders and re-declaring 
them under a new number the year that 

follows. 

 Arabic language shall prevail in case of any 

discrepancy, unless stated otherwise in the 
contract. 

 Any withdrawal will subject to the 

government contracts implementation 

instructions no.(2) of (2014).   

 Bids that doesn't meet the required technical 

specifications shall be rejected even if they 
present the lowest price. 

 The buyer has the right to retain ownership of 

any designs, drawings and catalogues used in 

the contract, expect for some special cases 
under the buyer's agreement, also the seller 

must refrain from publishing any information 

related to the contract.  

 Origins of the commodities must be: 
USA/ GE Energy (GELLC).   

 For correspondence and notification purposes, 

the address submitted by the company in the 

bid documents shall be adopted. In case of any 

change the company must submit a notification 
within (7)days of the changing date. The 

COMPANY has the right to avoid contract and 

take legal actions  If later on the address was 
found fake. 

 The COMPANY has the right to deduce the 

cost of any unfinished or partly implemented 

items from the total cost of the contract. 

 The current situation in Iraq does Not consider 
as a Force Majeure. 

 Administrational procedure fees cost reaches 

(20)% of the total cost for any contract. In case 

of a company was unable to implement 

liabilities, the contract will be implemented by 
a third party. 

 The buyer have the right to assign the contract 

to more than one seller, each with one or more 

of the Commodities required in the contract. 

 For the purposes of implementation of 
projects, or processing contract's materials; 

raw materials that are made in Iraq are 

prioritized.   

 It is forbidden to sell the bid documents' 
purchasing receipt from one supplier to 

another. 

 

     
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسعارمعادلة تغيير                                      
 

 من الشروط العامة للعقد .  2-15الفقرة  إلىيتم تعديل أسعار العقد وفق المعادلة المدرجة الحقاً باالستناد 
 المعتمدة لدفع مستحقات المجهز بموجب العقد للتعديل خالل تنفيذ العقد وذلك وفقاً للمتغيرات  األسعارتخضع 

 الحاصلة في مكونات كلفة أجور األيدي العاملة والمواد بموجب المعادلة اآلتية : 
 

 1م –(  1ل/2+ ج ل 1ع/2)أ + ب ع 1= م 2م
 

  1إن : أ +  ب + ج  = مالحظةمع 
 

 : الزيادة في السعر المتحققة للمجهز . 2م
 

 : السعر بموجب العقد:  1م
 

 بموجب العقد .  اإلداريةأ : معامل ثابت يمثل هامش الربح والتحميالت 
 

 العاملة في قيمة السعر .  األيدي أجورب: معامل ثابت يمثل نسبة مكون 
 

 ن المواد في قيمة السعر . ج : معامل يمثل نسبة مكو
 

 كل من  يهذه السلع في دولة المنشأ ف بإنتاج: دليل ألجور األيدي العاملة في قطاع الصناعة المعني  2، ع 1ع
 

 .  األسعاروالتاريخ الذي تم بموجبه تعديل   األساسالتاريخ 
 

 والتاريخ الذي تم بموجبه تعديل األسعار في دولة  األساسفي كل من التاريخ   األولية: دليل ألجور المواد  2، ل1ل
 

 المنشأ  
 

 : أدناهي تم تحديدها من المشتري كما مبين فالثوابت أ ، ب ، ج ،ي
 أ : ) ادخل قيمة الثابت أ ( 

 ب : ) ادخل قيمة الثابت ب ( 
 ج :  ) ادخل قيمة الثابت ج ( 

 



المواد عند توقيع العقد في  وأسعارالعاملة  األيدي جورأيقوم المجهز بتحديد المصادر التي ستعتمد في تحديد 
 . عطائه
 : هو الموعد الذي يسبق الموعد النهائي لتقديم العطاء بثالثين يوماً. األساسالتاريخ 

 . (التي تسبق تاريخ الشحن ) يمثل منتصف فترة التصنيع  األسابيع(  األسابيعادخل عدد ( األسعارتاريخ تعديل 
 يلي :  الطرفين على اعتماد هذه المعادلة بموجب مايتم اتفاق 

 

  إالالسلع التي تجهز بعد انقضاء التوقيتات المحددة للتجهيز بموجب العقد  أسعارمراجعة وتعديل  إجراءيتم  ال -1
 لحق المجهز. للمشتري ا إلىتعود  ألسبابفي اتفاقية تمديد فترة التجهيز للسلع المتأخر تجهيزها  اإلشارةتمت  إذا

 .لمتصلة بها نتيجة تطبيق المعادلةالسلع والخدمات ا بأي تخفيض في أسعار
 

، يتم اعتماد ألجور العمال والموادكانت العملة لألسعار الواردة في العقد مختلفة عن العملة في دولة المنشأ  إذا -2
سبة الناتجة من قسمة نسبة معامل تصحيح لضمان تعديل األسعار بصورة دقيقة ، وان معامل التصحيح يتضمن الن

 . ي التاريخ األساس وتاريخ التعديلالتحويل بين العملتين ف
 

 . ت المماثلة بقيمة الدفعة المقدمةيشمل تعديل األسعار الكميا ال -3
 
 
 
 
 
 

 القسم التاسع  : نماذج العقود                                  
 

 لعقود تجهيز السلع                                       
  

 جدول نماذج                                                    
 
 

 نموذج صيغة العقد  -1
 

  األداءضمان حسن  -2
 

 ضمان البنك للدفعة المقدمة  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج استرشادي
 

 صيغة العقد - 1
 
 

 هذا النموذج بحسب التعليمات المدرجة في أدناه ( يمأل  أن) على مقدم العطاء الفائز 
 هذا العقد في هذا ) ادخل رقم ( اليوم من ) ادخل : الشهر ( ، ) ادخل السنة (  إبرام
 بين 
ً  ( ادخل االسم الكامل للمشتري ،  1)  كذا  بنوع الهيئة القانونية مثالً : وكالة كذا وزارة ادخل وصفا

شركة منشأة بحسب قوانين ) ادخل اسم الدولة المشتري (  أو ، ) ادخل اسم دولة المشتري (لحكومة كذا 
 مقرها الرئيسي 

 ( فيما يلي المشتري إليه) ادخل عنوان المشتري ( ) والمشار 
 و 

منشأة حسب قوانين ) ادخل اسم الدولة المورد( ومقرها  أو(   )  ادخل اسم المجهز ( ، شركة  2) 

 الرئيس 
 فيما يلي  ً  المجهزً  (  إليه) ادخل عنوان المورد ( ) والمشار 

المشتري قام بطرح عطاء لتجهيز سلع وخدمات مساعدة معنية ) ادخل وصفاً مختصراً للسلع  إنبما 
هذه ، وقبل العطاء الذي قدمه المجهز لتوفير هذه  والخدمات ( ، وقبل العطاء الذي قدمه المجهز لتوفير

 السلع والخدمات مقابل 

  0فيما يلي ً  قيمة العقد  ً  (  إليه) ادخل قيمة العقد باألحرف واألرقام ( ) والمشار 
 

  -تشهد هذه االتفاقية على ما يأتي : 
 

ني التي فسرت بها في شروط معاني الكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية لها ذات المعا -1

 0العقد المشار أليها فيما يأتي 
 

الوثائق اآلتية سوف تشكل العقد بين المشتري والمجهز ، وهي تقرأ وتفسر على أنها جزء ال  -2

 يتجزأ من العقد :
 

 ) أ ( اتفاقية العقد هذه 



 ) ب ( الشروط الخاصة بالعقد 
 ) ت ( الشروط العامة للعقد 

 ) ث ( المتطلبات الفنية ) بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنية ( 
 ) ج ( عطاء المجهز وجدول األسعار االصلي 

 ) ح ( خطاب قبول المشتري 
 ) خ ( ) أضف هنا أية وثائق أخرى ( 

 

في حالة وجود تضارب او عدم تطابق بين  0يسود هذا العقد على جميع وثائق العقد األخرى  -3

  0وثائق العقد ، تسود الوثائق بحسب الترتيب أعاله 
 

بالنسبة للدفعات التي ستصرف من المشتري لصالح المجهز المذكور فيما يأتي ، فأن على  -4

المجهز أوال أن يتعهد بتزويد المشتري بالسلع والخدمات وبإصالح األعطال فيما يتوافق مع إحكام 

  0هذا العقد 
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 المديريات م المادةاس رقم الطلب

عدد مرات 
 اإلعالن

 تاري  الغلق

1 

E3G - 010 الرئيسية لوحدات  المواد تأهيلF-9 
جنوب  اءبكهر محطة

 ولىبغداد الغازية/ األ
 2018 /13/8 الثالثةالمرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. Tender No. Item Station Name  Closing Date 
1- E3G - 010 rehabilitation of 

(Capital parts of 
F-9 units) 

South of Baghdad 

power plant 

station/ First. 

third time 2018  /8  /13 



 



 استمارة تقديم العطاء 
 التاريخ :

 رقم المناقصة :
 رقم كتاب الدعوة :

 
 : ) اسم وعنوان صاحب العمل (  إلى

 نحن الموقعين أدناه نعلن بأن:
نؤيد بأننا قمنا بدراسة وتدقيق وثائق العطاء وال توجد لدينا أية تحفظات بصددها  -أ

 التعليمات لمقدمي العطاءات( من 8وبأي من التعديالت التي تمت بموجب المادة )

.................................. 
 نتقدم بعرضنا هذا لتنفيذ األشغال المبينة الحقا وبموجب ما محدد في وثائق العطاء -ب

.................................................................................................
................................................................................................. 

السعر الكلي لعطائنا بعد استثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا والمبينة  -ج
 في الفقرة )د( في أدناه يبلغ

.................................................................................................
................................................................................................. 

 الحسومات الواردة في عطائنا وطريقة تطبيقها هي كما مبين أدناه -د
.................................................................................................

................................................................................................. 

.................................................................................................
................................................................................................. 

يكون عطاؤنا نافذا لمدة ............. يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء  -هـ
 في وثائق العطاء ويبقى ملزما لنا ومقبوال منا لحين انتهاء فترة نفاذه.

وثائق العطاء في حالة قبول  إليه في نتعهد بتقديم ضمان حسن األداء المشار -و
 عطائنا.

نؤكد بأننا وأي من مقاولينا الثانويين، أو المجهزين ألي جزء من العقد نحمل أو  -ز

( من التعليمات 2-4المادة ) سوف نحمل جنسيات من الدول المؤهلة وبموجب أحكام

 لمقدمي العطاءات.
ي من مقاولينا الثانويين نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا وال أل-ح

( من التعليمات لمقدمي 3-4والمجهزين ألي جزء من العقد المشار إليها بالمادة )

 العطاءات.
نؤكد عدم مشاركتنا في أي عطاء آخر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانت كمقدم  -ط

العطاءات، ( من التعليمات لمقدمي 3-4العطاء أو كمقاول ثانوي، عمال بأحكام المادة )

( من التعليمات لمقدمي 13عدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنا بموجب المادة )

 العطاءات.



نؤكد عدم صدور أي قرار من صاحب العمل بعدم األهلية أو الوضع بالقائمة  -ي
مقاولينا الثانويين أو مجهزينا ألي جزء من العقد،  السوداء بحقنا أو بحق أي من

 ي قرار من األمم المتحدة/مجلس األمن بهذا الصدد.كذلك عدم صدور أ
نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية/ أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة في  -ك

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات. 5-4المادة )

أو ستدفع العموالت، الهداية أو األجور ذات العالقة بإجراءات  نبين بأننا قمنا بدفع/ -ل
 تنفيذ العقد .أو د التعاق

 المبلغ السبب العنوان اسم المستلم

 
 

   

 لن يتم الدفع ألي احد يتم تأشير ال يوجد (أو لم يتم الدفع  إذا) 
(  اإلحالةندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول )  -م

ً سيكون بمثابة عقد ملزم بيننا لحين  صيغة عقد رسمي  إعدادالذي سيصدر الحقا
 . وإبرامه

مستلم  آخرعطاء  أو أيالعطاءات  أوطأونحن ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول  –ن 
 منكم .

شخص يعمل  أي أومن منتسبينا  إن أيكافة لضمان  اإلجراءاتس . ونتعهد باتخاذنا 
 لصالحنا سوف لن يقوم بأية ممارسة للرشوة 

 
 
 

 المنصب :                            أسم مقدم العطاء :                  
 التوقيع :

 
 

 اسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :
 مؤرخ في :                                                     يوم من 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 ( / استمارة معلومات عن مؤهالت مقدمي العطاء ) شركة منفردة (1استمارة رقم )

 
 

 المعلومات عن مقدم العطاء 

  االسم القانوني لمقدم العطاء 

  في حالة مشروع مشترك االسم القانوني لكل  شريك 

  دولة التأسيس للشركة 

  تاريخ تأسيس الشركة 

  العنوان القانوني في بلد التأسيس 

الممثل المخول مقدم العطاء , القانوني ) االسم , 

العنوان , رقم الهاتف , رقم الفاكس , العنوان 

 االلكتروني ( 

 

  أدناهالمدرجة  األصليةالمرفقات نسخ من الوثائق 

االتحاد القانوني للشركة  أوفي حالة شركة منفردة , الفقرات المتعلقة بالتأسيس  -1

 ( التعليمات لمقدمي العطاءات .2-4( , ) 1-4بموجب المادة )

( من 2-20بموجب الفقرة ) أعاله إليهالتخويل لممثل المشروع المشترك المشار  -2

 التعليمات لمقدمي العطاء 

 رسالة الرغبة أوفي حالة المشروع المشترك يتم تقديم اتفاقية المشروع المشترك  -3

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات .1-4في تشكيل مشروع مشترك بموجب الفقرة )

 آنفا( 1غير داخلة في الفقرة ) إضافيةوثائق  أيةفي حالة شركة مملوكة للدولة  -4

 ( التعليمات لمقدمي العطاءات 4-5وبما ينطبق مع الفقرة )

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 معلومات عن مؤهالت مقدمي العطاء ) المشروع المشترك (( / استمارة 2استمارة رقم )

 هذه االستمارة أن تملئ على كل شركة مشاركة في المشروع المشترك 
 

 المقاول الثانوي المتخصص  أوالمعلومات عن المشروع المشترك 

  االسم القانوني لمقدم العطاء 

 أوالشركات في المشروع المشترك  أسماء

 المقاول الثانوي المتخصص 

 

بلد تأسيس الشركة المكونة للمشروع المشترك 

 والمقاول الثانوي المتخصص 

 

سنة التأسيس للشركة المكونة للمشروع 

 المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

 

العنوان القانوني في بلد التأسيس للشركاء في 

 المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

 

السم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس ا

والعنوان االلكتروني للمثل المخول من قبل 

 المشروع المشترك والمقاول الثانوي المتخصص 

 

  أدناهالمدرجة  األصليةالمرافقات نسخ من الوثائق 

 1-  بموجب  أعالهالمشروع المشترك القانوني المسمى  أووثائق تأسيس االتحاد

 (من تعليمات لمقدمي العطاءات 1-4الفقرة )

 2-  ( 2-20بموجب الفقرة ) آنفاكتاب التخويل بممثل المشروع المشترك المسمى

 من تعليمات لمقدمي العطاء .

 3-  في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي تثبت االستقاللية القانونية

( من التعليمات 4-5ارية بموجب الفقرة )والمالية وتعمل بموجب القوانين التج

 لمقدمي العطاءات 

 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 استمارة الدعاوي القضائية غير المحسومة 
 نموذج ضمان العطاء ) كفالة مصرفية ( 

, يمآل المصرف/مقدم العطاء نموذج الكفالة المصرفية هذا بحسب التعليمات األمرلزم  إذا) 
 (  األقواسبين  إليهاالمشار 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   
 المكتب المصدر ( أو)ادخل اسم المصرف وعنوان الفرع 

 المستفيد : ) ادخل اسم وعنوان صاحب العمل ( 
 التاريخ : ) ادخل التاريخ ( 

 ضمان عطاء رقم : ) ادخل الرقم ( 
 
القانونية  األسماء أدرجكان مشروعا مشتركا  إذا, بأن ) ادخل اسم مقدم العطاء إبالغناتم 

الكاملة للشركاء ( ) فيما يلي يسمى " مقدم العطاء " ( قد سلمكم عطاءه المؤرخ ) ادخل 
التاريخ ( ) فيما يلي يسمى " العطاء " ( لتنفيذ ) ادخل اسم العقد بموجب الدعوة لمقدمي 

 ل الرقم ( العطاءات رقم ) ادخ
 تدعم بضمان عطاء . أنكمال , بأن العطاءات يجب  ذلك , فأننا نعي , وفقاً لشروط إلى إضافة

وبموجب طلب من مقدم , نحن ) ادخل اسم المصرف ( ملتزمون بموجب هذه الوثيقة بأن ندفع 
( ) ادخل المبلغ  باألرقاممبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ ) ادخل المبلغ أو مبلغ  أيلكم 

خطية تفيد بأن مقدم  بإفادةطلب خطي مصحوبا  أولبالكلمات ( دينار عراقي فور تمنا منكم 
 ( تحت شروط العطاء الن مقدم العطاء : بالتزاماته)  بالتزامهالعطاء قد اخل 

 أو .)أ( قد سحب عطاءه خالل فترة نفاذ العطاء المحددة من مقدم العطاء في نموذج العطاء
 من صاحب العمل خالل فترة نفاذ العطاء عطائهبقبول  تبليغهمع  )ب(

  أو .كان مطلوبا إنرفض تنفيذ اتفاقية العقد ,  أوفشل  -1

 يقدم كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء. أنرفض  أوفشل  -2

اء, فور تسلمنا مقدم العطاء هو الذي ارسي عليه العطكان ل إذاالحية هذا الضمان : أ( تنتهي ص
 أولنسخ العقد المتوقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفيذ الصادرة لكم من مقدم العطاء, 

 : اآلتيينمن الحدثين  األقربلم يرس العطاء على مقدم العطاء , تحقق  إذاب( 

  أوتسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء لم يرسي عليه  -1

 شرين يوما من انتهاء نفاذية عطاء مقدم العطاء بعد ثمانية وع -2

يستلم من قبلنا في المكتب في ذلك  أنطلب للدفع تحت هذه الكفالة يجب  أيوبالتالي , فأن 
 قبله. أوالتاريخ 

غرفة التجارة الدولية رقم  إصداراتتخضع هذه الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات, 

458. 

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

 



 
 
 
 

 

 

 

 اءـــطـق العـائـــوث
 

 2018ي ـادرة فــص

 
 

 ( F-9المــواد الـرئيسـية لوحــدات  ) يلـأهــلت

 
 

 ( E3G - 010الخارجية /  العامةرقم العطاء العطاءات التنافسية ) 

 (الثالثة)المــرة 
 
 
 

 المحطات تأهيل مشروع / 2018 /لعـــام االستثمارية الموازنة ضمن :المشروع

 (6-4-10) التبويب ذو الغازية

 
 جهة التعاقد :

 
 المنطقة الوسطى ( -الطاقة الكهربائية   إلنتاجالعامة  الشركة) وزارة الكهرباء / 

 
 
 

 المشتري
 

 المنطقة الوسطى / -ة الكهربائية  الطاق إلنتاجالعامة  الشركة) وزارة الكهرباء / 
 

 ( 1/  الغازية جنوب بغداد محطة كهرباء
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 وزارة الكهرباء
         لوسطىاالمنطقة  / عامة إلنتاج الطاقة الكهربائيةال الشركة

 

GENERAL COMPANY OF  

    ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP) 
MIDDLE REGION  

 

 ( G 3E- 001الخارجــية المـرقمة )  ةالعــامـمـنــاقــصــة ال إعـــالن إعادة /م

الرئيسةية لوحةدات  وادالمةتأهيةل مةـناقصة )عـةـن  (الثالثةة مرةلل) ة الكهـربائية / المنطقة الوسطىالعامة إلنتاج الطـاق الشركة تعـلن

F-9 )سبعمائة وواحد وسةتون ألةف وخمسةمائة ( $761,560وبكلفة تخمينية قدرها ) ولىجنوب بغداد الغازية/ األكهرباء  ةلمحط

 .(6-4-10) التبويب ذو الغازية المحطات تأهيل مشروع/  2018 لعـــام االستثمارية الموازنة نضمدوالر  وستون
 

 المذكورة أعاله وفق الشروط التالية:  وادالم بتأهيلتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة فعلى مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة ل
 /كهربائية الالعامة إلنتاج الطاقة  الشركة على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال ) -1

  :المنطقة الوسطى ( عبر البريد االلكتروني
 www.gcep.moelc.gov.iq.com        :      للشركةالموقع االلكتروني       
 gcep_micomdep@yahoo.com      البريد االلكتروني للقسم التجاري :      
                                      dept.m@moelc.gov.iqcommercial.37_ mail:-E   

ً إلى الساعة الثانية ظهراً ( وكما موضح بالتعليمات  وخالل أيام الدوام الرسمي من األحد إلى الخميس ) من الساعة الثامنة صباحا
 لمقدمي العطاءات 

 المطلوبة ) كما موضحة في وثائق العطاء ( . متطلبات التأهيل  -2
( مائة ألف دينار  100,000بإمكان مقدمي العطاء المهتمين لشراء وثائق العطاء تقديم دفع قيمة البيع للوثائــق البالغــة )   -3

 يض مقدمي العطاءات.حيث تعاد ثمن الوثائق فقط دون تعو الشركةعراقي غير قابل للـرد إال في حالة إلغاء المناقصة من قبل 
( بناية 19( شارع )109الكائن في الباب الشرقي ساحة غرناطة محلة ) الشركةيتم تسليم العطاءات إلى العنوان اآلتي: مقر   -4

لق تمديد غ ( )الثانية عشر ظهراً( من تاريخ12,00( ويكون آخر موعد لتقديم العطاءات سيكون الساعة )1085( ص.ب )15)
وفي حال صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون الغلق في نفس الوقت من اليوم الذي  االثنينيوم  (2018/ 8 /13)المصادف 

يلي العطلة, العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاء بحضور مقدمي العطاءات أو ممثليهم الراغبين بالحضور في 
  غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات  شركةال( في نفس يوم غلق العطاءات و الشركةالعنوان اآلتي ) مقر 

ويتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور نشر اإلعالن وتكون المناشئ المطلوبة والمبلغ التخميني حسب استمارة المناطق 
 االقتصادية ضمن الجزء الثاني / القسم السادس لوثائق المناقصة.

 مع مراعاة ما يلي :
 يكون موعد الفتح في نفس موعد الغلق أو في اليوم الذي يليه  -1
 لمقدمي التعليمات على واالطالع دراستها بعد أقسامها بكافة القياسية الوثائق تتطلبه ما وفق عطائه بتقديم العطاء مقدم يلتزم -2

 ورقيا وتقديمها الكميات وجداول الوثائق من الرابع القسم ملئ مراعاة مع عطائه، استبعاد سيتم وبخالفه فيها، المبينة العطاءات
 إضافة إلى يستلمه، الذي CD الـ قرص وحسب لعطائه المكونة الوثائق مع العطاء بمقدم الخاص الحي بالختم ختمها بعد

 نموذج ضمان العطاء )الكفالة المصرفية(، والنموذج االسترشادي )صيغة العقد((. و 2و1االستمارتين ) العطاء تقديم استمارة
 )مهم جداً((  بشكل واضح وبلون مميز) ملئها 

 في حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها سيتم استبعاد عطاءه . -3
على مقدم العطاء أن يسلم جداول الكميات المسعرة للسلع والخدمات المتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً النماذج الموجودة في  -4

  .ج العطاء () نماذ
 ن التالي : على العنوا شركتناسيتم نشر التفاصيل الخاصة بالمناقصة المعلنة ل -5

 www.moelc.gov.iq.com :  وزارة الكهرباءالموقع االلكتروني ل

                                                                                                                       

 نــان حســـزار قحطـــن                                                                                                                                   

     ةـام / وكالـــر العــالمدي                                                                                                                         

                                                                                                                               /7/2018 
 :نسخة منه إلى 

 ... مع التقدير  مع نسخة بإعادة اإلعالن للتفضل باالطالع /  CDمع قرص  /2016/  3/ 7في  421048مكتب السيد المفتش العام المحترم / إشارة إلى كتابكم المرقم  -

http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
http://www.moelc.gov.iq.com/
http://www.moelc.gov.iq.com/


 .... مع التقدير مع نسخه بإعادة اإلعالن للتفضل باالطالع/   CDمع قرص  / 2016/  11/ 27في  64040دائرة االستثمارات والعقود / إشارة إلى كتابكم المرقم  -وزارة الكهرباء -

 .... مع التقديرللعلم / ()تأييد المواصفات 5/4/2018 هامشكم بتاريخ /( 7/8/2018موعد المؤتمر االستفسارات في )ويكون  /محطات التوليد الغازيةقسم  -
االستفسارات  وتبليغ مختصيكم بالحضور إلى مقر الشركة في موعد مؤتمر / CDمع قرص  / 27/3/2018( في 1083) بكم المرقما/ إشارة إلى كت ولىجنوب بغداد الغازية األمحطة كهرباء  -

 للعلم .. مع التقدير  ( لالجابة على االستفسارات التي سيتم طرحها من قبل الشركات7/8/2018الفنية المصادف )

 للعلم ...مع التقدير.قسم الشؤون المالية / -
 0/ للعلم ... مع التقدير  والثامن الثاني الفصلين مع اإلعالنإعادة  من نسخه/  قسم الشؤون القانونية -
 ... لطفاً. CDمع قرص /  ي / )إضبارة الطلب أعاله(خارجقسم الشؤون التجارية / شعبة التجهيز ال -

 .CDمع قرص /  (األوليات) المناقصاتقسم الشؤون التجارية / شعبة  -

 
 

Tender No. E3G - 010 )) 

                                          For The third Time 
 

The  Ministry of Electricity / GENERAL COMPANY OF ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP) /middle 
region declares (for the third  time) a tender for rehabilitation (the Capital parts of F-9 units) 
for South of Baghdad power plant station/first, with an estimated price (761,560$) seven 
hundred and sixty-one thousand and five hundred and sixty USD on the Investment budget 
of  2018/ Classification rehabilitation of Gas stations project no. (10-4-6). 

Now invites the eligible bidders and experienced to submit their offers for the Tender above 
with note the following:  

1- Interested eligible bidders may obtain further information contacting (The Ministry of 
Electricity / General COMPANY Of Electricity Production (GCEP)/middle region  by the E-mail 
address: 
Website of the GCEP: www.gcep.moelc.gov.iq.com 

E-mail of the Commercial Department : gcep_micomdep@yahoo.com  

  E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 
(from Sunday to Thursday, from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. as described in the instructions to 
bidders). 

2- Qualifications requirements (as indicated in the tender documents). 
3- A complete set of the bidding documents could be purchased by interested bidders on the 

submission of a written application to the address written in following, and upon payment 
(100,000) one hundred thousand Iraqi dinars non-refundable fee unless in case the tender 
has cancelled by the COMPANY (the documents payment will be refunded without 
compensations). 

4- Bids must be delivered to the address (Baghdad, Grnada Sq., Building No. 166, St. No. 19, 
Sector 109, P.O. Box 1058) at or before (Monday, 13/8/2018) at 12:00 p.m. . In case of closing 
date comes cross an official holiday, the closing date shall be at the same time in the day 
which follow the holiday. Late bids will be rejected. Bids will be opened in the same closing 
day or the following day in the presence of the bidders or their representatives who choose 
to attend in person. The COMPANY in unobligated to accept the lower prices, and the 
successful bidder will be held responsible to pay the fees of publishing and advertising. Be 
advised that the required origins and the requested amounts are according to the attached 
international economical form within part 2/ section 6 in the tender documents.  

 
:Please consider the following 

 The unseal date shall be same time for the closing  date or in the followed day. 

 The Bidder shall submit the Bid Submission Form using the form famished in Section IV 
(Bidding forms). This form must be completed without any alteration to its format, and 
no substitutes shall be accepted. All blank spaces shall be filled in with the information 
requested. 

 If the bidders fails to comply with the standard documents, their bid will be excluded. 

  The Bidder shall submit the Price schedules for Goods and Related Services, according 
to their origin as appropriate, using the forms furnished in (Bidding Forms). 

 The COMPANY unobligated to accept the lower prices.  

 For more information visit the official website of the Ministry of Electricity: 
  www.moelc.gov.iq.com 

http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
http://www.moelc.gov.iq.com/


 
NAZAR KAHTTAN HASSAN     

DIRCTOR GENERAL    
/7/2018 

 
 وثائق العطاء القياسية لتجهيز السلع

 المحتويات              
 

 إجراءات التعاقد  –األول  الجزء
 ويحتوي األقسام اآلتية : 

 
 القسم األول : تعليمات لمقدمي العطاءات

يقدم هذا القسم معلومات تساعد مقدمي العطاءات على أعداد عطاءاتهم كما يقدم معلومات حول كيفية تسليم 
 .العقود يحتوي القسم األول على أحكام يجب استخدامها دون تعديل وإرساءالعطاءات وفتحها وتقييمها 

 
 القسم الثاني : ورقة بيانات العطاء 

 .ليات التجهيز وتعتبر مكملة لما جاء في القسم األوليحتوي هذا القسم على إحكام تخص عم

 
 القسم الثالث : معايير التقييم والتأهيل 

رها في مقدم سعراً ومتطلبات التأهيل التي يجب توف األقليحدد هذا القسم المعايير المستخدمة في تعيين العطاء 
 العطاء النجاز العقد.

 
 القسم الرابع : نماذج العطاءات

 .يقدم معه أن,  جدول األسعار, وضمان العطاء الذي يجب القسم نماذج صيغة العطاءضمن هذا يت
 

 القسم الخامس : الدول المؤهلة
  .يتضمن هذا القسم معلومات تخص الدول المؤهلة

 
  متطلبات التجهيز – ثانيال الجزء

 ويحتوي األقسام اآلتية :
 

 القسم السادس : جدول المتطلبات
لمواصفات الفنية , امناهج التجهيز والتسليم , جداولئحة بالسلع والخدمات المتصلة بهايتضمن هذا القسم ال

  .تصف السلع والخدمات المتصلة بها والتي سيتم تجهيزهاوالمخططات التي 

 
  العقد  – ثالثال الجزء

 ويحتوي األقسام اآلتية :
 

 القسم السابع : الشروط العامة للعقد
. نصوص الفقرات المدرجة في هذا القسم ال يمكن العامة التي تنطبق على كل عقدات يتضمن هذا القسم الفقر

  .تعديلها

 
 القسم الثامن : الشروط الخاصة بالعقد 

  .فقرات خاصة بكل عقد تعدل او تكمل الشروط العامة للعقد المدرجة في القسم السابع يتضمن هذا الفصل

 
 القسم التاسع : نماذج العقود



الموافق  القسم على نموذج العقد والذي عند استكمال , يتضمن التصحيحات والتعديالت على العطاءيحتوي هذا 
 .ه والمسموح بها حسب التعليمات لمقدمي العطاءات والشروط العامة والخاصة بالعقدعلي
 

ها من مقدم العطاء وتقديم إكمالهاوضمان الدفعة المقدمة يتم  األداءفي حالة اشتراط تقديمها فأن نماذج ضمان حسن 
 .الفائز فقط بعد إرساء العقد

 

 
 
 
 
 

 الجزء األول
 

 إجراءات التعاقد
 لعقود تجهيز السلع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم األول: تعليمات لمقدمي العطاءات
 لعقود تجهيز السلع

 
 قائمة الفقرات

 
 أ.  عامة

 . نطاق العطاء1

 . مصدر التمويل2

 الفساد واالحتيال. 3

 . مقدمي العطاءات المؤهلين4

 . المواد والمعدات والخدمات المؤهلة5

3 
3 
3 
3 

 5 ب. محتويات وثائق المناقصة
 . أقسام وثائق المناقصة6

 . توضيح وثائق المناقصة7

 .تعديل وثائق المناقصة8

5 
6 
6 

 6 ج. إعداد العطاءات
 . كلفة إعداد وتقديم العطاءات9

 العطاء. لغة 10

 . الوثائق المكونة للعطاء11

 . نموذج تسليم العطاء وجداول األسعار12

 . العطاءات البديلة13

 . أسعار العطاءات والحسومات14

 . عملة العطاءات15

 . الوثائق التي تؤيد أهلية مقدم العطاء16

 . الوثائق التي تؤيد أهلية السلع والخدمات المتصلة به17

 مطابقة السلع والخدمات المتصلة بها. الوثائق التي تؤيد 18

 . وثائق تؤيد مؤهالت مقدم العطاء19

 . فترة نفاذية العطاء20

 . ضمان العطاء21

 . طريقة تقديم وتوقيع العطاء22

6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 

 11 د. تسليم وفتح العطاءات

 . تسليم وإغالق وتأشير العطاءات 23

 العطاءات. الموعد النهائي لتقديم 24

 . العطاءات المتأخرة25

 . سحب واستبدال وتعديل العطاءات26

 . فتح العطاءات27

 
 

11 

11 

11 

12 

12 



 
 
 
 
 
 
 
 

 13 هـ. تقييم ومقارنة العطاءات

 . السرية28

 . توضيح العطاءات29

 . استجابة العطاءات30

 . عدم المطابقة، األخطاء والحذف31

 . التدقيق األولي للعطاءات32

 تدقيق البنود والشروط والتقييم الفني. 33

 . التغيير إلى عملة موحدة34

 . األفضلية لمقدمي العطاءات المحليين35

 . تقييم العطاءات36

 . مقارنة العطاءات37

 . التأهيل الالحق لمقدمي العطاء38

 . حق المشتري في قبول أو رفض أي عطاء أو رفض جميع العطاءات39

13 

13 

13 

12 

14 

14 

15 

15 

15 

15 

16 

16 

 16 و. إحالة العقد

 . معايير اإلحالة40

 . حق المشتري في تغيير الكميات عند اإلحالة41

 . التبليغ باإلحالة42

 . توقيع العقد43

 . ضمان حسن األداء 44

16 

16 

16 

17 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 القسم األول: تعليمات لمقدمي العطاء
 
 أ. عامة

 :نطاق العطاء   -1

 
يقوم المشتري المشار إليه في ورقة بيانات العطاء بإصدار وثاائق المناقصاة هاذش لشاراء السالع والخادمات    1-1

المتصلة بها المحددة في القسم السادس )جادول المتطلباات . ياتم تحدياد اسام ورقام هاذا العطااء التنافساي العاام 
 د المواد المطلوبة.وتعريف وعد للشراء في ورقة بيانات العطاء، كما يحدد في هذش الورقة اسم

  
 ند ورودها في وثائق المناقصات.تعتمد التعاريف اآلتية ع   1-2

 إثبااتوسايلة مان وساائل االتصاال ) البرياد ، البرياد االلكتروناي ، الفااكس   ماع  أياةتعبير كتابياً يعني   - أ  
 استالمها.

 المفرد لوصف الجمع والعكس صحيح. تستخدم صيغة  -ب 
 .يوم يقصد به اليوم في التقويم الميالدي  -ج 
 

   :مصدر التمويل   -2
 

ياتم  ازناة الفيدرالياة لجمهورياة العاراق.المشارو  فاي المو إلاىيتم التمويل من خالل المبالغ المخصصة           
 .اسم المشرو  ورقمه في ورقة بيانات العطاء إلىاإلشارة 

 

   :االحتيال والفساد   -3
 

المجهاازون والمتعاقاادون واالستشاااريون علااى المعااايير و، أن يحااافم مقاادمو العطاااءاتيشااترط المشااتري    3-1

 وفي سبيل تحقيق هذش السياسة : ل عملية التجهيز وتنفيذ العقد. األخالقية خال
 
 لهذا الغرض: اآلتيةيعتمد المشتري التعاريف   -أ   

 أيغياار مباشاار  أوالتماااس بشااكل مباشاار  أواسااتالم  أو إعطاااء أوأوال: "الممارسااات الفاساادة" تعنااي تقااديم 
تنفيااذ  أوشاايء ذي قيمااة للتااأثير علااى عماال مسااؤول فااي موقااع مسااؤولية عامااة خااالل عمليااة الشااراء 

 العقد.
مان الحقااائق بهادف التااأثير علاى أيااة عمليااة  أليحااذف  أوساوء تنفيااذ  أيثانياا: "ممارسااات احتيالياة" تعنااي 

 تنفيذ للعقد. أوتجهيز 
دون  أومان مقادمي العطااءات بعلام  أكثار أوتنسيق بين اثناين  أوتخطيط  أيثالثا:"ممارسات التواطؤ" تعني 

 وهمية وغير تنافسية. أسعارعلم المشتري بهدف وضع 
علااى أو غياار مباشاار و, سااواء بشااكل مباشاار  بإيااذاءالتهديااد  أو إيااذاءرابعااا: " ممارسااات قهريااة " تعنااي 

 .التأثير على تنفيذ العقد أوتأثير على مشاركتهم في عمليات الشراء ممتلكاتهم لل أو األشخاص
 

 " وتعني : اإلعاقةخامساً : " ممارسات 
 اإلدالء أوالملزماة للتحقياق  األدلاةحجاب  أوالتغييار فاي الوثاائق  أوالتزويار  أوالمتعمد  اإلتالف  -1

 أو اإلداريالتحقيااق ماان المشااتري فااي ممارسااات الفساااد  إجااراءات إلعاقااةبشااهادة زور للمحققااين 
منعاه مان  أوأي طارف  إعاقاة أوالتحار  أو التهدياد  أوالممارساات القهرياة  أوالتواطؤ  أواالحتيال 
 التحقيق. إجراءاتمنعه من متابعة  أومعلومات تتعلق بالتحقيق  أيةتقديم 

التااي تعيااق ممارسااة المشااتري فااي التاادقيق وممارسااة الرقابااة المنصااوص عليهااا بااالفقرة  األفعااال -2

 د الالحقة.  3-1الثانوية )



 

مان خاالل وسايط  أوالمتقادم تاورط بشاكل مباشار  أنوجاد  إذا باإلحالاةللمشتري الحق في رفاض التوصاية   - ب
 .ل عملية التنافس على العقد المعنيالتهديد خال أوالتواطؤ  أوالفساد  أومن ممارسات االحتيال  أيفي 

 ممولاة عقاود أياة اساتالم أهلياة مان تجريادهم ذلا  فاي بماا,  المؤسساات أو األفاراد) بمعاقبة الحق للمشتري  - ج
 أي فاي وسايط خاالل مان أو مباشار بشاكل تاورطهم ثباوت حاال فاي محاددة غير أو محددة لمدة, المشتري من
 ماان ممااول عقااد تنفيااذ خااالل ماان أو التنااافس خااالل التهديااد أو التواطااؤ أو الفساااد أو االحتيااال ممارسااات ماان

 .المشتري
 
للمشااتري الحااق بتضاامين وثااائق المناقصااة والعقااود شاارط يلاازم مقاادمي العطاااءات والمجهاازين والمقاااولين   -د  

 أياة وأتادقيق حسااباتهم وساجالتهم  أوللمادققين المعيناين مناه فاي الكشاف  أوواالستشاريين بالساما  للمشاتري 
 وثائق متعلقة بتقديم العطاء وتنفيذ العقد.

 
ثالثااً مان   1-35)يطلعاوا علاى االلتزاماات الاواردة باالفقرة  أنما تقدم, على مقدمي العطااءات  إلى إضافة   3-2

 الشروط العامة للعقد بهذا الصدد.
 

 :مقدمو العطاءات المؤهلون   -4
 

دولاة وحساب العقاود  أيةيحملوا جنسية  أنالتي يتألف منها مقدم العطاءات  األطرافلمقدم العطاء وجميع    4-1

 أوكاان مواطناا فيهاا  إذاالواردة بالقسم الخامس ) الدول المؤهلة   ويعتبر مقدم العطاء حامال لجنساية دولاة ماا 
 قوانين تل  الدولة. إلحكاممسجال وعامال طبقا  أومؤسسا لشركة 

جزء مان العقاد بماا فاي ذلا  الخادمات  أليالمجهزين  أود جنسية المقاولين الثانويين تنطبق هذش المعايير في تحدي
 بها. المتصلة

 

 فااي تورطاه يثباات متقادم أي اسااتبعاد سايتم حيا , المصااالح فاي تضااارب أي العطااء لمقاادم يكاون أال يجاب  4-2

ً  العطاااء مقاادم يفساار أن ويمكاان تضااارب  تقااديم عمليااة فااي آخاار أو طاارف مااع المصااالح تضااارب فااي متورطااا
 : اآلتية الحاالت من كل في العطاء

ً  كااان إذا - أ  خاادمات لتقااديم المشااتري مااع المتعاقااد توابعهااا حاادأ أو بشااركة عالقااة علااى السااابق فااي أو حاليااا
 التااي الساالع لتحديااد المسااتخدمة األخاار  الوثااائق أو المواصاافات أو التصااميم تحضااير لغاارض استشااارية
 .العطاء هذا وثائق خالل من تجهيزها سيجري

 كتلا  بهاا مسامو  أو بديلاة عطاءات تقديم حالة في إال, المناقصة هذش من واحد عطاء من بأكثر تقدم إذا - ب
 هااذا يمناع ال األحاوال هاذش مان أي وفاي, العطااء لمقادمي التعليماات مان 13 الفقارة فاي عليهاا المنصاوص

 .عطاء من أكثر في االشترا  من المقاولين الشرط
 

  ماان 3ادة )مان المشاتري بموجاب الما لألهلياةياتم اساتبعاد مقادم العطااء الاذي سابق وان تام اعتبااارش فاقاداً    4-3

الئحاة بأساماء الشاركات المساتثناة موجاودة علاى  إنالعطااء.  إرسااء, فاي تااري  اتالعطااءالتعليمات لمقادمي 
 لألهلياةمتقدم للعطااءات فاقاداً  أيا يستبعد , كمالمبين في تعليمات مقدمي العطاء العنوان االلكتروني للمشتري

دائاارة العقااود العامااة الحكوميااة فااي وزارة  أوممنوعاااً ماان التعاماال ماان الاادائرة القانونيااة  أومعلقاااً نشاااطه  أو
 .التخطيط

 

 :فيهما اآلتيان الشرطان توفر إذا العطاء في لالشترا  مؤهلة تكون للدولة المملوكة المؤسسات  4-4

ً  مستقلة -1         ً  قانونيا  .العامة الشركات وقانون التجاري القانون وفق تعمل -2    .وماليا

 
بماا يرضااي المشااتري بنااء علااى متطلبااات تأهياال  أهليااتهماسااتمرار  إثباااتيتوجاب علااى مقاادمي العطااءات   4-5

 .معقولة
 

 :السلع المؤهلة والخدمات ذات العالقة   -5
 



تكون جميع السلع والخدمات المتصلة بها حسب العقاد المماول مان المشاتري مان دول )مناشا    أنيجب     5-1

 مؤهلة.
 

هاااذش الفقااارة يشااامل تعرياااف "سااالع" البضاااائع المختلفاااة مثااال الماااواد الخاااام واآلالت والمعااادات  إلغاااراض  5-2

والمنشاتت الصااناعية، كماا يشاامل تعرياف الخاادمات المتصالة بهااا الخادمات مثاال التاأمين والتركيااب والتاادريب 
 والصيانة االبتدائية.

 
 أومعالجتهااا  أوزراعتهااا  أو إنتاجهااا وأمصااطلح "المنشااأ" يعنااي الدولااة التااي يااتم منهااا اسااتخراج الساالع    5-3

 األساسايةالتجميع تنتج سلعا تجارية تختلاف فاي صافاتها  أوالمعالجة  أوالتي من خالل التصنيع   أوتصنيعها، 
 اختالفا جذريا عن مكوناتها.

       
 

 

 محتويات وثائق المناقصة -ب
 

  :المناقصة وثائق أجزاء   -6  

 

 هااذش تقاارأ أن ويجااب أدناااش إليهااا المشااار األقسااام جميااع تتضاامن أجاازاء ثالثااة ماان المناقصااة وثااائق تتااألف  6-1

ً  يصدر ملحق أي مع بالتزامن األخيرة  . العطاء لمقدمي التعليمات من الثامنة للفقرة وفقا
  العطاء إجراءات     األول الجزء
  العطاء لمقدمي التعليمات:  األول القسم* 
  العطاء بيانات ورقة:  الثاني القسم* 
  والمؤهالت التقييم معايير:  الثال  القسم* 
  العطاء نماذج:  الرابع القسم* 
  المؤهلة الدول:  الخامس القسم* 

  التجهيز قسم متطلبات     الثاني الجزء
   المتطلبات جدول:  السادس القسم* 

  العقد     الثال  الجزء
  للعقد العامة الشروط:  السابع القسم* 
  بالعقد الخاصة الشروط:  الثامن القسم* 
  العقود نماذج:  التاسع القسم* 

 
 .المناقصة وثائق من جزء المشتري عن يصدر الذي اإلعالن يعتبر ال   6-2

 
 عان مساؤول األخيار هاذا يعتبار ال, مباشارة المشاتري مان وملحقاتهاا المناقصاة وثاائق تسالم عادم حال في   6-3

 .اكتمالها
 
 فااي الموجااودة والمواصاافات والمصااطلحات والنماااذج التعليمااات جميااع العطاااء مقاادم ياادقق أن يفتاارض   6-4

 ياؤدي قاد المناقصاة وثاائق فاي المطلوباة والوثاائق المعلوماات جمياع تاوفير فاي العطاء مقدم فشل وان الوثائق
 .العطاء رفض إلى

 

 :توضيح وثائق المناقصة   -7  
   

ماان المعلومااات فااي وثااائق المناقصااة يجااب علااى مقاادم  العطاااء  أيتفسااير  أوفااي حالااة الحاجااة لتوضاايح   7-1

ياارد  أن األخياارويتوجااب علااى  ،االتصااال بالمشااتري كتابيااا وعلااى عنوانااه المااذكور فااي ورقااة بيانااات العطاااء
مان المادة النهائياة  األقالعلاى  أياامياتم اساتالمها قبال عشارة  أن، شاريطة إلياهاستفساارات تارد  أيةكتابيا على 
  يوماا. يحادد المشاتري المادة النهائياة الساتالم 15عنهاا ب ) اإلعاالنءات لتل  التي حاددت فتارة لتسليم العطا



، وعلاى المشاتري العطااء بياناات ورقاة فاي يوماا  15) عان عنهاا اإلعاالن فتارةاالستفسارات لتل  التي تزياد 

جمياع مان اساتلم وثاائق المناقصاة مباشارة مناه بماا فاي ذلا   إلىنسخة من ردش على تل  االستفسارات  إرسال
ارتااأ  المشااتري ضاارورة تعااديل وثااائق المناقصااة نتيجااة لهااذش  إذاوصااف االستفسااار دون بيااان مصاادرش. 

  .  2-22  والفقرة )8المذكورة في المادة ) اإلجراءاتيقدم ذل  حسب  أناالستفسارات، فعليه 
 

  :تعديل وثائق المناقصة   -8  
 

 موعاد يسابق وقات أي فاي,  بهاا ملحاق إصادار طرياق عان المناقصاة وثاائق تعاديل فاي الحاق للمشتري     8-1

 .العطاء غلق
 
 وثااائق اسااتلموا الااذين جميااع علااى كتابااة تعميمهااا يااتم و ،المناقصااة وثااائق ماان زءـجاا المالحااق رـتعتباا    8-2

 .مباشرة المشتري من المناقصة
 

ً  المناقصااة لغلااق النهااائي الموعااد تمديااد فااي الحااق للمشااتري     8-3  مقاادمي تعليمااات ماان  2-24) للفقاارة وفقااا

 .االعتبا بعين الملحق في الواردة التعديالت ألخذ المناسب الوقت المقدمين إلعطاء وذل  العطاءات
 
 

 العطاء إعداد -ج
 

 :كلفة العطاء   -9  

 
 هاذش عان مساؤوالً  المشاتري يعتبار وال, العطااء وتساليم بأعاداد المتعلقة التكاليف جميع العطاء مقدم يتحمل   9-1

 .العطاء تحليل نتائج عن النمر بغض التكاليف
 

 :العطاء لغة   -10  
 

العطاااء وكافااة المراسااالت والوثااائق المتبادلااة بااين مقاادم العطاااء وجهااة التعاقااد باللغااة  إعااداديااتم  أنيجااب   10-1

مان المطبوعاات المتصالة والتاي تشاكل  أياايقادم مقادم العطااء  أنفي ورقة بياناات العطااء. يمكان  إليهاالمشار 
لغااة العطاااء، وحينهااا تعتمااد  إلااىترفااق بترجمااة دقيقااة لنصوصااها  أنعلااى  أخاار جاازءا ماان عطائااه فااي لغااة 

 الترجمة لغرض تفسير العطاء.
   

 :الوثائق المكونة للعطاء   -11  

 

 : اآلتية الوثائق من العطاء يتألف   11-1
 مان  12,14,15) الماواد ماع يتناساب بماا المساتخدمة المسعر غير الكميات وجدول العطاء صيغة نموذج - أ

  .العطاء لمقدمي التعليمات
 .طلب إذا, العطاء لمقدمي التعليمات من  21) المادة مع يتوافق بما العطاء ضمان - ب
 المااادة حسااب العاادل كاتااب ماان مصاادقة وكالااة بموجااب العطاااء علااى الموقااع تفااويض علااى كتابااةً  التأكيااد - ج

 .العطاء مقدمي تعليمات من  22)
ً  عطائه لتقديم العطاء مقدم ألهلية الموثقة البيانات - د  .العطاء لمقدمي التعليمات من  16) للمادة وفقا
 ماان هااي العطاااء مقاادمي ماان والمجهاازة بهااا المتعلقااة والخاادمات الساالع بااأن تؤيااد التااي الموثقااة البيانااات - هااـ

 .العطاء لمقدمي التعليمات من  17) للمادة وفقا مؤهلة مناش 
, المناقصاة وثاائق فاي المطلوباة تلا  ماع بهاا المتصالة والخادمات السالع تطابق تؤيد التي الموثقة البيانات - و

 ً  .العطاء لمقدمي التعليمات من  18,39) للمادة وفقا
ً , عليااه العطاااء إرساااء حالااة فااي العقااد لتنفيااذ العطاااء مقاادم ألهليااة الموثقااة البيانااات - ز  ماان  19) للمااادة وفقااا

 .العطاء لمقدمي التعليمات
 .العطاء بيانات ورقة في محددة أخر  وثائق أية -  



 
 
 
 

 

 :المسعرة الكميات جداولنموذج العطاء و   -12  
 

 نمااااذج) الراباااع القسااام فاااي الموجاااود العطااااء تقاااديم اساااتمارة نماااوذج يساااتخدم أن العطااااء مقااادم علاااى   12-1

 ويجاب كماا, بادائل أي تقبال ولان شاكله فاي تغييار أي دون بالكامال النماوذج تعبئاة ياتم أن ويجاب  ،العطاءات
 .المطلوبة بالمعلومات الفراغات جميع تعبئة

 
 منشاائها بحسااب بهااا المتصاالة والخاادمات للساالع المسااعرة الكميااات جااداول يساالم أن العطاااء مقاادم علااى   12-2

 ً   .العطاء نماذج ) الرابع القسم في الموجودة النماذج مستخدما
 

  :البديلة العطاءات   -13
 

 خالف ذل  في )ورقة بيانات العطاء .ما لم ينص على  البديلة العطاءاتال يتم اعتماد     13-3
 

 :والحسومات العطاءات أسعار   -14
 

 ماع تتطاابق أن يجاب المساعر الكمياات وجدول  العطاء صيغة نموذج) في المقدمة والحسومات األسعار   14-1

 .المحددة المتطلبات

 
 احتااو  وإذا  المسااعر الكميااات جاادول) فاي مسااتقل بشااكل والمااواد البناود جميااع وتسااعر تاادرج أن يجاب   14-2

 ماواد أو بناود أياة وتعتبار أخر  بنود خالل من مشمولة أسعارها إن سيفترض مسعرة غير بنود على الجدول
ً  ذلا  يكاون التعاديل حالة وفي, العطاء في مشمولة غير  المسعر الكميات جدول) في مذكورة غير  للفقارة وفقاا
 .العطاءات لمقدمي التعليمات من  31)

 
ً , للعطاااء اإلجمااالي السااعر هااو  العطاااء صاايغة نمااوذج) فااي يمهاار الااذي السااعر   14-3  اتحسااوم أيااة مسااتثنيا

 .مقدمة
 
 نمااوذج) فااي اسااتخدامها كيفيااة يوضااح نأو, مشااروطة غياار اتحسااوم أيااة يااذكر أن العطاااء مقاادم علااى   14-4

  .العطاء صيغة

 
مماثلااة تخضااع للضااوابط المحااددة فااي  أخاار ومصااطلحات  EXW, CIP, CIF, C&Fالمصااطلحات    14-5

فاااي  إليهااااوكماااا مشاااار  ،  الصاااادرة مااان غرفاااة التجاااارة العالمياااةINCOTERMS) الاااـ النافاااذ مااان اإلصااادار

 . العطاءات لمقدمي التعليمات)
 
أي المقدمة من مقدم العطاء تكاون ثابتاة خاالل فتارة تنفياذ العقاد وهاي غيار قابلاة للتغييار تحات  األسعار    14-6

 . ورقة بيانات العطاءمرف ما لم ينص على خالف ذل  في )
 
ناص  إذا)عادد مان العقاود   أجازاءعادة  إلاىمجازأة  أوات بشاكل منفارد )عقاد واحاد  العطااءقد تطار      14-7

المااذكورة مااع  األسااعارتتوافااق  أنويجااب   العطاااءات لمقاادمي التعليمااات)  ماان 1-1علااى ذلاا  فااي الفقاارة )

ورقاة بياناات )ذكار خاالف ذلا  فاي  أذا إال% مان كمياتهاا، 100% من البناود المحاددة لكال جازء وماع 100

 أنمان جازء علايهم  كثارأ إرسااءفاي حالاة  األساعار. وعلى المقادمين الاذين يرغباون بتقاديم حسام فاي  العطاء
تساالم العطاااءات  أنشاارط   العطاااء لمقاادمي التعليمااات) ماان  4-14) لفقاارةيوضااحوا الحساام بمااا يتوافااق مااع ا

   وتفتح في نفس الوقت.األجزاءلجميع هذش )



 

 :عملة العطاء   -15
 

وتكاون شااملة للضارائب والرساوم الكمركياة   ورقاة بياناات العطااء)بالعملاة المحاددة فاي  األسعارتقديم    15-1

 على حدة ضمن القسم الرابع. األسعار جداول )لكل  إليهعن النقل وكما مشار  إضافيةمصاريف  وأية
 

 :العطاء مقدم أهليةالوثائق التي تؤكد    -16
 

 للمشااركة أهلياتهم ليوثقاوا, الراباع الفصال في الموجود  العطاء صيغة نموذج) تعبئة العطاء مقدمي على   16-1

ً  فيه  .العطاءات لمقدمي التعليمات من الرابعة للفقرة وفقا
 

 :السلع والخدمات أهليةالوثائق التي تؤكد    -17
 

.  العطااءات لمقادمي التعليماات) من  5) المادة في ورد ما وفق المجهزة والخدمات للمواد األهلية لتأكيد   17-1

  4) القساام فااي الااواردة األسااعار جااداول فااي المنشااأ ببلااد الخاصااة البيانااات ملاا  اتالعطاااء يمقاادم علااى فااأن
 .التعاقد استمارات

 

  :الوثائق التي تؤكد مطابقة السلع والخدمات ذات العالقة   -18
 

 يقادم أن العطااء مقادم علاى يتعاين, المناقصاة لوثاائق بهاا المتصالة والخادمات السلع مطابقة تأييد لغرض   18-1

ً  دليالً  عطائه من كجزء  جادول  4) القسام فاي الاواردة الفنية لمواصفاتل مطابقة المجهزة السلع بأن يؤكد موثقا

 .المتطلبات

 
ً  تتضامن أن ويجاب, بياناات أو رساومات أو مطبوعاة مواد شكل على الوثائق هذش تكون أن يمكن   18-2  وصافا

 المواصافات ماع توافقها يوضح بحي , والخدمات للسلع األساسية واألدائية الفنية الصفات أي, بند لكل مفصال
 .المتطلبات جدول عن واالستثناءات باالختالفات تقريراً  المتقدم يسلم وان ،المطلوبة

 
الحالياة  واألساعارقائماة بجمياع التفاصايل بماا فاي ذلا  الماوارد المتاحاة  أيضاايقدم  أنعلى مقدم العطاء    18-3

لقطااع الغيااار والمعاادات الخاصااة والضاارورية السااتمرار عماال الساالع بعااد اسااتخدامها ماان المشااتري للفتاارة 
 . ورقة بيانات العطاء)المحددة في 

 
 أرقاام أوو/ التجارياة األساماء إلاى واإلشاارة والمعادات والماواد والعمال المصنعية معايير تكون أن يجب   18-4

 يعارض أن العطااء ولمقادم, حصارية ال وصافية المتطلباات جادول فاي المشاتري نما المحددة المصورة األدلة
 البنااود كفاااءة نفااس تحقااق أن بشاارط, المصااورة األدلااة أرقااام أوو/ التجاريااة والعالمااات للجااودة أخاار  معاايير
 .المشتري رضا تنال وان منها أعلى أو  المتطلبات جدول) في المذكورة

 

 :العطاء مقدمالوثائق التي تؤكد مؤهالت    -19
 

تفاي بالشاروط  أنالعطااء علياه،  إرسااءيجب على المستندات التي تثبت مؤهالت مقدم العطااء فاي حاال    19-1

 :اآلتية
المنتجااين للساالع التااي تعاارض تجهيزهااا تقااديم تخوياال الجهااة  أوعلااى مقاادمي العطاااءات غياار المصاانعين  -أ 

 أوا بموجااب النمااوذج فااي الفصاال الرابااع ونمااوذج تخوياال الجهااة المصاانعة المصاانعة للساالع لااه بتسااويقه
 . العطاءات لمقدمي التعليمات)نص على ذل  في  إذاالمنتجة بتسويق هذش السلع في بلد المشتري، 

 أن يجاب,  العطااء بياناات ورقاة) فاي مطلوباا   ذلا  كاان وإذا, العاراق فاي عاامالً  العطاء مقدم يكن لم إذا -ب 
 بحساب الغياار قطاع وتوفير الصيانة بعمليات القيام على وقادراً  مجهزاً  العراق في عنه بوكيل ممثالً  يكون
 .الفنية المواصفات أوو/ العقد شروط في مذكور هو ما



 التقيايم معاايير) الثالا  القسام فاي عليهاا المنصوص والمعايير المؤهالت جميع العطاء مقدم في تتوفر أن - ج
   .والمؤهالت

 

 :فترة نفاذية العطاءات   -20
 

ورقاة مه بحساب ماا هاو ماذكور فاي )بعد الموعد النهائي المحدد من المشتري لتسلي العطاء نفاذيةتستمر    20-1

 عطاء تمتد نفاذيته لفترة اقصر. أي، ويتم استبعاد  بيانات العطاء
 

 .المحااددة النفااذ ماادة انتهااء قبال العطاااء فتارة تمدياد يطلااب أن للمشاتري االساتثنائية المااروف بعاض فاي   20-2

تم طلب ضمان العطااء بحساب  إذا. تحريريا موثقة عليه واإلجابة التمديد طلب يكون أن يجب الحالة هذش وفي

، ياتم تمدياد الضامان لانفس الفتارة  العطااءات لمقادمي التعليماات)  مان 21ما هو منصوص علياه فاي الماادة )

يساامح لمقاادم  أويفقااد ضاامان العطاااء. لاان يطلااب  أنتمديااد دون . ولمقاادم العطاااء الحااق باارفض طلااب الأيضااا
فاي الحالاة المبيناة فاي الفقارة  إالالعطاء الذي وافق على االستجابة لطلب صاحب العمل بتمدياد نفاذياة عطااءش 

  .العطاء لمقدمي التعليمات)  من 20-3)

 
فتارة تزياد  اإلحالاة، وفي حالة تأخر صدور قرار األسعار وتعديل بمراجعة فيها يسمح ال التي العقود في   20-3

كماا محادد فاي طلاب التمدياد.  األساعار  يوما على تاري  نفاذ العطاء االبتادائي فتاتم مراجعاة وتعاديل 56)عن 

 إلياهالمشاار  األساعاربنمار االعتباار تعاديل  األخذالعطاءات دون  أسعارتتم مفاضلة العطاءات باالعتماد على 
 .أعالش

 

  :العطاء انضم   -21
 

 ورقااة) فاايكااان ذلا  مطلوبااا  إذا  ضاامان عطاااء)يقاادم كجاازء ماان العطااء   أنيجاب علااى مقاادم العطااء    21-1

 . العطاء بيانات
 
كماا   العطااء بياناات ورقة)على مقدم العطاء تضمين عطاءش بضمان العطاء بالمبلغ والعملة المحددة في    21-2

 يجب:
 أي أوالصااادرة عاان الحكومااة العراقيااة،  مصاادق صاا  أويقاادم علااى شااكل خطاااب ضاامان مصاارفي  أن   -أ

 . العطاء بيانات ورقة)في  إليها اإلشارةيتم  أخر  صيغة
عان  العراقاي المركازي البن  يصدرها نشرة بموجب العراق في معتمد مصرف من يصدر الضمان  إن  -ب

كاناات هااذش المؤسسااة المصاارفية موجااودة خااارج  إذاالكفاااءة الماليااة للمصاارف، يختارهااا مقاادم العطاااء. 
 .داخل العراق لتتمكن من تفعيل الضمان معتمدةتعتمد لها مؤسسة مالية رديفة  أنالعراق فيجب 

 آخاار نمااوذج يأ أو  العطاااءات نماااذج) الرابااع القساام فااي الموجااودة الضاامان نماااذج احااد مااع يتوافااق أن  -ج
 .العطاء تسليم قبل المشتري من يعتمد

 فاي الاواردة بالشاروط اإلخاالل حاال فاي المشاتري مان خطاي طلاب إصدار فور للصرف قابال يكون أن   -د

 . العطاءات لمقدمي التعليمات)  5-21) الفقرة
 .، ولن تقبل النس  المصورةاألصلية النسخة تسليم يتم أن   -ـه
 العطااء نفااذ تمدياد تااري  بعاد أو العطااء نفااذ فتارة انتهااء بعاد يوماا  28) لمدة المفعول ساري يكون أن   -و

ً  ذل  كان إذا ً  مطلوبا  . العطاء لمقدمي التعليمات) من  2-20) للفقرة وفقا
 

ً  ذلاا  كااان إذا عطاااء ضاامان تعهااد يشاامل ال عطاااء أي قبااول يااتم لاان   21-3 ً  مطلوبااا  ماان  1-21) للفقاارة وفقااا

  .للشروط مستوف غير سيعتبر حي ,  العطاء لمقدمي التعليمات)
 
يقاوم المقادم الفاائز  أنوقت ممكن وفور  بأسر  أصحابها إلىضمانات المقدمين غير الناجحين  إعادةيتم    21-4

 .  العطاء لمقدمي التعليمات) من  44بتقديم ضمان التنفيذ وفقا للمادة )

 
 :  في الفائز العطاء مقدم فشل إذا العطاء ضمان مبلغ مصادرة يمكن   21-5



 . العطاءات لمقدمي تعليمات )المن  43) الفقرة وفق العقد توقيع  -1
  .العطاءات لمقدمي تعليمات)ال من  44) الفقرة وفق األداء حسن ضمان تقديم  -2

 

 لاام إذا,  العطااء يسالم الاذي المشاتر  المشارو  باسام يكاون أن يجاب المشاتر  المشارو  عطااء ضامان   21-6

 جميااع باساام الضاامان يقاادم أن فيجااب, العطاااء تقااديم وقاات قااانوني بشااكل تأسااس قااد المشااتر  المشاارو  يكاان
 .المذكورين المستقلين الشركاء

 
 إلحالاةالمقااول  أهلياة عادم اإلعاالن عان    العطاء بيانات ورقة) فينص على ذل   إذا) الحق للمشتري   21-7

 :اآلتيةوفي الحاالت   العطاء بيانات ورقة) فيعقد عليه لفترة محدودة وكما محدد  أي
 ،وأ  .العطاءات لمقدمي التعليمات) من  43) لفقرةفي توقيع العقد بموجب ا الفائز العطاء مقدم فشل إذا  -أ
 لمقادمي التعليماات) مان  44) الماادة بموجاب األداء حسان ضامان تقاديم فاي الفاائز العطااء مقدم فشل إذا -ب

 .  العطاءات
 

  :العطاء طريقة تقديم وتوقيع   -22

 

 مان أصالية  نساخة) كلماة عليهاا مؤشارا عطائه من مميزة واحدة أصلية نسخة يقدم أن العطاء مقدم على   22-1

 المقادم علاى يجاب كما, العطاء بمقدمي الخاصة التعليمات من  11) المادة في مذكور هو كما المناقصة وثائق

 حااال فاي .العطاااء بياناات فااي محادد هااو كماا" نسااخة" بكلماة الممياازة األصالية غياار النسا  ماان عادداً  يسالم أن
  األصلية . النسخة) اعتماد يتم واألصل النسخة بين اختالف أي وجود

 
 تكااون وان, بالمااداد مكتوباة األصاالية وغيار األصاالية العطااء أسااعار عارض نساا  جمياع تكااون أن يجاب   22-2

 .العدل كاتب من مصادق التخويل يكون نأو العطاء مقدم عن نيابة بالتوقيع مخول شخص من موقعه
 
 بتوقيااع المخااول الشااخص توقيااع رافقهااا إذا إال نافااذة السااطور بااين الكتابااة أو للمسااح آثااار أي تعتباار ال   22-3

  .األولى باألحرف توقيعه أو العطاء
 
 

 العطاء وفتح تسليم -د
 

 :وتأشير العطاءات وإغالقتسليم    -23
 

 يسلم مقدمو العطاءات عطاءاتهم باليد او يرسلونها بالبريد المسجل.   23-1

 ،  ورقاة بياناات العطااء)ذلا  فاي  إلاى اإلشاارةبالبريد االلكتروني )في حالة  أوأ.  عند تسليم العطاءات باليد 
كاان مساموحا بهاا وفقاا  إذامان العطااء، والعطااءات البديلاة،  األصاليةوغيار  األصليةتسلم النس   أنيجب 
 إشااارةتحمال هااذش المغلفاات  أنفاي مغلفااات منفصالة، علااى   العطاااء لمقادمي التعليمااات) مان  13للماادة )

. توضاع هاذش المغلفاات فيماا بعاد فاي مغلاف أصاليةغيار أو  أصاليةكانت النس  التاي باداخلها  إذاتبين فيما 
 . العطاء لمقدمي التعليمات) من  3-22  و)2-22بعد ذل  وفقا للفقرات ) اتاإلجراءواحد، وتتم 

  العطاااء بيانااات ورقااة) ذلاا  فااي إلااى اإلشااارةلكترونيااا )فااي حالااة أب. لمقاادمي العطاااءات تقااديم عطاااءاتهم 
  . العطاء بيانات ورقة)بموجب التعليمات المنصوص عليها في 

 

 والخارجية:يجب ان تكون المغلفات الداخلية    23-2

 أ.   تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء.
 . العطاء لمقدمي التعليمات)  من 1-24ب.  موجهة للمشتري وفقا للفقرة )

 وأياة،  العطااء لمقادمي التعليماات)  مان 1-1في الفقرة الفرعية ) إليهج.  يمهر عليها تعريف العطاء المشار 

 مذكورة في بيانات العطاء. أخر تعريفية  إشارات

 ماان  1-27) الفرعيااة الفقاارة مااع يتوافااق بمااا العطاااء فااتح تاااري  قباال المغلااف فااتح بعاادم تحااذيرا تحماالد.  

 . العطاء لمقدمي التعليمات)



 

 اإلشاارات وتحمال ومختوماة مغلقاة تكان لام إذا مغلفاات أياة فاتح أو ضايا  مساؤولية المشاتري يتحمل ال   23-3

 .المطلوبة
 

 :العطاءاتالموعد النهائي لتسليم    -24

 
يجااب ان يسااتلم المشااتري العطاااءات علااى العنااوان المحاادد وفااي التاااري  والوقاات المحااددين فااي بيانااات    24-1

 العطاء.
  
 يتوافاق بماا العطااء بياناات تعاديل طريق عن العطاءات الستالم النهائي الموعد تمديد في الحق للمشتري   24-2

 العطااء ومقادم المشاتري وواجباات حقاوق تمادد الحالة هذش وفي  العطاء لمقدمي التعليمات) من  8) المادة مع

 ً  .الجديد للموعد وفقا
 

 :العطاءات المتأخرة   -25

 
ً  النهاائي الموعاد بعاد تسالم التاي العطااءات مان أياا المشاتري يعتماد لن   25-1  التعليماات) مان  24) للفقارة وفقاا

 إلاى وإعادتاه ورفضاه ويجاري متاأخرا يعتبار المحاددة الفتارة بعد يصل عطاء أي فأن وعليه,  العطاء لمقدمي
 .صاحبه دون فتحه

 

 :السحب واالستبدال   -26

 
 إشااعارا إرسااال طريااق عاان, تسااليمه بعااد العطاااء تعااديل أو اسااتبدال أو سااحب فااي الحااق العطاااء لمقاادم   26-1

 ً ً  تحريريا  مخاول شاخص مان موقاع اإلشعار يكون أن على  العطاءات لمقدمي التعليمات) من  10) للمادة وفقا

 .  العطاءات لمقدمي التعليمات) من  2-22) الفقرة بموجب التخويل من بنسخة مصحوب يكون وان

 :أن يجب الخطية اإلشعارات جميع إن .رسمي بتخويل السحب او باالستبدال الخاصة اإلشعارات وترفق
ً  تسلم - أ  تحادد إشاارات المغلفاات تحمل أن ويجب  العطاء لمقدمي التعليمات) من  23)و  22) للفقرتين وفقا

 ."عديلت" ، استبدال" ،"سحب" بوضو  محتواها

ً  المناقصااة لغلااق النهااائي الموعااد قباال المشااتري إلااى تصاال – ب  لمقاادمي التعليمااات) ماان  24) للفقاارة وفقااا

  .العطاء
 

 غيار تعااد نهااإف  العطاء لمقدمي التعليمات) من  1-26) للفقرة وفقا سحبها المطلوب العطاءات حالة في   26-2

 ألصحابها. مفتوحة

 
 المناقصاة لغلاق النهاائي الموعد مابين الفترة في العطاء تعديل أو استبدال أو سحب العطاء لمقدم يحق ال   26-3

 .عليها الحق تمديد أي أو المحددة العطاء بيانات ورقة في دةدالمح العطاء نفاذية وانتهاء
 

 :العطاءاتفتح    -27
 

ممثلاايهم  أو العطاااءاتبحضااور مقاادمي  العطاااءاتتقااوم بفااتح  أن  العطاااءاتيجااب علااى )لجنااة فااتح    27-1

، وفاي حالاة الموافقاة علاى اعتمااد العطااءالمخولين فاي جلساة علنياة فاي المكاان والتااري  المحادد فاي بياناات 

المقدمااة  العطاااءاتالخاصااة بفااتح  اإلجااراءاتتوضااع  أن  يجااب 1-23لكترونيااا وبموجااب الفقاارة )أ العطاااء

 . العطاءاتورقة بيانات )لكترونيا في أ
 
تفاتح فااي البداياة المغلفااات التاي تحماال كلماة "سااحب" وتقارأ علااى الماأل، فيمااا يعااد المغلااف الاذي يحماال    27-2

 كاان هناا  إذا إالصاحبه دون فتحه. وال تعتبر رساالة الساحب ساارية المفعاول  إلىعرض العطاء المسحوب 
. تفاتح بعادها المغلفاات العطااءاتتخويل رسمي بذل ، كما يجب قراءة هذا التخويل على الماأل فاي جلساة فاتح 

 إلااى إرجاعااهالااذي تاام  األولالتااي تحماال كلمااة "اسااتبدال" وتقاارأ علااى المااأل ويااتم اسااتبدالها بعاارض العطاااء 



دال تحمال تخاويال رساميا تقارأ فاي حالاة وجاود رساالة اساتب إالالتعاديل  باإجراءصاحبه دون فتحه. وال يسمح 
 إالعلى المأل في جلسة االفتتا . تفتح  المغلفات التي تحمل كلمة "تعديل" وتقرأ علاى الماأل وال يعتماد التعاديل 

خاالل جلساة فاتح  وقارأتكانت هنا  رساالة مكتوباة باه تحمال تخاويال رساميا. وان المغلفاات التاي فتحات  إذا
 منافسة والتقييم.العطاءات وحدها هي التي تدخل في ال

 

كانات هناا  ماذكرة تعاديل،  إذا، حي  يقرا اسم مقدم العطاء، ويذكر فيماا اآلخرتفتح المغلفات واحدا تلو    27-3

 وأيااةكااان مطلوباا  إذاالمقدماة بمااا فيهاا الحسااومات والعاروض البديلااة، وياذكر ضاامان العطااء  األسااعاروتقارأ 
مان المناساب ذكرهاا. وان الحساومات و العطااءات البديلاة التاي  إنتار  لجناة فاتح العطااءات  أخر تفاصيل 

مان العطااءات  أيتقرأ على المأل في الجلسة هي وحدها التاي تادخل فاي المنافساة والتقيايم. وال يجاوز رفاض 

 مان  1-25) لفقارةالمذكورة خالل جلسة فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتأخرة، وفقا لما هو مذكور فاي ا

 . العطاء لمقدمي اتالتعليم)
 

اسام مقادم العطااء  األدناىلجنة فتح العطاءات سجال لجلسة فاتح العطااءات يتضامن بالحاد  تهي  أنيجب    27-4

كاان هاذا ممكناا بماا فاي  إذا األجازاءتعاديل، وعارض الساعر بحساب  أواستبدال  أوكان هنا  سحب  إذاوفيما 
كاان  إذاعادم وجاود ضامان العطااء  أو، كاذل  وجاود كاان مساموحا بهاا إذاذل  الحسومات والعروض البديلاة 

مطلوبااا. يطلااب المشااتري ماان ممثلااي مقاادمي العطاااء الحاضاارين للجلسااة التوقيااع علااى سااجل فااتح العطاااءات 
وتااوز  نسااخة ماان محضاار جلسااة فااتح العطاااءات علااى جميااع مقاادمي العطاااءات الااذين ساالموا عطاااءاتهم فااي 

 دة في السجل على الموقع االلكتروني.    الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموجو
 

 

 العطاءات والمقارنة التقييم هــ
 

 :السرية   -28
 

 والتوصااية الالحااق والتأهياال والمقارنااة والتقياايم بالتاادقيق المتعلقااة المعلومااات عاان اإلفصااا  يااتم ال 28-1

 .العطاء إرساء إعالن في رسمي بشكل نتائجها تعلن حتى آخر شخص أي أو, للمقدمين العطاء بإرساء
 
 عملياة فاي  العطااءات وتحليال تقيايم لجناة) التعاقاد جهاة علاى للتاأثير العطاء مقدم من محاولة أية إن 28-2

 .منه المقدم العطاء استبعاد في تتسبب العطاء وإرساء والمقارنة والتقييم التدقيق
 
 يخاطااب أن العطاااء مقاادم علااى,  العطاااء لمقاادمي التعليمااات) ماان  2-28) الفقاارة عاان النماار بغااض 28-3

ً  المشتري  العطااءات فاتح باين ماا الممتادة الفتارة فاي وذلا , بالعطااء يتعلاق لشاأن به االتصال أراد إذا تحريريا
 .العطاء إرساء وحتى

 

 العطاءاتتوضيح  -29

 
  العطااءات ومقارناة وتقيايم تادقيق فاي المساعدة بهدف  العطاءات وتحليل تقييم لجنة) التعاقد لجهة يحق   29-1

. منهاا يطلاب لام إذا العطااء بشاأن توضايح أي يعتماد وال, بعطائاه جااء ماا توضايح العطااء مقادم من يطلب أن
ً  علياه واإلجاباة التوضايح طلاب يكون أن ويجب ً  موثقاا  بتغييار الساما  أو تقاديم أو بطلاب يسامح وال, تحريرياا

 مان  31) للفقارة وفقاا التقيايم لياةمع خاالل المشاتري يكتشافه حساابي خطاأ لتصاحيح ذلا  كان إذا إال األسعار

 . العطاءات لمقدمي التعليمات)
 

 استجابة العطاءات -30

 

 يعتمد قرار المشتري فيما اذا كان العطاء موافقا للشروط على محتويات العطاء نفسه.   30-1

 



 فااي المااذكورة والمواصاافات والشااروط البنااود لجميااع المسااتوفي العطاااء هااو للشااروط المسااتوفي العطاااء  30-2

 :الذي هو الجذري الحذف أو التحفم أو التغيير إن .جذري حذف أو تحفم أو تغيير أي دون المناقصة وثائق
 .العطاء في المحددة والخدمات السلع أداء أو نوعية على كانت طريقة بأية يؤثر -أ
 .العطاء مقدم واجبات أو المشتري حقوق من  المناقصة ووثائق يتوافق ال وبما, كانت طريقة بأية يحد  -ب
 .اآلخرين المقدمين مع المنافسة على الجذري التغيير أو التحفم لهذا المشتري قبول حالة في يؤثر  -ج

 

 عان لشاروطا يساتوفي باأن للمتقادم يسامح وال, العطاء شروط يستوف لم إذا المشتري من العطاء يستبعد   30-3

 .للعطاءات العلني الفتح جلسة بعد المقدمة المعلومات على التحفم أو حذف أو تغيير طريق
 
 
 

 :والحذف األخطاءعدم مطابقة المواصفات،  -31

 
 وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة تسااتطيع, المطلوبااة األساسااية للشااروط العطاااء اسااتيفاء حالااة فااي   31-1

 معقولاة زمنياة فتارة خاالل, الضارورية الوثاائق أو المعلوماات يسلم أن العطاء مقدم من تطلب أن   العطاءات
 يجاب الحاذف أو الناواقص هاذش, التوثياق باأغراض والمتعلقاة األساساية بالماادة تتعلاق ال التي النواقص لتعديل
 تساليم مان العطااء مقادم تمكان عادم وياؤدي, العطااء في المذكورة باألسعار األشكال من شكل بأي تتعلق ال أن

 . عطائه استبعاد إلى المطلوبة المعلومات
 
 :اآلتيةالشروط  حسبحسابية  أخطاء أياستوفى العطاء جميع الشروط يحق للمشتري تصحيح  إذا   31-2

 وحادة ضارب عان يناتج الاذي للبناود اإلجماالي المجماو  وباين الساعر وحادة باين تعارض هنا  كان إذا)أ    
 خطاأ هناا  إن العطاءات تحليل لجنة رأت إذا إال ،المجمو  ويصحح السعر وحدة تعتمد, بالكميات السعر
  .السعر وحدة وتصحح اإلجمالي المجمو  عندها يحتسب السعر لوحدة العشرية العالمة في
 اإلجماليااة المبااالغ هااذش تعتمااد بنااد لكاال اإلجماليااة المبااالغ جمااع عمليااات ناااتج فااي خطااأ هنااا  كااان إذا)ب   

 .المجمو  ويصحح
كاان  إذا إال، كتاباة الماذكورة المبالغ تعتمد المبالغ تحديد في واألرقام الكلمات بين تعارض هنا  كان إذا)ج   

بموجاب الفقارتين الثانوياة  لألحكاامالمبلغ المذكور متعلقا بخطأ حسابي، عند ذل  تعتمد القيمة الرقمية وفقا 
  .أعالش)أ  و)ب  

 

 وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة تجريهااا التااي التصااحيحات علااى الفااائز العطاااء مقاادم يوافااق لاام إذا   31-3

 .به الخاص العطاء ضمان ويصادر,  أهليته العرض يفقد   العطاءات
 

 :لعطاءاتالتدقيق األولي ل   -32

 
 والوثاائق المساتندات جمياع أن للتأكاد العطااءات بتدقيق  العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم   32-1

 الموجاودة المعلوماات اكتماال مان وللتأكاد ،موجاودة  العطااء لمقدمي التعليمات) من  11) الفقرة في المطلوبة

 .المسلمة الوثائق في

 
 والمسااتندات للمعلومااات اسااتالمها تؤكااد أن   العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة علااى يجااب   32-2

 :اآلتية
ً  العطاء صيغة)أ       .العطاء لمقدمي التعليمات) من  1-12) للفقرة وفقا

ً  األسعار جدول)ب      .العطاء لمقدمي التعليمات) من  2-12) للفقرة وفقا

ً  الضاااامان كااااان إذا  العطاااااء لمقاااادمي التعليمااااات) ماااان  21) للفقاااارة وفقااااا العطاااااء ضاااامان)ج     .مطلوبااااا

 .مستبعداً  العطاء يعتبر المستندات أو المعلومات هذش من أي تتوفر لم إذا    
 

   :والبنود والتقييم الفني تدقيق الشروط   -33

 



والبناود المحاددة  الشاروط أن مان لتتأكد العطاء بتدقيق   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم   33-1

  في شروط العقد العامة والخاصة قد تم قبولها من المتقدم دون أية تحفمات أو تغييرات جذرية.

 
ً  المقادم للعطااء الفنياة الجواناب تقيايم   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم   33-2   18) للماادة وفقاا

 جااادول)  الساااادس الجااازء فاااي المحااددة المتطلباااات جمياااع أن مااان للتأكااد,  العطااااء لمقااادمي التعليماااات) ماان
  .مادية تغييرات أو تحفمات أية دون موجودة   المتطلبات

 
 إن الفناي والتقيايم والبناود الشاروط تادقيق بعاد   العطااءات وتحليال تقيايم لجناة)  التعاقاد جهاة قررت إذا   33-3

 .مساتبعداً  العطااء يعتبار,  العطاءات لمقدمي التعليمات) من  30) بالفقرة المطلوبة الشروط يستوفي ال العطاء
  

 
 

 :التغيير إلى عملة موحدة   -34

 

تحويال العماالت لمباالغ    العطااءات وتحليال تقيايم لجنة)  التعاقد جهةألغراض المفاضلة والتقييم، على    34-1

باعتمااد نسابة التحويال الصاادرة مان البنا    ورقاة بياناات العطااء)العطاءات المختلفة إلى العملة المحاددة فاي 
 لتل  العملة.  ورقة بيان العطاء)المركزي بالتاري  الذي تحددش 

 

 :هامش األفضلية لمقدمي العطاءات المحليين   -35

 

ال يتم اعتماد هام  ألفضلية العطاءات المقدمة مان قبال مقادمي العطااءات المحلياين، ماا لام يانص علاى    35-1

 ، وعند ذل  يتم اإلشارة إلى القيمة المحددة للهام  في ورقة بيانات العطاء. ورقة بيانات العطاء)ذل  في 
 

 :تقييم العطاءات   -36

 
 هاذش إلاى وصالت التي العطاءات جميع بتقييم   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقوم أن يجب   36-1

  .المطلوبة الشروط يستوفي مضمونها أن من لتتأكد المرحلة
 
 واألساااليب العواماال جميااع العطاااءات تقياايم فااي   العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة تسااتخدم   36-2

 معاايير أو أسااليب أياة باستخدام يسمح وال,  العطاء لمقدمي التعليمات) من  36) الفقرة في المحددة والمعايير

  .أخر 
 
 أن تأخذ بعين االعتبار ما يأتي:   العطاءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهةعند تقييم العطاء، على    36-3

  .14سعر العطاء المقدم وفقا للمادة )    أ)

 لمقاادمي التعليمااات" ماان  3-31) لفقاارةطاااء الحسااابية وفقااا ل)ب   تعااديل األسااعار ألغااراض تصااحيح األخ

 ".العطاء
 ".العطاء لمقدمي التعليمات" من  4-14) لفقرة)ج   تعديل األسعار الناجم عن الحسومات المقدمة وفقا ل

 معاايير)التعديالت الناجمة عن تطبيق معايير التقييم المحددة في الجزء الثال  من ورقاة بياناات العطااء     د)
 . والتأهيل  التقييم

 

 

 األساعار غيار أخار  عوامال, للعطااء   العطااءات وتحليل تقييم لجنة)  التعاقد جهة تقييم يشمل أن يجب   36-4

 ً  شاراء وشاروط وأداء بصافات متعلقاة تكاون قد العوامل هذش,  العطاء لمقدمي التعليمات) من  14) للمادة وفقا

 عمليااة لتسااهيل الماليااة الشااروط فااي يوضااح إن يجااب وجاادت إن العواماال هااذش تااأثير إن .والخاادمات الساالع
 والمعاايير اآللياة إن  والتأهيال التقيايم معاايير) الثالا  الجازء فاي ذلا  غيار ذكر إذا إال العطاءات بين المقارنة
 . د3-36) بالبند إليها المشار تل  هي بالمفاضلة الخاصة واألسس

 



إذا وردت في وثائق المناقصة األحقية في التجزئة والسما  لمقدم العطاء بتقاديم أساعارش لقائماة )الجازء     36-5

أو أكثر من القوائم )األجازاء  المكوناة للمناقصاة العاماة الوطنياة فيحاق للمشاتري التعاقاد ماع أكثار مان مجهاز 
 ي الفصل الثال .وتعتمد عند ذل  معايير تقييم ومقارنة العطاءات المشار إليها ف

 

 :مقارنة العطاءات   -37
 

 المسااتوفية العطاااءات جميااع مضاامون بااين تقااارن أن   العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة علااى
ً  المسااتجيب) سااعراً  األقاال العطاااء تحديااد ماان لتااتمكن للشااروط ً   وإداريااا وفنيااا ماليااا  ماان  36) للفقاارة وفقااا

  .العطاءات لمقدمي التعليمات)
 
 
 
 

 :التأهيل الالحق لمقدمي العطاء   -38
 

 كلفااة األقاال األول العطاااء اختيااار بعااد تقاارر أن  العطاااءات وتحلياال تقياايم لجنااة)  التعاقااد جهااة علااى   38-1

  .مرضية بصورة العقد لتنفيذ مؤهال العطاء مقدم كان إذا فيما  وإداريا وفنيا ماليا والمستجيب)
  
ً  العطااء مقدم لمؤهالت الموثقة الدالئل جميع ومراجعة تدقيق بعد القرار هذا يصدر  38-2  مان  17) للفقارة وفقاا

  .العطاء لمقدمي التعليمات)
 
 إلحالاة أساسايا شارطا الفاائز العطااء لمقادم الالحاق التأهيال يعتبار  2-38)و  1-38) الفقرتين ضوء في   38-3

 كلفاة األقال العطااء ودراساة اساتبعادش ياتم أعاالش إليهاا المشاار التأهيال لشاروط اساتيفائه عادم حالة وفي العطاء
 يه.يل الذي

 

 :حق المشتري في رفض أو قبول أي عطاء   -39

 
 العطاااءات جمياع ورفاض المناقصاة غااءإلب الحاق لاه أن كماا, عطااء أي قباول أو بارفض الحاق للمشاتري  39-1

  .المقدمين تجاش قانونية مسؤولية أية تحمل دون ،العقد إحالة قبل وقت أي في المقدمة
  

 

 العطاء إحالة -و
 

 :معايير اإلحالة   -40
 

 مان التأكاد وبعاد كافاة العطااء فاي الاواردة للشروط والمستوفي كلفة األقل العطاء مقدم على العطاء يحال   40-1

 .ممكنة صورة بأفضل العقد تنفيذ على وقدراته أهليته
 

 :إحالة العطاءحق المشتري في تغيير الكميات وقت    -41

 

يحتفم المشتري عند إحالة العطاء بحق تغيير الكميات المحددة في الفصل الساادس )جادول المتطلباات ،    41-1

سااواء بالزيااادة أو النقصااان  علااى أن ال يتجاااوز التغيياار النسااب المحااددة فااي ورقااة بيانااات العطاااء، ودون أي 
 ثائق المناقصة.تغيير في وحدة السعر أو أي شروط أخر  مذكورة في و

 

 :التبليغ بإحالة العطاء   -42
 

ً  الفائز العطاء مقدم يبلغ أن العطاء نفاذية فترة انتهاء قبل المشتري على   42-1  .عطائه قبول تم بأنه تحريريا



 
بمجرد صدور كتاب القبول لمقدم العطاء الفائز، علاى المشاتري إشاعار مقادمي العطااءات غيار الفاائزين    42-2

  5-42وإعالمهم بسبب عدم فوزهم وإطاالق ضامان العطااء المقدماة مانهم عادا ماا نصات علياه الفقارة )بذل  

 الحقا.
 
كااذل  حااال صاادور كتاااب القبااول، علااى المشااتري نشاار نتااائج التحلياال للعطاااءات فااي موقعااه االلكترونااي   42-3

 متضمنة ما يأتي:

 م.أسماء مقدمي العطاءات الذين ساهموا بتقديم عطاءاته   - أ
 اءات كما قرأت عند فتح العطاءات.مبالغ العط  - ب
 ات ومبالغ عطاءاتهم بعد التحليل.أسماء مقدمي العطاء  - ج
 ءات المستبعدة وأسباب االستبعاد.أسماء مقدمي العطا  - د
 أسم مقدم العطاء الفائز ومبلغ عطاءش ومدة التنفيذ إضافة إلى خالصة لوصف العمل المشمول بالعقد. - هـ

 

 يعتبر خطاب قبول العطاء عقدا ملزما لحين توقيع العقد الرسمي.   42-4
 

 المشاتري يقاوم للعقاد وتوقيعاه  44) الماادة بموجاب األداء حسان لضامان الفاائز العطااء مقدم تقديم لحين   42-5

 .والثالثة الثانية بالمرتبتين المرشحين العطاءات لمقدمي العطاء بضمان باالحتفام
 

 :توقيع العقد   -43
 

 العقااد صايغة العطاااء لمقادم يرساال أن المشاتري علاى يجااب مباشارة "العطاااء قباول خطاااب" إرساال بعاد   43-1

 .الخاصة العقد وشروط الرسمية
 
  يوماا متضامنة مادة 29  يوما أو تسعة وعشرون )14وخالل مدة ال تزيد عن ) الفائز العطاء مقدمعلى    43-2

اإلنذار من تاري  استالم كتاب القبول أو بعد انتهاء فترة الطعن  أن يوقاع صايغة العقاد ويثبات تاريخاه ويعيادش 
انونياة ، وبخالفاه يتحمال المجهاز اآلثاار الق ورقاة بياناات العطااء)إلى المشتري ما لام يانص علاى خاالف فاي 

 المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة.
 

المشار إليهاا أعاالش  إذا لام  العطاءات مقدميإلى  التعليمات من  2-43) لفقرةإضافة إلى ما نصت عليه ا   43-3

مااا ياتم توقيااع العقااد بسابب يعااود إلااى معوقاات خاصااة بالمشااتري أو بلاد المشااتري فااال يكاون مقاادم العطاااء ملز
بعطائه كذل  في حالة مهور مثل هذش المعوقات بتعليمات صادرة مان بلاد تجهياز الماواد أو السالع أو األنمماة 

 بعطائه أيضا. دمات فال يكون مقدم العطاء ملزماأو الخ
على مقدم العطاء عند التقادم بطلاب إعفائاه مان إلتزاماتاه أن يثبات ويقناع المشاتري باأن عادم توقياع العقاد لام يكان 

وأناه قاد تقادم بطلاب   شروط العقد العامة)إهماله أو إخالله في إنجاز أية مسائل شكلية مطلوبة بموجب  بسبب
 الحصول على اإلجازات والتخويالت الضرورية لتصدير المواد أو السلع أو األنممة أو الخدمات.

 

 :ضمان حسن األداء   -44
 

  يوماا 29على مقدم العطاء  إذا كان مطلوبا بموجب الشروط العاماة والخاصاة للعقاد  أن ياؤمن خاالل )   44-1

ورقاة بياناات  )من إرساء العطاء بضمنه مدة اإلناذار ضامان حسان األداء، ماا لام يانص علاى خاالف ذلا  فاي
ماااذج العقااد ، أو أي . وعليااه أن يسااتخدم نمااوذج ضاامان حساان األداء الموجااود فااي الفصاال التاسااع )ن العطاااء

نمااوذج آخاار مقبااول ماان المشااتري. يتعااين علااى المشااتري إبااالء جميااع مقاادمي العطاااءات باساام المقاادم الفااائز 

 . العطاء مقدميل التعليمات) من  4-21) لفقرةبالعطاء وإطالق ضماناتهم بحسب ا

 
ً  العقاد قياعوت أو األداء حسان ضمان تقديم في الفائز العطاء مقدم إخفاق يعتبر   44-2 ً  ساببا  اإلرسااء إلعاادة كافياا

 يليااه الااذي العطاااء مقاادم علااى العطاااء يرسااي أن للمشااتري يحااق الحالااة هااذش وفااي, العطاااء ضاامان ومصااادرة



 اتخاااذ لمشااتريلو, ممكنااة صااورة بأفضاال العقااد بنااود تنفيااذ ويسااتطيع المطلوبااة الشااروط لجميااع والمسااتوفي
 .ينءالعطا سعري بين الفرق الناكل لتحميل الالزمة اإلجراءات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني: ورقة بيانات العطاء

Section  Two:  Bid Data Sheet  
 A- General عام -أ

 العامة الشركة / الكهرباء وزارة:  المشتري اسم 1-1
 الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج
جنوب بغداد  كهرباءمحطة :  المحطة اســم

 األولىالغازية/ 

 F-9رئيسية لوحدات ال الموادتأهيل :  اسم المناقصة
 إعالنإعادة )   E3G ـ 010 : ) المناقصة رقم

  الثالثة للمرة

Buyer’s Name: Ministry of Electricity / General 

COMPANY Of Electricity Production 

(GCEP)/middle region. 

Station’s Name: South of Baghdad power plant 

station/ First. 

Tender’s Name: rehabilitation of (Capital parts 

of  F-9 units). 

Tender’s Number:( E3G - 010) For the third 

time. 

1-1 
 

 /2018 لسنة االستثمارية الموازنة:  المشرو  اسم 2-1

 التبويب ذو الغازية المحطات تأهيل مشرو  ضمن

(10-4-6.  

Federal  Budget: Investment budget of  2018/ 

Classification rehabilitation of Gas stations 

project no. (10-4-6). 

2-1 
 

توجد الئحة بأسماء الشركات غير المؤهلة أو  4-2
الممنوعة من العمل لد  وزارة التخطيط / دائرة 

 الموقع االلكتروني: العقود العامة الحكومية
www.mop.dov.iq 

There is a list of the companies that are 

unqualified or banned from working with the 
Ministry of Planning and Developmental 

Cooperation / Government Public Contracts 

Department:  Website: www.mop.dov.iq 

4-2 
 

 B- Contents of Bid Documents محتويات وثائق العطاء -ب

العامة إلنتاج الطاقة  الشركةعنوان المشتري :  7-1
 –الباب الشرقي  -الكهربائية / المنطقة الوسطى 

 –  19شار  ) –  109محلة ) –ساحة غرناطة 
  15بناية )

االستعالمات / الطابق الجهة التي تستلم العطاء: 
 األرضي / توضع في صندوق المناقصات

محلة  –ساحة غرناطة  –العنوان: الباب الشرقي 
  15بناية ) –  19شار  ) –  109)

 المدينة : بغداد
  1085صندوق بريد : )

:  للشركةالموقع االلكتروني 
ov.iq.comwww.gcep.moelc.g 

البريد االلكتروني للقسم التجاري : 
gcep_micomdep@yahoo.com 

E-mail: 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

For the purpose of clarification of Bid’s 

objectives only, the Buyer’s address is: 

Ministry of Electricity / General COMPANY 
Of Electricity Production (GCEP)/middle 

region. 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 
166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, 

Queries room. 
Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
E-mail of the Commercial Department: 
gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 
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 مقر إلى العطاء وثائق حول االستفسارات تقدم 7-1
 األرضي الطابق – االجتماعات قاعة – الشركة
 .الفنية االستفسارات على لإلجابة مؤتمر عقد سيتم

 2018 / 8/  7  الموافق الثالثاء  يوم

 بعد:  بتاري  العمل صاحب من الموقع زيارة سيتم
 الشركة موافقة استحصال

Questions on the Bid Documents shall be 

submitted to the General COMPANY Of 
Electricity Production (GCEP)/ Ground 

Floor/ meetings room. 

A conference will be held at Tuesday 

7/8/2018 to answer any technical questions. 
Bidders can visit the work site after obtaining 

the COMPANY's approval. 
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 C- Bid’s Preparation إعداد العطاء -ج

 أو العربية اللغة) بـ العطاء يكون:  العطاء لغة 10-1
  اإلنكليزية

Bid’s Language: Arabic, English. 10-1 

11-1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 :اآلتية الوثائق من العطاء يتألف
 وبمرفين  وتجاري فني) بجزئين العطاء يقدم •

 أصلية وبنسخة ومختومين ومغلقين منفصلين
 من أو للشركة المفوض المدير من وموقعة
 العرض على الحي والختم التوقيع في يخوله
 جداول من صفحة كل وعلى والتجاري، الفني

 العطاء مع المرفقة والمالحق المسعرة الكميات
 مقدم وصفة اسم تثبيت مع حي وختم وبتوقيع
 .العطاء

 العربية كافة المتقدمة الشركات على: تأسيس شهادة •
 مصادق الشركة تأسيس شهادة تقديم واألجنبية
 . العام هذا خالل حديثة) العراقية السفارة من عليها
 المفوض المدير سفر وجواز للشركة الذاتية السيرة
 وأي ، للشركة الداخلي والنمام تأسيس عقد) مع

 الشخصية المستمسكات مع أخر  مستمسكات
 العراق، في الشركة فر  في المفوض للمدير
 صادرة فعال فيه والمقيم الفر  أدارة في له وتخويل

وتقديم كتاب  , المؤسسة أو الشركة إدارة من
 تخويل بالمراجعة بتوقيع العقد.

 وأي) الشركة تأسيس عقد تقديم: العراقية الشركات   
 الصادرة التسجيل شهادة مع  للعقد تعديل قرارات

 التجارة وزارة في الشركات تسجيل دائرة من
 وتقديم  العام هذا وخالل حديثا عليها مصادق)

 هوية من نسخة مع نافذة بغداد تجارة غرفة هوية
 .الجنسية وشهادة المدنية األحوال

 التموينية البطاقة حجب كتاب •
 المصنعة الشركة قيام تؤيد وثائق: المماثلة األعمال •

 خارج األخيرة الثالثة لألعوام مماثلة بأعمال
 على الفنية المقدرة تثبت والتي داخله أو العراق
 التنفيذ حسن تؤيد التي الوثائق تقديم مع العمل تنفيذ
 من وتعتبر العالقة ذات أو المستفيدة الجهات من

 التجارية الملحقية من ومصادقة التأهيل معايير
 .العراق خارج لألعمال عنها ينوب من أو العراقية

 العراق داخل المكتب أو للشركة الكامل العنوان يقدم •
-طابق-عمارة-دار-زقاق-محلة) العراق خارج أو

 التعاقد عند اعتمادش لغرض  ال ..الكتروني البريد
 العراق داخل لشركةا أو المكتب وجود حال وفي
 يؤيد رسمية جهات من صادر رسمي كتاب تقديم
 أو الشركة وعلى الشركة أو المكتب عنوان صحة
 على يطرأ تغيير بكل التعاقد جهة إشعار المكتب
 حصول تاري  من  أيام 7) مدة خالل عنوانها

 للشركة يحق وهمي العنوان بأن تبين وإذا التغيير
 بالقائمة واإلدراج التأمينات ومصادرة العقد فس 

 .السوداء
 الماس  المصرف واسم الحساب رقم تحديد •

 .للحساب
 المدير أو المكتب أو الشركة باسم شراء وصل تقديم •

The Bid should include the following 
documents: 

 The bid must be submitted in one envelope 

that contain the technical and commercial 

offers, each in its own envelope. All 

envelopes must be sealed; stamped By the 
company stamp; and signed by the 

company's managing director or his 

Authorized representative, the priced 
quantities lists and the bid pages must be 

stamped and signed as well, also state the 

bidder's name and position. 

 Foreign companies must submit their 

certificate of incorporation (certified from 
the Iraqi embassy on the same year); the 

company's resume and Articles of 

association; passport and personal 
documents of the managing director in the 

company's branch/ office in Iraq, with his 

Authorization letter; and any other 
document that need to be submitted. and 

submit a letter authorizing the review by 

signing the contract. 

 For qualification purposes, and to prove the 

bidder's capability to perform the services 
required in the tender; submit a list of 

similar services performed by the company 

over the last three years with their well-
performance letters issued by the 

beneficiaries and certified by the Iraqi 

commerce attaché (or its equivalent entity).  

 For awarding purposes; submit the 
company/ office full address (City, Street, 

Sector, Building, Floor, Mail, E-mail..etc) 

In case of any changes, the company must 

submit a notification within (7) days of the 
changing date. The COMPANY has the 

right to avoid the contract; take legal 

actions; and enlist the company in the 
black list If later on the address was found 

to be fake. 

 Banks and account numbers of the bidder. 

 Purchasing receipt under the 

company/office 's managing director name. 

 Submit a tax clearance certificate issued by 

11-1 
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 المفوض
 الهيئاة ومن  للمكاتب) الضريبة من ذمة براءة تقديم •

 صاااحة كتااااب ماااع  للشاااركات) للضااارائب العاماااة
 إلاى ومعناون المناقصاة رقام عليهما ومثبت صدور
 المنطقااة الكهربائيااة الطاقااة إلنتاااج العامااة الشااركة

 االشااااترا  مااان ممانعاااة عااادم وكتااااب الوساااطى،
 .بالمناقصة

 في عنوانه يبين الشركة مخول باسم تخويل كتاب •
 .له الممنوحة والصالحيات الشركة

 المشاركة للشركة المرفقة االستمارة مليء يتم •
 لتسهيل للشركة المفوض المدير قبل من وتأييدها
 من والتأكد للعطاءات والتحليل الفتح عملية
 .المرفقة الوثائق

 لكافة األخيرة  سنوات 3) لـ الختامية الحسابات •

  والعام الخاص القطا  شركات) الشركات
 وبالنسبة حسابات، مراقب من عليها ومصادق
 السفارة من مصدقة تكون األجنبية للشركات
  البديلة) المجاورة البلدان في الملحقيات أو العراقية

 الشركات يخص يمافو. العربية اللغة إلى ترجمةمو
 المالية المقدرة تثبت والتي المشاركة العراقية
 .منها المطلوب العمل تجهيز أو بتنفيذ للقيام للشركة
 :يلي ما تتضمن أن على

  5-3) لفترة المتحققة السنوية اإليرادات -1

 .السابقة سنوات

  .مستمرة عقود) المستمرة االلتزامات -2

 يتم حديثة أعمال لديها ليس التي الشركات  •
 عام قبل سنتين آلخر المالية كفاءتها احتساب

2014. 

 عن االستفسار أحقية العمل صاحب تخويل •
 التي المصارف من المالي العطاء مقدم موقف
 .معها يتعامل

 الشركة من األصلية المنشأ شهادات تقديم •
 البلد وصناعة تجارة غرفة من صادرة المصنعة
 الملحقية أو السفارة من عليها مصادق المنشأ
 للشركات بالنسبة المنشأ بلد في التجارية العراقية
  الدفعات مبلغ توضح)  تجارية وقوائم األجنبية

 الملحقية أو السفارة من عليها مصادق و
  المجهزة المواد وبأن المنشأ بلد في التجارية
 البضائع دخول قبل مستعملة غير جديدة تكون
 المالية المستحقات إطالق إيقاف ويتم للعراق
 صحة ورود لحين للشركات المستحقة للدفعات
 .المنشأ شهادة تصديق

 المتعاقد الشركة باسم تأمين نقل،وثيقة مستندات •

 عن  %110) يعادل بمبلغ الشركة لصالح معها

 عدم حالة في المناقلة تأمين شامال األخطار كافة
 .عالمية شركة من عليها التأمين

 الفنية المواصفات تقديم الشركات كافة على -
 الشركات إحد  من مصدقة العقد  في المطلوبة
 :لدينا المعتمدة الفاحصة العالمية

  الفرنسية Bureau veritas  -أ

 TUV Rheinland Middle East -ب

  األلمانية
  الدنماركية Baltic Control -ج
  السويسرية Cotecna Inspecciton S.A -د

 نفقة على االستيرادية والغير االستيرادية وللمواد
 ونتائجها الفحص شهادات وتقديم الثاني الطرف

 اعتماد يتم ال وبعكسه الفني العرض مع

the Iraqi General Tax Authority (for offices 

and companies), and an authentication 
letter; both issued to the GCEP and entitled 

with the number of the bid, also submit a 

no-objection certificate to participate in the 

bid.  

 Attach an Authorization letter for the 
company's representative, stating his 

position and the powers given to him. 

 The Bid submitting form must be filled in 

and signed by the managing director to 
facilitate the bid opening and evaluation 

process.  

 Balance Sheets for the last (3) years, 

certified by the Iraqi embassy or commerce 
attaché and translated to Arabic. it should 

include: 

1- Annual revenues for the last (3) years, 

2- Continuous commitments (Continuous 
Contracts).  

 For companies with no recent contracts, 

their financial abilities for the last two 

years before (2014) shall be considered.  

 Attach an authorization letter entitling the 
COMPANY to inquire about the bidder's 

financial situation.  

 Commercial Invoice and Certificate of 

Origin (original copies) from the 
Manufacturer (issued by the chamber of 

commerce and industries of company's 

country of origin); legalized by the Iraqi 

embassy or commerce attaché in the 
company's country. Commodities should all 

be new and unused. Financial entitlements 

will not be paid until confirming the validity 
of Certificate of Origin.      

 Shipping documents. For uninsured 

shipments; an insurance policy of (110)% 

of the cargo's value, on behalf of the 
company and interest of the COMPANY 

must be submitted; on all potential risks. 

 All companies must submit the required 

technical specification in section six, tested 

by one of the following International 
companies that are accepted by the first 

party: 

1- Bureau Veritas; 
2- TUV Rheinland Middle East; 

3- Baltic Control; 

4- Cotecna Inspecciton S.A.; 

for imported and non-imported 
commodities, and the second party shall 

bear all costs. Inspection Certificates and 

their results must be submitted in the 
techniqual offer; otherwise the submitted 

specifications shall be rejected. 



 .المقدمة المواصفة
 مع واضحة بصورة المواد منشأ تثبيت يجب •

 مناش  عدة وجود حالة في المناش  أسعار تحديد
 .بالمناقصة المطلوبة المناش  حسب أو
 لكافة االستيراد إجازة بإصدار الشركة تلتزم •

 اإلجراءات واستكمال ومتابعة المستوردة المواد
 كافة الشركة وتتحمل اإلجازة بإصدار الالزمة
 حالة في الفقرة هذش تثبيت يتم) المالية الرسوم
  .باإلجازة العمل إعادة

 In case of several origins available or 

required in the tender, provide a clear 

priced list for all origins. 

 The company is required to issue an Import 
License for all imported commodities, also 

to  pursue and complete all related actions 

required, and bear all costs. [this applies if 

the Import License was required].  

 Alternative Bids [not permitted]  13-1  . مطلوبة غير)  البديلة العطاءات 13-3

  لالنكوترم به المعمول األخير اإلصدار يعتمد 14-5

 . 2010 لسنة) 

the latest applicable versions of the 

INCOTERMS  Shall be adopted (2010). 
14-5 

 عند العطاء مقدم من المقدمة العطاء أسعار تكون 14-6
   . للتعديل قابلة غير)  العقد تنفيذ

The  Bid  prices offered  by  the Bidder  upon 

executing the contract are (non- adjustable) 
14-6 

  جزء) قائمة كل في المسعرة البنود تقل ال أن يجب 14-7
 عن الوطني التنافسي العطاء قوائم من متخصصة

  القائمة لتل  المكونة البنود مجمو  من%  100)

 من   %100) بنسبة نافذ السعر يكون أن يجب

 المكونة البنود من بند كل إزاء المؤشرة الكميات
 .القوائم لتل 
 

The priced items in each specialized list (part) 
in the national competitive bid's lists 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 the lists. 

14-7 
 

 نو  وحسب  الدوالر) عملةب األسعار تكون 15-1
 .المناقصة

Prices shall be in the (US Dollars) currency 

and according to the type of the Bid. 
15-1 

  مائة 180لتنفيذ للتأهيل ) المتوقعة الزمنية الفترة 18-3

 وثمانون يوماً 

The expected rehabilitation period (180) one 
hundred and eighty days 

18-3 

. المجهز العطاء لمقدم المصنعة الجهة تخويل أ 19-1
  مطلوب)

Authorization of the Manufacturer to the 
Bidder. (applicable) 

19-1 
a 

19-1 
 ب

  مطلوبة. )البيع بعد ما خدمات
 كان وإذا, العراق في عامالً  العطاء مقدم يكن لم إذا
 أن يجب , العطاء بيانات) ورقة في مطلوبا   ذل 
 وقادراً  مجهزاً  العراق في عنه بوكيل ممثالً  يكون
 الغيار قطع وتوفير الصيانة بعمليات القيام على

 أو العقد شروط في مذكور هو ما بحسب
 .الفنية المواصفات

 

After sale services (Applicable) 
If the Bidder is not doing business in Iraq, 

and if that was required in the bid data sheet, 

they should be represented in Iraq by an 

agent that is ready and capable of conducting 
maintenance operations and providing spare 

parts as stated in the contract conditions 

and/or the technical specifications. 

19-1 
b 

19-1 
 ج

 المؤهالت جميع العطاء مقدم في تتوفر أن
 الثال  القسم في عليها المنصوص والمعايير

  .والمؤهالت التقييم معايير)

The Bidder should meet all the qualifications 

and standards stipulated in section three 

(Evaluation and Qualification Criteria). 

(Applicable) 

19-1 
c 

 من  يوم وعشرون مائة) 120) العطاء نفاذية مدة 20-1

 .الغلق تاري 

Bid’s validity (120) One hundred and  twenty 

days from the closing date. 
20-1 

 وتعديل بمراجعة فيها يسمح ال التي العقود في 20-3
   يسمح ال.  ) األسعار

The contracts, in which it is not permitted to 

adjust prices. ( non applicable) 
20-3 

   مطلوب.  ) العطاء ضمان - أ 21-1
 من صادر للعطاء ضمان على يحتوي العطاء -ب

 الفصل في الموجود النموذج حسب معتمد مصرف
  .العطاء نماذج) من الرابع

a-   Bid’s letter of guarantee (required). 
b-   The Bid contains a Bid’s guarantee letter 

(issued by a trusted  bank) as per the form in 

Section Four of Bid Forms. 

21-1 

 العطااءات مقدمي من المطلوبة األولية التأمينات -أ 21-2

 كاااونوسااابعمائة دوالر ت ساابعة آالف $ 7,700)

 خطاااب أو ساافتجة أو مصاادق صاا ) شااكل علااى
  .أصلية نسخة  )ضمان

 مصاارف ماان صااادر الضاامان خطاااب) يكااون -ب
 البنا  يصادرها نشارة بموجاب العراق في معتمد

 وحساااب الضاامان تفعياال ماان لنااتمكن المركاازي

 المصاارف فورمااة أو TBI ماان الصااادر النمااوذج

a- The Bid guarantee price is (7,700)$ and 

shall be submitted in the form of (letter of 

guarantee or check) issued by the 

Government of Iraq, or any other form to be 
mentioned in the bid data sheet.  

b- For liquidation purposes; the letter of 

guarantee should be issued from a trusted 
bank in Iraq as per the publication issued by 

21-2 



 المصاادر المصاارف خااتم ضاارورة مااع المعتماادة
 .الضمان لخطاب

 في الموجودة الضمان نماذج احد مع يتوافق أن -ج
 نماوذج أي أو   العطااءات نمااذج)  الرابع القسم
 . العطاء تسليم قبل المشتري من يعتمد آخر

 خطااي طلاب إصاادار فاور للصاارف قابال يكاون  -د
 الاواردة بالشروط اإلخالل حال في لمشتريا من

 . 5-21) الفقرة في

 . األصلية النسخة تسليم يتم أن  -هـ

 بعاد يوماا  28) لمادة المفعاول سااري يكون أن  -و

 نفااذ تمدياد تااري  بعاد أو العطاء نفاذ فترة انتهاء
ً  ذل  كان إذا العطاء ً  مطلوبا   2-20) للفقارة وفقاا

  .العطاء لمقدمي التعليمات) من

the Central Bank of Iraq, and using the official 

form issued by the TBI or the form of the 
bank selected by the bidder.  

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 copy must be submitted; 

duplicates are not accepted, 

f- It must be valid for (28) days after the Bid’s 

validity period or after the date of bid extension 

expiry period, if required according to Para 20-2/ 

Instructions to Bidders. 
 األعمال من بأي العطاء مقدم قيام حالة في 21-7

 الفقرة، هذش من   ب و أ) البندين في المذكورة
 العطاء مقدم أهلية عدم إعالن في الحق فللمشتري
 . المدة المناقصات في مشاركاته وتعليق

ً  الفائز العطاء مقدم فشل إذا – أ   43) للفقرة وفقا

  .  العطاءات لمقدمي التعليمات) من
 ضمان تقديم في الفائز العطاء مقدم فشل إذا – ب

 التعليمات) من  44) المادة بموجب األداء حسن

  . العطاءات لمقدمي
   سنتان األهلية عدم فترة ستكون) 

If the Bidder conducts anything stated in para 
(a) or (b) of this clause,  the  Buyer  shall  

have  the  right  to  declare  the  Bidder 

disqualified and suspend its participation in 
tenders for a period of (2) two year. 

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. 
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 واحدة أصلية نسخة يقدم أن العطاء مقدم على 22-1
 من" أصلية نسخة" عليها مؤشرا عطائه من مميزة

 من  11) المادة في مذكور هو كما المناقصة وثائق

  .العطاء بمقدمي الخاصة التعليمات)

The  Bidder  must  submit  one  original  

copy  of  his  Bid  marked  as “Original” 

from the Bidding Documents as stated in 
11/Instructions to Bidders. 

22-1 
 

 D- Submission and Opening of  Bids تسليم وفتح العطاء -د
23-1 

 أ+ب
للمتقدمين تسليم عطاءاتهم عبر البريد ) ال يحق   
 االلكتروني.

The Bidders May Not send their Bids via 

email. 
23-1 
a+b 

23-2 
 ج

 والخارجية الداخلية المغلفات تحمل أن يجب
 المناقصة ورقم اسم)  الخاصة اإلضافية العالمات
 ورقم االلكتروني وبريدها وعنوانها الشركة واسم
   العطاء مغلف على يكتب المحمول الهاتف

The inner and outer envelopes shall have the 

special additional marks (Name and No. of 
the Tender, (Name, Address, E-mail, Phone 

no., Mobile no.) of the Bidder). 

23-2 
c 

 : هو المشتري عنوان العطاء تسليم ألغراض 24-1
 المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة
 الوسطى

 غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  عنوانال

    15) بناية –  19) شار  –  109) محلة –

  1085: ) بريد صندوق

 الطابق/  االستعالمات:  العطاء تستلم التي الجهة
 صندوق في توضع/  الشركة مقر في األرضي

  المناقصات

 13/8/2018 يوم :المناقصة لغلق النهائي الموعد

 موعد صادف حال وفي االثنين يوم المصادف
 من الوقت نفس في الغلق يكون رسمية عطلة الغلق
 . الرسمي الدوام من يليه الذي اليوم
 . مهراً   عشر الثانية الساعة) :الوقت
 

For the purpose of Bid’s submission, the 
Buyer’s address is: 

To: Ministry of Electricity / GENERAL 

COMPANY OF ELECTRICITY 

PRODUCTION (GCEP)/middle region. 
Address City: Baghdad , Grnada Sq., 

Building No. 166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 
Tender Deadline: Monday 13/8/2018 (In 

case of closing date comes cross an official 

holiday, the closing date shall be at the same 

time in the day which follow the holiday.) 
Time: 12:00 p.m. 

24-1 
 

 : اآلتيين والزمان المكان في العطاء فتح سيتم 27-1
/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة: إلى

  الوسطى المنطقة
 غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  العنوان

Bids shall be opened in the following time 

and place: 

at: Ministry of Electricity / GENERAL 
COMPANY OF ELECTRICITY 

27-1 



   15) بناية –  19) شار  –  109) محلة –

     االجتماعات قاعة)  األرضي الطابق
  بغداد: المدينة

   8/8201 /13):  التاري 

 . مهراً  عشر الثانية الساعة بعد:  الوقت

PRODUCTION (GCEP)/middle region. 

Address City: Baghdad , Grnada Sq., 
Building No. 166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Tender Deadline:13/8/2018  

Time: after 12:00 p.m. 

 البريد عبر العطاءات تسليم المسمو  من كان إذا 27-1

ً  االلكتروني  من  1-23) الفرعية للفقرات وفقا

 اإلجراءات ستكون  العطاءات لمقدمي تعليمات)
  ينطبق ال) .يأتي كما العطاءات فتح

If it is allowed to submit Bids via email 

according to 23-1/Instructions to Bidders, 

Bids opening procedures shall be as follows: 
(not applicable) 

27-1 

 E- Evaluating and Comparing Bids ـ التقييم والمقارنة العطاءات هـ
 طبيعة وحسب  األجنبية العملة) المقدمة األسعار 34-1

 .المناقصة
Prices submitted in other currencies shall be 
converted to their equivalent in (US Dollars). 

34-1 

 في كعامل المحلية األفضلية هام   يؤخذال ) 35-1
 عقود بموجب التجهيز عقود في العطاءات تحليل

 لغاية بالسعر األفضلية بنسبة تحدد مشاركة

 في الوطني المجهز واشترا  دخول شرط % 15)

 العمل بمراحل واآلالت المواد تصنيع مراحل
 له.تفاصي بجميع

(it is not to be adopted) Margin of Preference 

as a factor in analyzing bids and up to 
(15%).  

35-1 
 

 مجاميع أساس على مقارنتها العطاءات تقييم يتم أ 36-3
 ألحد األسعار جدول في ورد وإذا  البنود) الفقرات
 اعتبار فيتم مسعرة غير فقرة العطاءات مقدمي
 األخر  الفقرات بقية أسعار ضمن مغطى سعرها
 .البند في

The Bids shall be evaluated and compared 
on the basis of 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 
 

36-3 
 د

 القسم في الموجودة المعايير حسب التقييم يكون
  . العطاءات ومقارنة التقييم) الثال 

  ال. )التجهيز توقيتات في االنحراف - أ
  ال. )الدفعات توقيتات في االنحراف - ب
 والمواد لالستبدال القابلة األجزاء كلفة - ج

 بعد ما وخدمات الصيانة ألغراض االحتياطية
  ال. )للعطاء المذكورة للمعدات البيع

 االحتياطية والمواد البيع بعد ما خدمات توفر - د
. العطاء في المقدمة للمعدات المشتري بلد في
 وترجيح المعايرة جدول حسب تكون)

  الوثائق مع المرفق العطاءات
 والصيانة التشغيل ألغراض المتوقعة الكلفة -هـ

  ال. )للمعدات التشغيلي للعمر
  ال.)المقدمة المعدات وإنتاجية أداء - و
 :االعتبار بنمر بها األخذ يتطلب أخر  معايير - ز
 .الدقيقة الفنية المواصفات -   
 قبل من والمؤيدة والمنجزة المماثلة األعمال -   

 التنفيذ مستو  تضمينها مع المختصة، الجهات
 في تنفيذها المطلوب للمواد مطابقة وكونها

 .المناقصة
 . باأليام العقد تجهيز أو تأهيل مدة -   
 السنتين خالل واألربا  اإليرادات حجم -   

 .األخيرتين
 ومكان التجهيز وأسلوب التجاري البيع نو  -   

 .المجهزة للمواد االستالم
 الوثائق في المطلوبة المناش  أو المنشأ -   

 .للمناقصة القياسية

Evaluation shall be conducted using the 

criteria of section three (Evaluation and 

Qualification Criteria):  

a- Deviation in supply times. (no) 

b- Deviation in payment times. (no) 
c- Cost of replaceable parts and spare parts 

for the purposes of maintenance and after 

sale service for the equipments stated in Bid. 
(no) 

d- Availability of after sale service and spare 

parts in the country of buyer for the 

equipments offered in the Bid (yes, and 
according to the attached calibration and 

bids' weighting table). 

e- Estimated cost of the purposes of 
operation and maintenance through 

operational life-span of equipments. (no) 

f- Performance and productivity of 
equipments.(no) 

g-  Other criteria that should be considered: 

  - Technical specification. 

   - Submit a list of similar services 
performed by the company; certified by 

competent authorities, includes level of 

implementation and its congruence with the 
commodities required in the tender.   

   - Supplying or rehabilitation period in days.  

   - Income and profits for the last two years. 

   - Commercial sale type, supplying method 
and The Place in which the services will be 

delivered. 

   - The required origin(s) in the Standard Bid 

36-3 
d 



Documents of the tender. 

 كجزء عطاءاتهم تقديم في العطاءات مقدمي أحقية 36-5
 صيانة)  العام التنافسي للعطاء المكون أكثر أو

  .  وتجهيز وتشغيل
  ينطبق ال)

The Bidders’ entitlement to submit their 
Bids as one part or more constituting the 

competitive general contracting : (not 

applicable) 

 

36-5 

 F-  Awarding of Tender إرساء العطاءات -و 
 لزيادة بها المسمو  المئوية للنسبة األعلى الحد 41-1

  .%15) األسعار لنفس كميات

 االتحادية الموازنة تنفيذ تعليمات حسب النسبة تحدد
 .النافذة الحكومية العقود تنفيذ تعليمات و النافذة

 أو المواد أو السلع زيادة التعاقد لجهة يجوز -
 مواصفاتها تعديل أو االستشارية غير الخدمات

 من  %20) عن يزيد ال بما عليها المتعاقد الفنية

 وأن المالي التخصيص يتوفر أن على العقد مبلغ
 عند المتعاقد من المسعرة الفقرات أسعار اعتماد يتم

 عن زاد وما الفقرة كمية من  %20) تجاوزها عدم

 . السائدة السوق أسعار إلى يخضع ذل 
 أو المواد أو السلع كمية زيادة التعاقد لجهة يجوز -

 مواصفاتها تعديل أو االستشارية غير الخدمات
 مبلغ نسبة عن يزيد ال بما عليها المتعاقد الفنية

 نفيذت تعليمات في عليه المنصوص االحتياط
 المالي التخصيص يتوفر أن على السنوية الموازنة

 بالزيادة المشمولة الفقرات أسعار اعتماد يتم وان
 ً  عدم عند المتعاقد من المسعرة للفقرات وفقا

 ذل  عن زاد وما الفقرة كمية من  %20) تجاوزها

 . السائدة السوق أسعار إلى يخضع
 لتخفيض بها المسمو  المئوية للنسبة األعلى الحد-

  .العقد مبلغ من %15) األسعار بنفس الكميات

- Upper limit of percentage permitted to 

increase the quantities in the same prices 
(15%). 

Determined according to the in force laws of 

Government contracts implementation 
instructions and the federal budget 

instructions. 

- The first party is allowed to increase the 

required amounts; non-consulting services; 
and/or adjust the required technical 

specification, by up to (20)% of the amounts 

stated in the contract, and only if the 
financial allocations are available. For the 

amounts less than or equals to (20)%; the 

item pricing in the contract will be used, 

otherwise use the prevailing market rates. 
- The first party is allowed to increase the 

required amounts; non-consulting services; 

and/or adjust the required technical 
specification, by no more than the reserve 

amount stated in the annual budget 

implementation instructions, and only if the 
financial allocations are available. For the 

amounts less than or equals to (20)%; the 

item pricing in the contract will be used, 

otherwise use the prevailing market rates. 
- Upper limit of percentage permitted to 

decrease the quantities in the same prices 

(15%). 

41-1 
 

 صدور تاري  من  يوم 14) خالل العقد توقيع يتم 43-2

  .اإلحالة) القبول كتاب

Contract shall be signed within (14 days) as 
of the date of issuing the letter of acceptance 

43-2 
 

 من يوم  14) خالل التنفيذ حسن ضمان تقديم يتم 44-1

  .اإلحالة) القبول كتاب صدور تاري 

Good performance bond shall be submitted 

within (14 days) as of the date of issuing the 

Awarding letter. 

44-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث: معايير التقييم والمؤهالت
 لعقود تجهيز السلع

 
العطاء. ويحتوي على المعايير التي يستخدمها المشتري/لجنة يكمل هذا القسم التعليمات لمقدمي 

تحليل العطاءات لتقييم العطاء وتحديد فيما إذا كانت المؤهالت المطلوبة متوفرة لد  مقدم العطاء، 
 ولن تستخدم أية معايير أخر .

يغة التي للمشتري أن يختار المعايير التي يراها مناسبة لتنفيذ عملية التجهيز، وله أن يدخل الص
 يراها مناسبة باستخدام العينات المدرجة في أدناش، أو أن يستخدم صيغة أخر  مقبولة.

 
 

 المحتويات
 
 .د  3-36. معايير التقييم )التعليمات إلى مقدمي العطاءات 1
 . 5-36. العقود المتعددة )التعليمات إلى مقدمي العطاءات 2
 . 2-38مقدمي العطاءات . متطلبات التأهيل الالحق )التعليمات إلى 3
 
 

 د( 3-36مقدمي العطاءات . معايير التقييم )تعليمات ل1

عند تقييم عطاء ما من المشتري إضافة إلى سعر العطاءات استنادا إلى الفقرة  يؤخذ بنمر االعتبار
، واحد أو أكثر من العوامل اآلتية المنصوص عليها العطاءات مقدمي إلى التعليمات   من14-6)

د  من ورقة بيانات العطاء باستخدام  3-36)و  العطاءات مقدميل التعليمات د  من 3-36بالفقرة )

 المعايير المنهجية اآلتية:
 

  جدول التسليم )بموجب قواعد االنكوترم المشار إليها في ورقة بيانات العطاء( .أ
لة )أي بعد يفترض أن تسلم السلع الموجودة في جدول السلع خالل المدة الزمنية المقبو

الموعد االبتدائي للتسليم وقبل حلول الموعد النهائي  المحددة في الفصل السادس )جدول 
التسليم . لن تعطى أفضلية للسلع المسلمة قبل الموعد المبكر، وستعامل العطاءات التي 



 ستسلم السلع بعد الموعد النهائي على أنها غير مستجيبة. قد يتم ألغراض التقييم فقط تعديل
أسعار العطاءات التي تسلم السلع بعد "الموعد المبكر للتسليم" المحدد في الفصل السادس 

 6-36)جدول التسليم  إذا نص على ذل  في ورقة بيانات العطاء، كما موضح في الفقرة )

 د  من ورقة بيانات العطاء.
 
  تعديل جدول الدفعات .ب

لدفعات المشار إليه في شروط يتم تقديم األسعار من مقدمي العطاءات بموجب جدول ا
العقد الخاصة ويتم تقييم العطاءات وفق األسس المحددة في ذل  الجدول. يسمح لمقدمي 
العطاء تقديم جدول دفعات بديل واقترا  تخفيض على األسعار الواردة بعطائهم األصلي 

بار جدول في حالة القبول بالبديل المقتر  من قبلهم. للمشتري الحق في األخذ بنمر االعت
  الدفعات المقتر  البديل كذل  نسبة التخفيض المقترحة على األسعار.

 
كلفة األجزاء الرئيسية القابلة لالستبدال والمواد االحتياطية اإللزامية وخدمات ما بعد  .ج

  البيع )أدخل أحد البدائل اآلتية(

.   يتم إضافة كلفة المواد االحتياطية اإللزامية واألجزاء القابلة لالستبدال وخدمات ما 1

بعد البيع بموجب القوائم المقدمة من المجهز والمعدة وفق توصية الجهة المصنعة للسلع 
ورقة    من3-18ألغراض الصيانة ولفترة العمر التشغيلي للسلع المشار إليه الفقرة )

   .3-18إلى مبلغ العطاء ألغراض المقارنة والمفاضلة بين العروض أو )بيانات العطاء 

 .   يقوم المشتري بإعداد قائمة باالحتياج لألجزاء السريعة االستهال  والعالية الكلفة و2

المواد االحتياطية اإللزامية والكميات التخمينية خالل فترة التشغيل األولي المحددة بالفقرة 

ن العطاء ويتم تسعيرها من مقدم العطاء وإضافتها إلى مبلغ العطاء ورقة بيا   من18-3)

  ألغراض المقارنة فقط.
 

  توفير خدمات ما بعد البيع للسلع والمواد االحتياطية في بلد المشتري .د

ورقة بيانات العطاء على قيام مقدم العطاء بعرض كلفة  د  من 3-36إذا نصت الفقرة )

صيانة وتأمين المواد االحتياطية في بلد المشتري يتم إضافة  لتأمين خدمات ما بعد البيع من
  كلفة هذش الخدمات إلى مبلغ العطاء ألغراض المقارنة.

 
  الكلفة المخططة للتشغيل والصيانة .ه

إضافة هام  تعديل على كلفة التشغيل والصيانة للسلع تضاف إلى مبلغ العطاء ألغراض 

)د  و)هـ  . ويتم تحديد هام   3-36ب الفقرة )المقارنة فقط إذا تم النص على ذل  بموج

)د   3-36الكلفة هذش بموجب المنهجية المشار إليها في ورقة بيانات العطاء بالفقرة )

 و)هـ  .
 

  أداء وإنتاجية المعدات .و

إضافة هام  تعديل في الكلفة محسوبة على أساس أداء وكفاءة السلع المقترحة من مقدم 
كفاءة وأداء السلع المشار إليها في وثائق العطاء إذا تم النص بذل  في العطاء بالمقارنة مع 

ورقة بيانات العطاء وفق المنهجية المحددة بالفقرة ذاتها إلى  )د  و)و   من 3-36الفقرة )

  مبلغ العطاء ألغراض المقارنة فقط.
 

  أية معايير إضافية أخرى .ز
والمقارنة تتم اإلشارة إليها بالفقرة  في حالة الحاجة إلى  إضافة معايير أخر  للمفاضلة

 ورقة بيانات العطاء. )د  و)ز   من 36-3)



 
 (5-36مقدمي العطاءات لالعقود المتعددة )التعليمات . 2

يحق للمشتري أن يقوم بإرساء أكثر من عطاء على العطاء المقدم الذي يعرض القيمة األدنى 
لمجموعة من العطاءات )بحي  يكون هنا  عقد واحد لكل عطاء  والذي يستوفي جميع المعايير 

 يلمقدم التعليمات  2-38المطلوبة في مرحلة التأهيل الالحق )المشار إليها في القسم الثال  الفقرة )

 "متطلبات التأهيل الالحق" . العطاء
 على المشتري أن:

يقيم العطاء الذي يحقق الحد األدنى للنسب المحددة بالتعليمات لمقدمي العطاء فقط فيما   أ)
يتعلق بالفقرات المؤشرة بالقوائم المتخصصة والكميات المؤشرة إزاء تل  الفقرات وكما 

 العطاء.   من التعليمات لمقدمي8-14هو محدد بالفقرة )
 

 خذ بعين االعتبار:ويؤ  ب)
 العطاءات األقل كلفة إزاء كل قائمة متخصصة.   .1
التخفيض في السعر لكل قائمة متخصصة، ومنهجية تطبيقه كما عرضها مقدم   .2

 العطاء في عطائه. 
 
 
 

 (2-38مقدمي العطاءات ل)التعليمات  متطلبات التأهيل الالحق .3
ً للفقرة الفرعية  ً وفقا   من التعليمات لمقدمي العطاء، يقوم 1-37)يعد تحديد اقل العطاءات تقديما

ً الفقرة )   من تعليمات لمقدمي العطاء باستخدام 38المشتري بأجراء التأهيل لمقدم العطاء وفقا

يم مؤهالت تقيفي ن تستخدم ل، إما المتطلبات غير المشمولة في النص أدناش، فحددة فقطالمتطلبات الم
 ء.مقدم العطا

 القدرة المالية:  أ)
 على مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القيام بالمتطلبات اآلتية:

 2× السيولة النقدية = الكلفة التخمينية 
 الخبرة القدرة الفنية:  ب)

الفنية  على مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا يوضح إمكانيته على تلبية متطلبات الخبرة
المدرجة أدناش: ]أعمال مماثلة )عقد أو عقدين  خالل الخمس سنوات األخيرة بمبلغ ال يقل 

 % من قيمة العقد الحالي[.80عن 
أن السلع التي يعرضها تفي بمتطلبات  على مقدم العطاء أن يقدم دليال موثقا يوضح  ج)

دية حي  تضاف إلى االستخدامات اآلتية: ]المادة ضرورية لديمومة عمل الوحدات التولي
 الوقود الخام لعنصر الفناديوم الضار بأجزاء التورباين[.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 القسم الرابع: نماذج العطاء
 لعقود تجهيز السلع

 
 جدول النماذج

 
 

 نموذج معلومات مقدم العطاء
 نموذج معلومات المشرو  المشتر 

 نموذج استمارة تقديم العطاء
 األسعار: السلعجدول 

 الخدمات المتصلة بالسلع –جدول األسعار واإلكمال 
 ضمان العطاء )ضمان المصرفي 

 تخويل الجهة المصنعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج معلومات مقدم العطاء
 

تعديل على هذا النموذج،  ]على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة في أدناه، وال يسمح بأي
 وال يقبل أي استبدال[

 
 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء اليوم/ الشهر/ السنة[ التاري :

 ]أدخل رقم العطاء[ رقم العطاء التنافسي الوطني:
 

 صفحة ______ من _______ صفحة
 

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

: ]أدخل االسم القانوني لكل مشروعا مشتركا، يجب إدراج االسم القانوني لكل شري في حالة كون مقدم العطاء . 2
 شريك في المشروع المشترك[

 

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

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

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

 معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء. 6
 

 ]أدخل اسم الممثل المخول[ االسم:
 ]أدخل عنوان الممثل المخول[ العنوان:

 ]أدخل رقم هاتف وفاكس الممثل المخول[ الهاتف/الفاكس:
 ني للممثل المخول[: ]أدخل البريد االلكتروالبريد االلكتروني

 



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

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

 . لمقدمي العطاء

 
  رسالة تبين النية في إنشاء مشرو  مشتر  أو اتفاقية في حالة كون مقدم العطاء مشروعا مشتركا، إرفاق

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

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

    من التعليمات لمقدمي العطاء.5-4وفقا ألحكام القانون، وفقا للفقرة الفرعية )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الشركاء في مشروع مشترك نموذج معلومات
 

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

 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء اليوم/ الشهر/ السنة[ التاري :
 ]أدخل رقم العطاء[ رقم العطاء التنافسي الوطني:

 

 صفحة ______ من _______ صفحة
 

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

 ]أدخل االسم القانوني لكل شريك في المشروع [ االسم القانوني للمشرو  المشتر :. 2
 

 ]أدخل اسم الدولة[ الدولة المسجل فيها المشرو  المشتر :. 3

 : ]أدخل سنة التسجيل[المشرو  المشتر سنة تسجيل . 4

 ]أدخل العنوان [ العنوان الرسمي المشرو  المشتر  في الدولة المسجل فيها:. 5

 معلومات عن الممثل المخول للمشرو  المشتر . 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 االلكتروني للممثل المخول للمشروع المشترك[ البريد االلكتروني:

 

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



  من التعليمات 2-4  و)1-4  أعالش، وفق الفقرة الفرعية )1في )عقد تأسيس أو تسجيل الشركة المسماة  

 لمقدمي العطاء.

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

    من التعليمات لمقدمي العطاء.5-4وفقا ألحكام القانون، وفقا للفقرة الفرعية )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العطاء استمارة تقديمنموذج 
 

]على مقدم العطاء أن يمأل هذا النموذج وفقا للتعليمات المدرجة في أدناه، وال يسمح بأي تعديل على هذا النموذج، 
 وال يقبل أي استبدال[

 
 ]أدخل تاريخ تسليم العطاء اليوم/ الشهر/ السنة[ التاري :

 ]أدخل رقم العطاء[ رقم العطاء التنافسي الوطني:
 : ]أدخل رقم الدعوة[ دعوة طر  عطاء
 ]أدخل رقم التعريف أذا كان هذا عطاء بديال [الرقم البديل : 

 
 ]أدخل اسم المشتري الكامل [  إلى :

 نحن المرقعين في أدناش نقر بأننا : 
 

]أدخل رقم وتاريخ  قمنا بدراسة وثائق العطاء وليس لدينا أي تحفمات عليها ، بما في ذل  المالحق : (أ)

 0إصدار كل ملحق[ 
نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالية بما يتوافق مع وثائق العطاء وجدول التسليم  (ب)

 ]أدخل وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات العالقة[  المحدد في قائمة المتطلبات
]أدخل السعر اإلجمالي  الفقرة ) د   أدناش هو : السعر اإلجمالي لعطائنا ، باستثناء  الحسومات المقدمة في (ج)

 باألحرف واألرقام[ 
 الحسومات المعروضة ومنهجية تطبيقها هي :   د)

] حدد بالتفصيل كل حسم مقدم وعلى        الحسومات إذا تم قبول عطائنا سنطبق الحسومات اآلتية            
 لبات [أي بند سيطبق بالتحديد من البنود الواردة في جدول الط

 
منهجية تطبيق الحسومات  تطبق الحسومات باستخدام المنهجية اآلتية: ] حدد بالتفصيل المنهجية التي 

 ستستخدم في تطبيق الحسومات[



، من من التعليمات لمقدمي العطاء  1-20نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة في الفقرة الفرعية ) يستمر  ش)

، ويبقى من التعليمات لمقدمي العطاء  1-24وفق الفقرة الفرعية ) الموعد النهائي المحدد لتسليم العطاء

 ملزما بحقنا ويقبل في أي وقت يسبق انتهاء فترة الصالحية.
، من التعليمات لمقدمي العطاء  44نتعهد في حالة قبول عطائنا بتقديم ضمان حسن األداء وفقا للمادة )  و)

  وبموجب التوقيتات المحددة في 43العقد وفقا للمادة )  من شروط العقد العامة، كذل  توقيع 18والمادة )

ورقة بيانات العطاء، وبخالفه فأننا نتحمل اإلجراءات القانونية كافة المتخذة بحقنا بما فيها مصادرة ضمان 
 العطاء المقدم من قبلنا وتحملنا فارق البدلين الناجم عن إحالة المناقصة على مرشح آخر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
]أدخل ل ذل  المقاولين الثانويين أو المجهزين ألي جزء من العقد تحمل جنسيات من دول مؤهلة ويشم  ز)

جنسية مقدم العطاء وكذلك جنسية جميع األطراف الداخلين العرض، إذا كان مقدم العطاء مشروعا 
 وجنسية كل مقاول ثانوي مجهز.مشتركا[ 

 .من التعليمات لمقدمي العطاء  2-4ليس لدينا أي تضارب مصالح وفق الفقرة الفرعية )   )
المقاولين الثانويين أو  لم يسبق أن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما في ذل   ط)

المجهزين ألي جزء من هذا العقد  فاقدي األهلية بمقتضى القانون العراقي واألحكام الرسمية ولم يتم تعليق 

 .من التعليمات لمقدمي العطاء  3-4السوداء من قبل وزارة التخطيط الفقرة) أنشطتنا أو إدراجنا في القائمة
]أدخل األسماء الرسوم والعموالت واإلكراميات اآلتية التي تم أو سيتم صرفها إلتمام العطاء أو تنفيذ العقد:   ي)

 الكاملة لكل مستلم، عنوانه الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة[. 
 

 العنوان                               السبب                       المبلغ       أسم المستلم        
__________    _____________   __________________   ____________ 
__________    _____________   __________________   ____________ 

   __________________   ______________________    _____________ 
__________    _____________   __________________   ____________ 

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

إننا ندر  أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم الخطية تشكل عقدا ملزما بيننا حتى تحضير وتنفيذ    )
 ي.العقد الرسم

 إننا ندر  بأنكم لستم ملزمين بقبول العطاء األقل سعرا أو أي عطاء آخر تستلمونه.  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: 



 
 

 ]أدخل اسم مقدم العطاء كامال[مخول حسب األصول بتوقيع العطاء بالنيابة عن: 
 

 .]أدخل تاريخ التوقيع[تم التوقيع في _________ اليوم _____ الشهر ______ السنة ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج جدول األسعار

 
]على مقدم العطاء أن يمأل نموذج جدول األسعار وفق التعليمات المدونة في أدناش، الئحة البنود في العمود األول من 

المتطلبات جدول األسعار يجب أن تتطابق مع الئحة السلع والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري في جدول



  جدول الكميات : السلع

 

 
 التاري : ______________

 رقم العطاء التنافسي: __________
 الرقم البديل: ______________
 رقم الصفحة ______ من ______

1 2 3 4 5 6 7 

 رقم البند
 

 وصف السلع
 

 تاري  التسليم
 

 الكميات والوحدات
 

 DDPوحدة السعر 
  واصل إلى المخازن

 السعر اإلجمالي لكل
 بند

 بلد المنشأ
 

]أدخل رقم 
 كل بند[

 ]أدخل أسماء السلع[
 

 ]أدخل تاريخ التسليم[
 

]أدخل رقم الوحدات التي 
يجب أن توفر وأسماء 

 الوحدات[

 ]أدخل وحدة السعر[
 

]أدخل السعر اإلجمالي لكل 
 بند[
 

 

       

       

       

       

       

       

       

   السعر اإلجمالي : السلع    

 

 الدولي. INCOTERMإلى آخرش طبقا لـ   FOB, C&S, CISCIP ,تحدد طريقة البيع التجاري في شروط اإلعالن سواء كانت 

 
 
 
 
 
 
 



 
 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكميات و اإلكمال 

 
 

 التاري : ______________
 رقم العطاء التنافسي الوطني: __________

 الرقم البديل: ______________
 رقم الصفحة ______ من ______

1 2 3 4 5 6 7 
رقم 

 الخدمة
 

 وصف الخدمة
 

 بلد المنشأ
 

تاري  التسليم في مكان 
 الواجهة النهائية

 الكميات والوحدات

 
سعر الوحدة رقما 

 وكتابة
السعر اإلجمالي للخدمة 

 رقما وكتابة

]أدخل رقم 
 [الخدمة

 [الخدمةاسم ]أدخل 
 

 [اسم بلد المنشأ]أدخل 
 

تاريخ ومكان التسليم ]أدخل 
 [النهائي لكل خدمة

أرقام الوحدات التي ]أدخل 
سيتم تزويدها وأسماء 

 [الوحدات
 

 [وحدة السعر لكل بند]أدخل 
 

]أدخل السعر اإلجمالي لكل 
 بند[

       

       

       

       

       

       

       

  اإلجمالي : الخدمات المرافقةالسعر     

 
 
 
 

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



 نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفية(
 

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

__________________________ 
 وعنوان الفر  أو المكتب المصدر[]أدخل اسم المصرف 

 
 ]أدخل اسم وعنوان المشتري[ المستفيد:
 ]أدخل التاري [ التاريخ:

 ]أدخل الرقم[ ضمان عطاء رقم:

 
تم إبالغنا بأن ]أدخل اسم مقدم العطاء[ )فيما يلي يسمى "مقدم العطاء"  قد سلمكم عطاءش المؤرخ ]أدخل التاري [ 

 ذ ]أدخل اسم العقد[.)فيما يلي يسمى "العطاء"  لتنفي
 

 إضافة، فإننا ندر ، وفقا لشروطكم، بأن العطاءات يجب أن تدعم بضمان عطاء.
 

بطلب من مقدم العطاء، نحن ]أدخل اسم المصرف[ ملتزمون بموجب هذش الوثيقة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز 
را عراقيا فور تسلمنا منكم أول طلب خطي مصحوبا بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ ]أدخل المبلغ بالكلمات[ دينا

 بإفادة خطية تفيد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه )بالتزاماته  تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء:
 

 قد سحب عطاءش خالل فترة نفاذ العطاء المحدد من مقدم العطاء في نموذج عطاءش، أو  -أ
 خالل فترة نفاذ العطاء: مع تبليغه بقبول عطائه من المشتري -ب

 يفشل أو يرفض تنفيذ نموذج العد، إن كان مطلوبا، أو -1

 يفشل أو يرفض أن يوفر كفالة حسن التنفيذ بحسب التعليمات لمقدمي العطاء -2

 تنتهي صالحية هذا الضمان:
مقدم العطاء وكفالة حسن أ  إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسي عليه العطاء، فور تسلمنا لنس  العقد الموقعة من 

 التنفيذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء  أو
 ب  إذا لم يرس العطاء على مقدم العطاء، عندما يسبقه

 عليه، أو ى  تسلمنا لنسخة من تبليغكم لمقدم العطاء بأن العطاء بأن عطاءش لم يرس1

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

 
 وبالتالي، فإن أي طلب للدفع تحت هذش الكفالة يجب أن يستلم كل منا في المكتب في ذل  التاري  أو قبله

 
 تخضع هذش الكفالة للقوانين الموحدة لطلب الضمانات الصادرة وفقا للقانون العراقي.

 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
 ولين توقيع )تواقيع  الممثل )الممثلين  المخول )المخ

 
 
 
 
 
 
 
 



 تخويل الجهة المصنعة
 
 

 اإلرشادات المحددة.على مقدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة ملء هذش االستمارة بموجب 
بتوقيع  وموقعة من الشخص المخول ةالمصنع توج بشعار الجهةن رسالة التخويل هذش على الورق متكو أنيجب 

 إلى ذل  في ورقة بيانات العطاء. اإلشارةتمت  إذافي عطائه  إرفاقهاوعلى مقدم العطاء  الوثائق الملزمة للمصنع.
 
 
 
 
 
 
 
  [ادخل التاري  يوم , شهر , سنة لمعد تقديم العطاء  ]التاري   

  [رقم المناقصة  إدخال ]رقم المناقصة العامة 
  [كان هذا العطاء لشخص بديل  إذارقم تعريف التعريف  إدخال ]الرقم البديل 

 
 
  [اسم المشتري  إدخال ] إلى

  أنحيث 
 نمتلك المعامل الكائنة [نوع المادة المصنعة  إدخال ] , المصنعين الرسميين لـ [اسم المصنع بالكامل  إدخال ]نحن 

لتقديم عطائه المتضمن  [اسم مقدم العطاء الكامل  إدخال ]نخول [ خال العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة إد ]
ً والمصنعة من قبلنا  نخوله الحقاً  [اسم السلعة مع وصف مختصر لها  إدخال ]تجهيز السلع المدرجة  الحقا

  0للتفاوض وتوقيع العقد 
  .( من الشروط العامة للعقد للسلع 27الفقرة )  ألحكاموبموجب هذا , فنحن نقدم الضمان الكامل والتعهد استناداً 

 
 

 [المخولين الممثلين الجهة المصنعة  األشخاصادخل توقيع  ] يعالتوق
 [المخولين الممثلين للجهة المصنعة  أسماء ]االسم 

 [ادخل المنصب  ]المنصب 
 [ادخل االسم الكامل لمقدم العقد  ]بتوقيع هذا التخويل نيابة عن  أصوليا  المخولين 

 
 
 

  [ادخل التوقيع  ]التوقيع 
  [اليوم , الشهر , السنة  ]التاريخ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 القسم الخامس : الدول المؤهلة
 
 

 التأهيل لتوفير السلع، تنفيذ األشغال، والخدمات في العقود الممولة من المشتري:
 

للمشتري الحق في السما  للمؤسسات واألشخاص من الدول كافة لتجهيز السلع أو تنفيذ األشغال أو تقديم  .1
للمشاريع الممولة من قبل الحكومة العراقية. وكاستثناء تمنع المؤسسات في الدول أو السلع الخدمات 

  المصنعة في الدول من المشاركة في المناقصات وفي الحاالت اآلتية:
 

)أ   إذا كانت التشريعات أو التعليمات الرسمية السارية تحمر دولة مقدم العطاء من إقامة العالقات 
ة المشتري شريطة أن يكون المشتري مقتنعا بأن مثل هذا الحمر لن يحول دون تحقيق التجارية مع دول

  التنافس المثمر لتجهيز السلع أو تنفيذ األشغال.
 

)ب  نتيجة االستجابة لقرار صادر من األمم المتحدة / مجلس األمن تحت الفصل السابع من دستور األمم 
يراد أية سلع أو دفع أية سلع أو دفع أية مبالغ لدولة مقدم المتحدة تحمر بموجبه على دولة المشتري است

 العطاء.

 
والمؤسسات المحمورة من االشترا   ولغرض اطال  مقدمي العطاءات على ذل ، ندرج السلع والخدمات .2

  في هذش المناقصة بموجب اإلرشادات آنفا.
 

  أعاله. ()أ(-1)فيما يتعلق بالفقرة  -أ
 )دولة إسرائيل والدول الواقعة تحت طائلة البند السابع(  
 

 أعاله. ()ب(-1)فيما يتعلق بالفقرة  -ب
  (               ) 
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 مالحمات حول إعداد جدول المتطلبات
 

 



 قائمة السلع وجدول التسليم -1

 رقم
 البند

 الوحدة الرقم الرمزي الكمية وصف السلع
 مكان التسليم
 النهائي

 تاريخ التسليم

اقرب موعد 
 للتسليم

 آخر موعد
 للتسليم

موعد التسليم المقترح 
من مقدم العطاء ]يمأل 

 مقدم العطاء[من 

 

 Refurbishment service for the following capital 

parts of frame 9e turbine. 

- Refurbishment should be by set which mean 

compensate the missing ones or that can not the 

Refurbished. 

- Supply all necessary consumable kits for installing 

of moving and stationary and blades like as sealing 

and stage nozzles, pins … etc. 

- Thermal barrier coating should be done for items 

no 1.2.4.7 and the other item as company suggest. 

- Refurbishing fuel nozzles by replacing swirl tips 

and all consumables within the nozzle. 

- The level of Refurbishing (light, medium, or 

heavy) should be specified before contract mode 

mutually. 

  

SET CIP/ال ينطبق المحطة 

تكون فترة 
 ستكون التأهيل

 مائة( 180)

ً  وثمانون  يوما

 

1 Cap Liner 7 Set 131E4436G003 

2 Transition Piece 5 Set 117E8681G001 

3 Fuel oil nozzle 7 Set 204D5052G001 

4 1
ST

  stage nozzle 4 Set 109E3736G017 

5 2
ND

 stage nozzle 2 Set 119E2110G001 

6 3
RD

 stage nozzle 2 Set 112E6651G007 

7 1
ST

  stage blade kit 2 Set 314B7168GO13 

8 2
ND

 stage blade kit 2 Set 91307562G007 

9 3
RD

 stage blade kit 3 Set 91313357G004 

10 1
ST

  stage shroud kit 1 Set 109B4316G001 

11 Flow sleeve 1 Set 117E8692G002 



 $ 761,560 الكـلفة التـخمينية اإلجمـالية للتـأهيل   

 بالعقد وجدول اإلكمال قائمة الخدمات المتصلة -2

 
 ]على المشتري أن يمأل هذا الجدول، يجب أن تكون تواري  االنتهاء المطلوبة واقعية ومتوافقة مع تواري  تسليم السلع[

 

رقم 
 الخدمة

 المكان الذي ستقدم به الخدمات الوحدة 1الكمية وصف الخدمة
تاريخ )تواريخ( االنتهاء من 

 تقديم الخدمات

]أدخل 
رقم 

 الخدمة[

]أدخل كميات  ]أدخل وصف الخدمات المتصلة[
البنود المراد 
 تجهيزها[

]أدخل الوحدات 
 لكل بند[

 ]أدخل تاري  االنتهاء المطلوب[ ]أدخل اسم المكان[

      

  

 ال ينطبق

 

   

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 المواصفات الفنية  -3

 
الهدف من المواصفات الفنية هو تحديد الخصائص الفنية للسلع والخدمات المتصلة بها التي يطلبها  إن

 بعين االعتبار ما يأتي: آخذاً المشتري على المشتري وان يعد قائمة مفصلة بالمواصفات الفنية 

  إذايحدد فيما  أنتتألف المواصفات الفنية من مؤشرات واضحة يستطيع المشتري من خاللها 
كانت المواصفات الفنية التي يقدمها العطاء مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وبالتالي يستطيع 

وفية عطاءات المستال إعدادتقييم العطاء ولذا فأن المواصفات الفنية المحددة جيداً ستسهل عملية 
فحصها وتقييمها ومقارنتها من قبل لجنة تحليل  إلى باإلضافة، اءاتمقدمي العط للمواصفات من

  .العطاءات
  تكون جميع السلع والمواد المستخدمة في السلع جديدة وغير مستخدمة  أنتتطلب المواصفات

 في العقد ومن احدث طراز وتتضمن التطورات كافة في التصميم والمواد ما لم يذكر خالف ذلك 
  وقد توفر العينات لمواصفات أفضل التطبيقات السابقةتستفيد المواصفات الفنية من  أنيجب .

صلبة في وضع  أرضية أو القطاعاستخدمت في عطاءات ناجحة مشابهة في نفس الدولة 
 المواصفات الفنية.

 يطلب المشتري استخدام النظام المتري في تحديد الوحدات في العطاء.  
 وهذا يعتمد على مدى تعقيد السلع الفنية قد يكون مفيداً معايير ثابتة للمواصفات وضع  إن ,

لفنية شاملة لتجنب تقييد تكون المواصفات ا أنوتكرار هذا النوع من عمليات التجهيز, ويجب 
  .المعدات المستخدمة عادة في تصنيع سلع شبيهة أو, أو المواد, التصنيع

  ويجب التصنيع في وثائق العطاء مقيدة، ددة للمعدات والمواد وتكون المعايير المح ال أنيجب
ً تحديد المواصفات الدول األسماء  إلى اإلشارة. كما يجب تجنب ية المعتمدة كلما كان ذلك ممكنا

طلوبة بتلك تحدد المواد والبنود الم أخرىتفاصيل  أية أوالمصورة  األدلة أرقام أو, التجارية
ً يجب  وإذا اإلمكان،, وذلك قدر المنتجة من مصنع معين يتبع وصف هذه  أنلم يكن ذلك ممكنا

 حد (. أقصى إلىيمثلها  ما أوملة ) البنود ج
  كأمثلة ال للحصر:  اآلتيةتبين المواصفات الفنية جميع المتطلبات فيما يتعلق بالنقاط  أنيجب 

 وتصنيع هذه المواد . إلنتاجمعايير المواد والتصنيع المطلوب  -أ 
 تفاصيل االختبارات المطلوبة ) النوع والرقم (. - ب
 .أكمل وجهعلى  تصلة به مطلوبة لتحقيق التسليم/اإلكمالخدمات م أوو/ إضافيأي عمل  -ج 
  .تفاصيل النشاطات التي يجب تنفيذها من المجهز وطبيعة مشاركة المشتري فيها -د 
التي ستطبق   liquidated damageقائمة بتفاصيل الضمانات التي تغطيها كفالة السلع -هـ

 في حالة عدم تحقيق الضمانات .
  العليا  واألدائية, بما في ذلك األقيامتبين المواصفات جميع المتطلبات والخصائص الفنية  أنيجب

, نموذجا خاصاً ) أو المقبولة, كما هو مناسب. يضيف المشتري؛ عند الضرورةوالدنيا المضمونة 
حول هذه الخصائص  مقدم العطاء معلومات تفصيلية العطاء ( ليبين فيهيرفق بنموذج تسليم 

 المقبولة . أومقابل هذه االقيام المضمونة  األدائية
أو جزءاً يبين في عطائه جميع  هذه المواصفات الفنية  أنعندما يطلب المشتري من مقدم العطاء 

بالتفصيل مدى وطبيعة المعلومات , فعليه يحدد أخرىمعلومات فنية  أوجداول فنية  أو, منها
 المطلوبة والطريقة التي يجب تقديمها بها في العطاء من مقدم العطاء.

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
يقدم ملخصاً بالمواصفات  أنكان من المفترض  أذا, أن يدخل المعلومات في الجدول اآلتيعلى المشتري )

 يفية تطابقها مع المواصفات الفنية المطلوبة(ك إليضاحيجهز جدوالً مشابهاً  أنالفنية وعلى مقدم العطاء 
 ق مع المعايير والمواصفات اآلتية:ملخص المواصفات الفنية, السلع والخدمات المتصلة بها تتواف"

 
 

 

رقم 
 البند

 المعايير والمواصفات الفنية السلع والخدمات المتصلة بها أسماء

 $ )الكلفة التخمينية( 761,560 للتأهيلالكلفة الكلية  1

 (GE)شركة أمريكي /  منشأ المواد 2

ً 180) فترة التجهيز 3  ( مائة وثمانون يوما

 المواد ستالممن تاريخ ا شهراً  (12)  موثوقية التشغيلي والضمان ال 4

 
 تفاصيل المعايير والمواصفات الفنية ) حيثما ضروري ( 

 وصفاً مفصالً للمواصفات الفنية [ادخل  ]
  أعاله كما موضح في الجداول

 
 
 
 
 

 المخططات  -4

 
 تتضمن" ( مخططات  "ال وثائق العطاء هذه )

 
 [كانت هذه الوثائق سيتم تضمينها  إذا اآلتيةادخل قائمة المخططات  ]
 
 

 قائمة المخططات 

 الغرض  اسم المخطط  رقم المخطط 

 
 ال يوجد
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 : شروط العقد العامةالسابعالقسم 
 

 التعريفات: .      1
 

 الكلمات والمصطلحات اآلتية ستكون لها المعاني المدرجة إزاء كل منها:    1-1

 
"العقد" يعني االتفاقية المبرمة بين الطرفين )المشتري والمجهز ، باإلضافة إلى وثائق العقد،  -أ

 بما فيها جميع الوثائق الملحقة والمتممة، وأية وثائق أخر  المشار إليها هنا.
 "وثائق العقد" تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذل  التعديالت. -ب
المبلغ الذي يدفع للمجهز والمحدد في العقد، وهو قابل للزيادة أو النقصان أو "سعر العقد" تعني  -ج

 التعديل بحسب بنود العقد.
 ."اليوم" يعني يوما في التقويم الميالدي -د
"اإلكمال" معناها استكمال المجهز للخدمات المتصلة بالعقد بما يتوافق مع الشروط والبنود      -هـ

 .المدرجة في العقد
عناها البضائع والمواد الخام واآلليات والمعدات و/أو المواد األخر  التي يجب على "السلع" م -و

 .المجهز أن يؤمنها للمشتري بموجب العقد
 ."دولة المشتري" تعني الدولة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد -ز
مبينة في "المشتري" تعني )الوزارة/الدائرة  المشترية للسلع والخدمات المتصلة بها، كما هي  - 

 .الشروط الخاصة بالعقد
"الخدمات المتصلة" تعني الخدمات المرافقة لتجهيز السلع، مثل التأمين والتركيب والتدريب  -ط

 .والصيانة المبدئية وغيرها من التزامات المجهز بموجب العقد
"المقاول الثانوي" تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من  -ي

يقوم بالتعاقد مع المجهز لتأمين جزء من السلع المطلوبة أو تنفيذ أي جزء من الخدمات  االثنين،
 .المتصلة بها

"المجهز" هو أي شخص طبيعي، أو أية مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من االثنين، الذي  - 
 .تمت الموافقة على عطائه من المشتري وتم تسميته في العقد

 .مذكور في الشروط الخاصة بالعقد "موقع التسليم" هو المكان ال -ل
 

 وثائق العقد:       .2
 

إن جميع الوثائق المكونة للعقد )وجميع أجزائها  بحسب ترتيبها في العقد مترابطة ومتكاملة ويفسر      2-1

 .بعضها البعض، وتتم قراءة العقد كوحدة متكاملة
 

 الفساد واالحتيال:.      3

تامة بقيام المجهز بأي من ممارسات االحتيال أو الفساد أو التواطؤ إذا توصل المشتري إلى قناعة 
  يوما من 14أو القهر أو اإلعاقة خالل إجراءات التنافس أو تنفيذ العقد، فللمشتري الحق وبعد )

  35توجيه إنذار بذل  إلى المجهز بإيقاف عمل المجهز وإلغاء العقد ويتم تطبيق أحكام المادة )

 ها.  من1-35الفقرة )

 

يشترط المشتري )الوزارة/الدائرة  على مقدمي العطاءات والمجهزين والمقاولين والمستشارين أن         3-1

يلتزموا بأعلى معايير األخالق المهنية خالل فترة التجهيز وتنفيذ العقد. ولتحقيق هذش السياسة فإن 
 المشتري:

 
 أدناش كما يأتي: )أ      بعرف لغرض هذش األحكام المصطلحات المدرجة في



. "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استالم أو استدراج أي شيء ذي قيمة سواء 1

بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمل مسؤول عام في عملية التجهيز أو في تنفيذ 
 .العقد

تنفيذ  "ممارسة احتيالية" تعني تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير على عملية التجهيز أو .2
 .العقد

"ممارسات تواطئية" تعني أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من مقدمي العطاء، سواء  .3
بعلم من المشتري أو دون علمه، بهدف تقديم أسعار عطاء على مستويات زائفة وغير 

 .تنافسية
"ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم، بشكل مباشر أو  .4

 .غير مباشر، للتأثير على مشاركتهم في عملية التجهيز أو التأثير في تنفيذ عقد
  "ممارسات اإلعاقة" .5

وتعني اإلتالف أو التزييف أو التغيير أو اإلخفاء المتعمد للوثائق الثبوتية الخاصة  أوال.

بالتحقيق أو إعطاء إفادة كاذبة للمحققين إلعاقة إجراءات التحقيق في أي من هذش 
الممارسات المذكورة آنفا من خالل التهديد أو التحر  أو تخويف أي طرف لمنعه من 

                                                      .في التحقيقتقديم معلومات وثيقة الصلة 
كذل  تعني األفعال التي تعوق ممارسة المشتري لحقه في التدقيق وممارسة الرقابة  ثانيا.

 .  الفحص والتدقيق من المصرف11المنصوص عليها بالمادة )

 

تورطه في أي من ممارسات الفساد أو ي المجهز في حالة ثبوت يطرد من العمل أي من مومف      3-1

 االحتيال أو التواطؤ أو القهر أو اإلعاقة أثناء إجراءات التعاقد لشراء السلع.
 

 التفسير:.       4
 

 إذا تطلب السياق ذل  قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.     4-1

)أ   ما لم يوجد تضارب مع أية شروط في العقد فإن تفسير المصطلحات التجارية والحقوق      4-2 

 وااللتزام ألطراف العقد تكون بموجب ما توضحه االنكوترم.
واألخر  مماثلة ستكون خاضعة عند استعمالها  CFR, FCA, CIP, EXW)ب  المصطلحات              

عمول بها من االنكوترم المشار إليه في الشروط الخاصة للقواعد المشار إليها في النسخة الم
 بالعقد والصادرة من قبل غرفة التجارة العالمية في باريس.

 

  :كامل االتفاقية     4-3

يتكون العقد من كامل االتفاقية بين المشتري والمجهز، وتبطل جميع المراسالت والمفاوضات 
 بين الطرفين قبل تاري  العقد. واالتفاقيات )سواء شفهية أو خطية  التي تمت

 
  التعديل:     4-4

أي تغيير أو تعديل على العقد لن يكون ذا قيمة قانونية إال إذا كان مكتوبا، ويحمل تاريخا ويشير 
 إلى العقد بشكل محدد، كما يجب أن يكون موقعا من ممثل مخول حسب األصول من كال الطرفين.

 
  عدم التنازل:    4-5

ب  من الشروط العامة للعقد، لن يؤثر أو يحد أو يجحف أي تأخير أو -5-4بمقتضى البند ))أ      

تري  أو أمهال ألي من الطرفين في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد أو االلتزام في الوقت علي 
أي من حقوق الطرف اآلخر المبرمة في العقد، كذل  ال يمثل أي تنازل من أي من الطرفين عن 

  ق في العقد تنازل عن خرق الحق أو خروق الحقة للعقد.أي خر
)ب    أي تنازل من أي من الطرفين عن حقوق أو سلطات أو استرداد حق بموجب العقد يجب أن 
يتم خطيا، وأن يكون مؤرخا وموقعا من ممثل أو مخول من الطرف المتنازل، كما يجب تحديد 

 الحق وإلى أي مد  تم التنازل عنه.
 

  فاذ شروط العقد:ن    4-6

إذا تبين أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو غير قابلة للتطبيق قانونا، فإن هذا المنع 



أو البطالن أو عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من األحكام والشروط 
 األخر  في العقد.

 
 
 

 اللغة:.       5

 
عقد وجميع المراسالت والمستندات المتصلة بها المتبادلة بين المشتري والمجهز يجب أ يكتب ال     5-1

باللغة المحددة في الشروط الخاصة بالعقد. الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءا من 
العقد يمكن أن تكون بلغة أخر  على أم تكون مرفقة بترجمة طبق األصل باللغة المحددة، ولغايات 

 عقد تعتمد على هذش الترجمة.تفسير ال
 
على المجهز أن يتحمل جميع نفقات ترجمة أية وثائق يقدمها إلى اللغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية      5-2

  .دقة وترجمة الوثائق التي يقدمها المورد
 

 التفسير:.       6

 

كان المجهز مشروعا مشتركا أو مجموعة شركتن ومؤسسات، يعتبر جميع األطراف مسؤولين  إذا     6-1

مسؤولية مشتركة وتضامنية أمام المشتري عن تنفيذ أحكام العقد وعليهم أن يعينوا طرفا واحدا من 
بينهم للعمل كرئيس مخول للدخول بااللتزامات نيابة عن المشرو  المشتر  أو مجموعة الشركات 

لمؤسسات. وال يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة أي من المشرو  المشتر  أو مجموعة الشركات أو ا
 أو المؤسسات  دون موافقة المشتري الكتابية المسبقة.

 
 :التأهيل.       7
 

يجب أن يكون المجهز ومقاولوش الثانويون من جنسيات الدولة المؤهلة، ويعتبر المجهز أو مقاوله      7-1

حاصال على جنسية دولة ما إذا كان مقيما فيها، أو مؤسسا أو مشاركا في شركة أو تم الثانوي 
 تسجيله ويعمل بموجب أحكام وقوانين تل  الدولة.

 

يجب أن تكون كافة السلع والخدمات المتصلة بها المطلوب تجهيزها بموجب العقد ويتم تمويلها من      7-2

ذا القسم فإن المنشأ يعني الدولة التي فيها زراعة أو المشتري  من منشأ دولة مؤهلة وألغراض ه
تربية أو استخراج أو تصنيع أو معاملة السلع فيها أو السلع الناتجة من تصنيع أو معاملة أو تجميع 
مكونات أساسية ذات عالمة تجارية تختلف في خصائصها بصورة كبيرة عن خصائص المنتج 

 النهائي الناتج عنها.
 
 :مذكرات التبليغ.       8 
 

أي تبليغ موجه من أحد األطراف إلى اآلخر استناًدا للعقد يكون خطيا ومرسال إلى العنوان المحدد      8-1

 في الشروط الخاصة بالعقد. "خطيًا" تعني مكتوبا مع إثبات باالستالم.
 
 د.تعتبر المذكرة نافذة من تاري  استالمها أو من تاري  سريانها، أيها أبع     8-2

 

 :القانون الحاكم.       9
 

 يحتكم العقد ويفسر حسب القوانين النافذة في جمهورية العراق.     9-1

 

 :فض النزاعات     .10
 



  الحل الرضائي:   10-1

على المشتري والمجهز أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزا  ينشأ بينهما بموجب العقد أو فيما 
 المفاوضات الودية والمباشرةيتعلق بالعقد عن طريق 

 
 

  التحكيم:   10-2

  يوما من بدء المفاوضات 28إذا فشل الطرفان في التوصل إلى حل الخالف أو النزا  بعد مضي )

  فبإمكان أي من الطرفين تقديم إشعار إلى الطرف اآلخر يعلمه برغبته 1-10المذكورة في الفقرة )

 ، ولن تتم مباشرة بإجراءات التحكيم إال بعد استالم باللجوء إلى التحكيم بصدد موضو  النزا
الطرف اآلخر لذل  اإلشعار، ومن الممكن المباشرة بإجراءات التحكيم بموجب العقد قبل أو بعد 
تجهيز السلع ويتم إتبا  إجراءات التحكيم بموجب القواعد المنصوص عليها في الشروط الخاصة 

 بالعقد.
 
 يمنع مما يأتي: إن اختيار التحكيم ال   10-3

 أ. أن يستمر الطرفان في تنفيذ التزاماتهم بموجب العقد إال إذا اتفقا على غير ذل . 
 ب. على المشتري أن يدفع للمجهز أية دفعات متحققة له. 

 
 :التدقيق والمراجعة من قبل المشتري     .11

)االحتكار  وإذا نص على ذل  في في العقود الناجمة عن الدعوة المباشرة أو أسلوب العطاء الواحد  
ورقة بيانات العطاء يحق للمشتري بإجراء الكشف عن مكاتب المجهز ومراجعة وتدقيق حساباته 
وسجالته وكذل  مقاوليه الثانويين قدر تعلق األمر و/أو األشخاص الذين يقومون بتعيينهم ويتم 

 شتري إذا طلب المشتري ذل .تدقيق هذش الحسابات والسجالت من مدققين يتم تعيينهم من الم
 

 نطاق التجهيز:     .12

 
 يجب أن تكون السلع والخدمات المتصلة بها مطابقة لتل  المحددة في جدول المتطلبات.    12-1

 
 التسليم والوثائق:     .13

 
  من الشروط العامة للعقد، يكون تسليم السلع واستكمال تنفيذ الخدمات 1-33بمقتضى الفقرة )   13-1

المتصلة بها مطابقا لجدول التسليم واإلكمال المذكور في جدول المتطلبات. يجب أن يؤمن المجهز 
 تفاصيل الشحن وأية وثائق أخر  بحسب ما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.

 
 مسؤوليات المجهز:     .14

 

نطاق التجهيز طبقا  يجب على المجهز أن يؤمن السلع والخدمات المتصلة بها كافة الواردة في   14-1

  13)، وجدول التسليم واإلكمال، كما هو محدد في الفقرة  الشروط العامة للعقد)من   12)للفقرة 
 . الشروط العامة للعقد)من 

 

 سعر العقد:     .15

 
يجب أن تتطابق المبالغ التي يتقاضاها المجهز في العقد من المشتري مقابل السلع والخدمات    15-1

بها مع األسعار المحددة منه في عطاءش باستثناء أية أسعار معدلة أصوليا استنادا للشروط المتصلة 
 الخاصة بالعقد.

 
 شروط الدفع:     .16

  



سعر العقد بما في ذل  الدفعات المقدمة )إذا كان ذل  ينطبق  يتم دفعها كما هو مبين في الشروط    16-1

 الخاصة بالعقد.
 
عات المستحقة إلى المشتري خطيا، مرفقة بالوصوالت التي تصف السلع يجب أن تقدم الدف   16-2

من الشروط العامة للعقد،  13والخدمات المتصلة بها المنفذة، وبالوثائق الضرورية بحسب الفقرة 

 وعند إتمام جميع االلتزامات المبرمة في العقد.
 
ي حال من األحوال أن تتأخر الدفعة يجب أن يصرف للمجهز الدفعات المستحقة فورا، وال يجوز بأ   16-3

 يوما من تاري  تسليم الوصوالت وقبول المشتري لها. 60عن 

 
 يتم صرف مستحقات المجهز عن الدفعات المحددة بالعقد بالعمالت الواردة في العقد.   16-4

 

الشروط إذا أخفق المشتري في صرف أية دفعة مستحقة في وقتها أو ضمن الفترة المحدد في   16-5

الخاصة بالعقد، فعليه أن يدفع الفائدة على المبلغ المؤجل بالنسبة المحددة في شروط الخاصة 
بالعقد، عن طوال فترة التأخير وحتى يتم الدفع بالكامل سواء كان ذل  قبل أم بعد إرساء الحكم أو 

 التحكيم.
 

 الضرائب والرسوم:   .  17

 
ولة المشتري يتحمل المجهز كامل المسؤولية عن كافة الضرائب بالنسبة للسلع المصنعة خارج د    17-1

 ورسم الطابع ورسوم إصدار إجازة التصدير وأية رسم أخر  تتحقق عليه خارج دولة المشتري.
 
بالنسبة للسلع المصنعة داخل دولة المشتري يكون المجهز مسؤوال عن كافة الضرائب والرسوم     17-2

 سليم السلع المتعاقد عليها إلى المشتري.ال  التي تتحقق عليه لحين ت
 
على المشتري أن يبذل أقصى جهدش في تسهيل حصول المجهز على أية إعفاءات ضريبية أو أي    17-3

 تخفيض لها أو استثناءات بهدف تحقيق أكبر تخفيض في مبلغ السلع.
 

  ضمان حسن التنفيذ:   .  18

 
في الشروط الخاصة بالعقد، فإن على المجهز أن يؤمن الضمان إذا كان ضمان حسن التنفيذ مطلوبا    18-1

يوما من تبليغه بإرساء العطاء، ما لم ينص على خالف ذل  في ورقة بيانات  15المحدد خالل 

 العطاء.
 

تطلق مبالغ ضمان حسن التنفيذ للمشتري كتعويض عن أية خسارة تنتج عن إخفاق المجهز في    18-2

 العقد.إكمال إلتزاماته بموجب 
 
يجب أن يكون ضمان حسن التنفيذ، إذا كان ذل  مطلوبا  في أحد األشكال المنصوص عليها في    18-3

 الشروط الخاصة بالعقد أو بأي شكل آخر يعتمدش المشتري.
 
  يوما من انتهاء المجهز من تنفيذ 28يعيد المشتري إلى المجهز ضمان حسن التنفيذ بعد مرور )   18-4

لم تنص الشروط الخاصة ل  أية التزامات ضمان المصنع، ماه بموجب العقد بما في ذجميع التزامات
 للعقد على خالف ذل .

 
 حقوق النشر:   .  19

 
حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد األخر  التي تحتوي على بيانات ومعلومات    19-1

أو إذا تم تقديمها مباشرة إلى المشتري من قدمها المجهز إلى المشتري، تبقى مسجلة باسم المجهز، 



المجهز أو أي طرف ثال ، بما في ذل  مجهزي المواد، تبقى حقوق النشر مسجلة باسم هذا 
 الطرف الثال .

 
 المعلومات السرية:   .  20

 

يلتزم كال من المشتري والمجهز بالسرية التامة وبعدم اإلفصا  عن أية وثائق أو بيانات أو    20-1

معلومات تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد ألي طرف ثال ، سواء قدمت هذش المعلومات 
الثاني. قبل أو خالل توقيع العقد أو تنفيذش أو إلغائه، دون الحصول على الموافقة الخطية للطرف 

ويستثنى من هذا أية معلومات أ بيانات أو وثائق يحتاجها المجهز لينفذ جزءا من العقد من خالل 
المقاولين الثانويين، وفي هذش الحالة يجب على المجهز أن يحصل على التزام بالسرية من المقاول 

 عقد.  من الشروط العامة لل20الثانوية مشابه لذل  الذي التزم به بموجب المادة )

 
ال يحق للمشتري أو المجهز استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصالن عليها    20-2

 احدهما من اآلخر ألي غرض ال يتعلق بالعقد المبرم بينهما.
 
  المذكورة أعالش من الشروط العامة للعقد ال يسري 2-20  و)1-20التزام طرفي العقد بالفقرات )   20-3

 معلومات اآلتية:على ال
إذا احتاج المشتري أو المجهز إطال  أية جهة أخر  مشاركة في تمويل المشرو  على   أ)

 هذش المعلومات.
 إذا أصبحت هذش المعلومات علنية لسبب خارج عن إرادة الطرفين.  ب)
إذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتالكه للمعلومات وقت تسليمها وأنه حصل عليها   ج)

 ا عالقة مباشرة أو غير مباشرة بالطرف اآلخر.بطرق أخر  ليست له
 إذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثال  غير ملزم بتعهد السرية.  د)

 
  من الشروط العامة للعقد أعالش ال تعدل بأي شكل من األشكال االلتزام بالسرية 20أحكام المادة )   20-4

 لعقد فيما يتعلق بالتجهيز أو أي جزء من العقد.المعطى من أي من الطرفين قبل تاري  توقيع ا
 
   من الشروط العامة للعقد ملزمة حتى بعد إلغاء أو تنفيذ العقد.20تبقى أحكام المادة )   20-5

 

 العقود الثانوية:   .  21

 
ذل  محددا على المجهز إشعار المشتري خطيا بجميع العقود الثانوية المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن    21-1

مسبقا في العطاء. ال يعفي هذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة الحقة المجهز من 
 إلتزاماته أو واجباته أو مسؤولياته بموجب العقد.

 
 يجب أن تستند عقود المقاوالت الثانوية إلى أحكام الشروط العامة للعقد.   21-2

 
 المواصفات والمقاييس:   .  22

 

 المواصفات الفنية والمخططات   22-1

يجب أن تتطابق السلع والخدمات المتصلة بها المؤمنة بموجب العقد بالمواصفات   أ)
والمقاييس الفنية الواردة في القسم السادس وجدول المتطلبات، وفي حال عدم ذكر مقياس، 

 لع.فالمقياس يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة في دول منشأ الس
يحق للمجهز أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم أو بيانات أو مخططات أو مواصفات أو   ب)

وثائق أو تعديالت مقدمة أو مصممة من المشتري أو بالنيابة عنه، على أن يسلم مذكرة 
 بإخالء المسؤولية للمشتري.

م تنفيذ العقد أينما تتم اإلشارة في العقد إلى المواصفات القياسية وقواعد التنفيذ، التي سيت  ج)
بموجبها، فيجب أن يكون إلى اإلصدار أو التحدي  لهذش القواعد والمواصفات المحدد في 



جدول المتطلبات. أي تعديل لهذش المواصفات وقواعد التنفيذ أثناء تنفيذ العقد لن يعتمد ما 
تناسب لم يسبقه موافقة المشتري المسبقة بذل ، ويجب أن يتم التعامل مع هذا التعديل بما ي

   من الشروط العامة للعقد.33مع المادة )
 

 التغليف والمستندات:   .  23

 

يجب على المجهز أن يؤمن شحن السلع إلى وجهتها النهائية المذكورة في العقد بطريقة تضمن عدم    23-1

إتالفها أو إلحاق أي ضرر بها. يجب أن يكون التغليف طوال فترة النقل  كاف لتحمل التعامل 
الخشن والتعرض لدرجات الحرارة القاسية واألمال  والتعرق والتخزين في أماكن مفتوحة، كما 
يجب أن يراعي حجم ووزن صناديق التغليف بعد الوجهة النهائية للسلع وغياب معدات التعامل مع 

 الحموالت الثقيلة في جميع مراحل النقل بما فيها الترانزيت.
 
لتغليف ووضع العالمات المناسبة والتوثيق داخل وخارج المغلفات مع يجب أن تتوافق عملية ا   23-2

 المتطلبات الخاصة بالعقد، أو أية تعليمات أخر  صادرة عن المشتري.
 

  التأمين:   .  24

 
الشروط العامة للعقد، يتم إجراء التأمين الشامل على السلع الموردة  ما لم ينص على خالف ذل  في   24-1

ملة سهلة التحويل لدولة مؤهلة. يكون التأمين ضد الضيا ، أو التلف الناتج عن بموجب العقد بع
 التصنيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو التسلم.

 
 النقل:   .  25

 

الشروط العامة للعقد، فإن مسؤولية تنميم نقل السلع يتم بموجب  ما لم ينص على خالف ذل  في   25-1

 ترم.القواعد المحددة في االنكو
 

 االختبار والفحص الهندسي:   .  26

 
يتوجب على المجهز أن يقوم على نفقته الخاصة باالختبار والفحص الهندسي الالزم على السلع    26-1

 الشروط الخاصة بالعقد. والخدمات المتصلة بها والمحددة في
 

المقاول الثانوي الذي تعاقد  يمكن أن يتم إجراء االختبارات والفحوص الهندسية في مقر المجهز أو   26-2

معه المورد، عند التسليم و/أو وصولها إلى وجهتها النهائية أو أي مكان آخر في العراق بحسب ما 
هو مبين في شروط العقد الخاصة. وفي حالة إجراء االختبار في مقر المجهز أو المقاول الثانوي 

من شروط العقد العامة، على المجهز   2-26الذي تعاقد معه المجهز، فبموجب الفقرة الفرعية )

توفير جميع التسهيالت والمساعدة الالزمة لفريق االختبار بما في ذل  المخططات وبيانات اإلنتاج 
 دون أن يشكل ذل  تكلفة إضافية على المشتري.

 
  من 2-26يحق للمشتري أو ممثل عنه حضور االختبار والفحوص الهندسية بموجب الفقرة )   26-3

ط العامة للعقد، بشرط أن يتحمل المشتري جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن الشرو
 حضورش، شامال على سبيل المثال ال الحصر تكاليف السفر واإلقامة.

 
على المجهز أن يعطي إخطارا مسبقا للمشتري قبل إجراءش لالختبار والفحص الهندسي، يعلمه فيه    26-4

سيجر  فيهما، وعليه أن يحصل على تصريح أو موافقة أي طرف ثال  له بالتاري  والمكان الذي 
 عالقة أو مصنع على حضور المشتري أو ممثله مثل هذا االختبار و/أو الفحص الهندسي.

 
يحق للمشتري أن يطلب من المجهز القيام بأي اختبار و/أو الفحص الهندسي غير مدرج في العقد    26-5

من أن خصائص وأداء هذش السلع مطابق للمواصفات والقواعد إذا وجدش ضروريا، للتأكد 



والمقاييس الفنية المبينة في العقد، بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على 
المورد إلجراء هذا االختبار و/أو الفحص الهندسي إلى قيمة العقد. ويؤخذ بعين االعتبار أي تأخير 

  االنتهاء وااللتزامات األخر  المتأثرة والذي يسببه هذا االختبار و/أو في تواري  التسليم وتواري
 الفحص الهندسي في سير التصنيع و/أو تنفيذ الموردين اللتزاماتهم تحت العقد.

 

على المجهز أن يقدم تقريرا للمشتري بنتائج جميع عمليات االختبارات والفحوص الهندسية التي    26-6

 يتم إجراؤها.
 
يحق للمشتري رفض السلع أو أي جزء منها يثبت االختبار و/أو الفحص الهندسي عدم مطابقتها    26-7

للمواصفات، وعلى المجهز أن يقوم بإصال  أو تبديل هذش السلع المرفوضة أو إجراء التعديالت 
الالزمة عليها لجعلها مطابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، ويعيد إجراء االختبار و/أو الفحص 

  من الشروط العامة 4-23الهندسي على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للمشتري بحسب الفقرة )

 للعقد.

إن موافقة المورد على إجراء أي اختبار و/أو فحص الهندسي وحضور المشتري أو ممثل عنه    26-8

ية   من الشروط العامة للعقد  ال يعفيه من أ6-26وإصدار أي تقرير مطلوب بموجب الفقرة )

 كفاالت أو التزامات أخر  مبينة في العقد.
 

 الغرامات التأخيرية:   .  27

 

  من الشروط العامة للعقد، فإنه في حالة إخفاق 32الفقرة ) باستثناء البنود المنصوص عليها في   27-1

قد، المجهز في تسليم جميع السلع المطلوبة أو أي منها، في موعد )مواعيد  التسليم المحدد/ة في الع
يحق للمشتري دون إجحاف ببنود العقد األخر ، حسم مبلغ من قيمة العقد كغرامات تأخيرية مساو 
للنسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد لسعر التسليم للسلع المتأخرة أو الخدمات غير المنفذة عن 

ول إلى الحد كل أسبو  تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها العملي. وفي حالة الوص
   من الشروط العامة للعقد.35األعلى يحق للمشتري فس  العقد بموجب الفقرة )

 
 الضمانة المصنعية:   .  28

 
يكفل المجهز بكون جميع السلع جديدة وغير مستخدمة ومن أحد  طراز وتتضمن التطورات كافة    28-1

 في التصميم والمواد ما لم ينص على غير ذل  في العقد.
 

ب  من الشروط العامة للعقد فعلى المورد أن يكفل خلو السلع من أية عيوب  1-22بموجب البند )   28-2

ناتجة عن أي إغفال من المورد ناتجة عن التصميم أو المواد أو التصنيع والتي قد تمهر تحت 
 المروف السائدة في دولة مكان الوصول النهائي.

 

  شهرا من تاري  التسليم 12السلع أو أي جزء منها مدة )يجب أن يستمر سريان مفعول ضمان    28-3

  شهرا من تاري  18والموافقة عليها في موقع التسليم المحدد في شروط العقد الخاصة، أو لمدة )

 شحنها من الميناء أو مكان التحميل في بلد المنشأ، على أن تعتمد الفترة التي تنتهي في موعد أسبق.
 
مجهز حول أية عيوب تمهر في السلع وطبيعة هذش العيوب مرفقة بكل الدالئل يبلغ المشتري ال   28-4

الموجودة فور اكتشاف العيوب، وعلى المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمجهز ليقوم بفحص 
 العيوب.

 
يقوم المجهز بإصال  أو تبديل هذش السلع أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية    28-5

 لمشتري عند استالمه مثل هذا البالء، وذل  خالل الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد.على ا
 



إذا أخفق المجهز خالل الفترة المذكورة في شروط العقد الخاصة  في إصال  أو تبديل السلع  يحق    28-6

ية للمشتري خالل فترة معقولة أن يأخذ أي إجراء إصالحي يراش ضروريا على نفقة ومسؤول
 المجهز ودون المساس بأي من حقوق المشتري األخر  في العقد.

 
 التعويض عن براءات االختراع:   .  29

 

  من الشروط العامة للعقد، أن يقوم بتعويض المشتري وعدم 2-24على المجهز، بموجب الفقرة )   29-1

ضد جميع القضايا أو تحميله أية مسؤولية ومومفيه والمسؤولين الذين يعملون في خدمته من و/أو 
األفعال أو إجراءات إدارية أو الدعاو  أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو التكاليف أو أية 
مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المشتري نتيجة انتها  أو 

مسجلة أو العالمات  التجارية أو اتهام بانتها  أي من براءات االخترا  أو النماذج أو التصاميم ال
حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخر  

 وقت توقيع العقد بسبب ما يأتي:

 تركيب السلع من المجهز أو استخدامها في الدولة حي  يوجد الموقع. -أ
 بيع منتجات هذش السلع في أي دولة كانت. -ب

ال يغطي أي استخدام آخر لهذش السلع أو أي جزء منها في غير الغرض المنصوص هذا التعويض 
عليه أو الذي يمكن استنتاجه من العقد، وال يغطي التعويض أي انتها  ينتج عن استخدام هذش السلع 
أو أي جزء منها أو أيا من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبها مع أية معدات أو مواد لم 

 المجهز بموجب العقد.يوردها 
 

إذا اتخذت أية إجراءات أو وجهت أية دعاوي ضد المشتري بسبب أحد األمور المشار إليها في    29-2

  من الشروط العامة للعقد، فعليه إبالء المجهز بها على الفور، ويحق للمجهز على 1-29الفقرة )

أية مفاوضات للتوصل إلى تسوية  نفقته الخاصة وباسم المشتري أن يقوم بإجراءات أو الدعاو  أو
 لمثل هذش اإلجراءات أو الدعاو .

 
  يوما من تاري  التبليغ 28إذا لم يبلغ المجهز المشتري بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاو  خالل )   29-3

 فإن للمشتري الحق أن يتخذ اإلجراءات ذاتها بنفسه.
 

فير المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذش اإلجراءات يعمل المشتري بناء على طلب من المجهز  بتو  29-4

 أو الدعاو ، وسيتم تعويضه من المجهز عن أية تكاليف إضافية تنتج عن هذش المساعدة.
 

على المشتري أن يعوض ويبرأ المجهز ومومفيه والمسؤولين ومقاولين الثانويين الذين يعملون في   29-5

أو إجراءات إدارية أو الدعاو  أو المطالبات أو الخسائر  خدمته من وضد جميع القضايا أو األفعال
أو األضرار أو التكاليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض 
لها المجهز نتيجة انتها  أو اتهام بانتها  أي من براءات االخترا  أو النماذج أو التصاميم المسجلة 

أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو  أو العالمات  التجارية
الموجودة بأي صورة أخر  وقت توقيع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم أو بيانات أو 
 مخططات أو مواصفات أو وثائق أو مواد أخر  قدمت أو صممت من المشتري أو بالنيابة عنه.

 

 حدود المسؤولية:   .  30

 
 عدا حالة اإلهمال أو سوء التصرف المتعمد: ما
لن يترتب على المجهز أي مسؤولية تقصيرية أو غيرها تجاش المشتري بموجب العقد أو أية خسائر  -أ

غير مباشرة، والخسائر الناتجة عن الضرر الحاصل في السلع أو استخدامها أو اإلنتاج أو أية 
في المجهز من دفع أية تعويضات عن األضرار خسارة في األربا ، إال إن هذا االستثناء لن يع

 المتفق عليها مع المشتري.
إن المسؤولية الكلية للمجهز تجاش المشتري بموجب العقد عن أي تقصير أو غير ذل  سوف لن  -ب

تسبب بزيادة كلفة العقد، إال أن هذا التحديد لن يتجاوز سعر العقد بشرط أن هذا التحديد للمسؤولية 



اإلصال  أو تعويض المعدات المتضررة أو التزام المورد بتعويض المشتري سوف لن يشمل كلف 
 عن أي خرق في مواصفات السلع.

 
 التغيير في القوانين واألنظمة:   .  31

 

ما لم ينص على خالف ذل  في العقد، إذا تغير أي من قوانين أو أنممة أو مراسيم أو أنممة داخلية    31-1

  يوما التي تسبق تاري  28أو تم تفعيل أو إلغاء أي من القوانين السارية في العراق خالل فترة )
وبالتالي  تسليم العطاء )بحي  تشمل تغييرا على تطبيق أو تفسير العقد من السلطات المسؤولة 

يؤثر على تاري  التسليم وقيمة العطاء، فإن هذش بدورش سيعدل بالمقدار التي أثرت فيه على أداء 
النقصان كذل  توقيتات التجهيز  أوبالزيادة  األسعارالمجهز والتزاماته فيما يخص العقد. يتم تعديل 

. على الرغم مما التزاماته بشكل ال يد  لهذش القوانين والتعليمات التأثير على المجهز في تحقيق
إذا كان سبق وأن تمت معالجة ذل  بموجب  النقصان أوالزيادة أوردنا آنفا فلن يتم منح المجهز 

 من الشروط العامة للعقد الخاصة بمراجعة األسعار.  15المادة )
 

 القوة القاهرة:   .  32

 
الغرامات التأخيرية وال يتم فس  العقد ال يصادر ضمان حسن التنفيذ المقدم من المجهز وال يدفع    32-1

نتيجة عيوب إذا كان تأخير األداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن القوة 
 القاهرة.

 
ألغراض هذش الفقرة، تعني "القوة القاهرة" أي حد  أو حالة خارجة عن أي من الطرفين، وال    32-2

غير ناتجة عن إهمال أو تقصير أي من الطرفين. هذش الحاالت قد يمكن تجنبها أو توقعها وهي 
تشمل على سبيل المثال ال الحصر الحروب أو الثورات أو الحرائق أو الفيضانات أو األوبئة أو 

 الحمر الصحي أو حمر الشحن.
 

دها أن على المجهز أن يعلم المشتري خطيا فور حدو  القوة القاهرة وأسبابها وعلى المجهز بع   32-3

يحاول اإليفاء بالتزاماته بحدود ما يسمح به المرف الجديد، أو أن يبح  بدائل أخر  الستكمال 
 العمل، إال إذا طلب منه المشتري خطيا خالف ذل .

 

 تغيير األوامر وتعديل العقد:   .  33

 
عقد  من   من الشروط العامة لل8يحق للمشتري في أي وقت أن يطلب خطيا بموجب المادة )   33-1

 المجهز تغيير النطاق العام للعقد في واحد أو أكثر مما يأتي:
المخططات والتصاميم والمواصفات إذا كانت السلع التي سيتم توفيرها بموجب العقد   أ)

 مصنعة خصيصا للمشتري.
 طريقة التغليف والشحن.  ب)
 مكان التسليم.  ج)
 الخدمات المتصلة التي يجب أن يؤمنها المجهز.  د)

 
  أو في الوقت النقصان أوالزيادة بإذا أدت أي من هذش التغييرات إلى فرق في السعر سواء    33-2

المطلوب إلنجاز العمل أو تنفيذ المجهز ألي أحكام في العقد، يجب عندها إجراء تعديل مساو على 
ش الفقرة مبلغ العقد، وجداول التسليم واالنتهاء. ويجب على المجهز أن يطالب بالتعديل تحت هذ

   يوما من تاري  تسلمه أمر التغيير من المشتري.28خالل )
 
على الطرفين أن يتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات المتصلة بالعقد والتي قد يحتاجها المجهز    33-3

ولكن لم يتم ذكرها في العقد، على أال يتجاوز سعرها معدل األسعار التي يطلبها المجهز لقاء نفس 
 من أطراف أخر . الخدمات

 



استنادا إلى ما جاء في أعالش، لن تقبل أية تعديالت أو تغييرات على شروط العقد إال إذا كانت    33-4
 خطية وموقعة من الطرفين.

 
 تمديد المدة:   .  34

 

السلع إذا واجه المجهز أو أي من المقاولين الثانويين لديه خالل فترة تنفيذ العقد مروفا تؤخر تسليم    34-1

  من الشروط العامة للعقد، 13أو استكمال الخدمات المتصلة بها في الوقت المحدد بحسب المادة )

  يوما من تاري  نشوء المروف، مبينا 15فيجب على المجهز أن يعلم المشتري بها خطيا وخالل )

وله أن يمدد مدة سببها ومدة استمرارها. وعلى المشتري أن يقوم بتقييم الحالة فور استالمه للتبليغ 
 العقد، وفي هذش الحالة يقوم الطرفان بالمصادقة على التمديد من خالل تعديل العقد.

 

  من الشروط العامة للعقد، فإن أي تأخير في 32باستثناء حالة القوة القاهرة الواردة في الفقرة )   34-2

امات التأخيرية حسب الفقرة األداء والتسليم وإتمام االلتزامات يضع المجهز تحت طائلة فرض الغر
  من 1-34  من الشروط العامة للعقد، إال إذا تم االتفاق على تمديد مدة العقد بحسب الفقرة )26)

 الشروط العامة للعقد.
 
 فسخ العقد:   .  35 

 فس  العقد بسبب إخالل أو تقصير المجهز :   35-1

 ، مع المجهزمنهجزءاً  أويفس  العقد  أنلة للمجهز )أ        للمشتري من خالل مذكرة خطية بالتقصير مرس
  اآلتية:خرقاً لشروط العقد في الحاالت  أويكون في ذل  انتهاكاً  أندون 

 
خالل فترة التمديد التي  أواخفق المجهز ، في تسليم السلع خالل الفترة المحددة في العقد ،  إذا   1)

 مة للعقد . من الشروط العا 34يعطيها المشتري حسب الفقرة 

 

 بموجب العقد .  إليهالموكلة  األخر من المهام  أي أداءاخفق المجهز في  إذا   2)

 
من ممارسات االحتيال  أيتورط المجهز حسب قناعة المشتري خالل فترة تنفيذ العقد ، في  إذا   3)

 في تنفيذش .  أومن الشروط العامة للعقد ، في تنافسه على العقد ،  3الفساد المعرفة في الفقرة  أو

 
ــ أ  من الشروط العامة للعقد ، فله 1ـ  35جزأ منه ، بحسب البند ) أو)ب   في حالة فس  المشتري العقد 

طريقة التي يراها مناسبة ، يستكمل عملية تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها التي لم تسلم ، بال أن
زيادة في تكلفة توريد السلع المتفق عليها مع مصادرة ضمان حسن التنفيذ  أيوعلى المجهز تحمل 

 ولكن على المجهز االستمرار في تنفيذ العقد فيما يتم تفويضه به . 
 

 فس  العقد بسبب اإلفالس :  2ـ 35

ذكرة خطية للمجهز في أي وقت إذا ما أفلس المجهز )أ      للمشتري الحق بفس  العقد عن طريق إرسال م
وفي هذش الحالة يتم فس  العقد دون دفع أية تعويضات للمجهز ، شريطة أن ال يؤثر هذا  أو أعسر.

  على أي حق في عمل أو إصال  حد  أو يمكن أن يحد  الحقاً للمشتري .
 
 فس  العقد من طرف المشتري :   3ـ35

رغبته  بإعالنوقت من خالل مذكرة خطية للمجهز  أيجزء منه في  أو)أ      للمشتري الحق بفس  العقد 
 ً ً في فس  العقد كليا  إلغاؤهاتحدد المذكرة رغبة المشتري والبنود التي تم  أن. ويجب أو جزئيا

 والتاري  الذي يصبح فيه فس  العقد فاعالً .
 

ن تقبل م أنل ثمانية وعشرين يوماً من تاري  التبليغ بفس  العقد يجب السلع الجاهزة للشحن خال إن)ب     
 بين :  راالختبابالنسبة لبقية السلع فأن للمشتري  أما. المشتري حسب شروط وأسعار العقد

  أوالعقد ، و/  وأسعاريتم استكمال جزء منها وتوصيله حسب شروط  أن  1)

 



التي تم ق عليه للمجهز لقاء السلع والخدمات المتصلة بها تبقى منها ودفع المبلغ المتف   إلغاء ما2)

 توفيرها جزئياً والمواد والقطع المنتجة سابقاً من قبل المجهز .
 

  :التنازل   .  36

بموافقة  إالجزئياً  أوالمجهز التنازل عن التزاماتهما المبرمة في هذا العقد كلياً  أويحق للمشتري  ال  1ـ 36

 .  اآلخرخطية مسبقة من الطرف 
 

 :قيود التصدير   .  37

دون إغفال عن مسؤولية المجهز في انجاز وثائق التصدير المحددة في العقد ، يعفى المجهز من           
قيود جديدة على  أيةالتزاماته في تجهيز السلع والمنتجات والخدمات المتصلة بها في حالة فرض 

السلع  أوتغيير في استخدام المنتج  أيإجراء  أو، أو دولة المشتريير من المشتري إجراءات التصد
 لة المجهزة لهذش المنتجات والسلع،المطلوب توريدها قد ينجم عن تعليمات تجارية تصدر عن الدو

لن يعفي المجهز من مسؤوليته في تعريف المشتري بإجراءاته كافة المتخذة  اإلجراءهذا  إن إال
 أومعززة بالوثائق مراحل التصدير كافة بضمنها طلباته المقدمة للحصول على إجازة تصدير 

. يتم إنهاء العقد عند ذا  حسب رغبة هة المصنعة والمحددة بموجب العقدكتاب التخويل من الج
   .  3ـ35)المشتري وفقاً للفقرة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

 لعقود تجهيز السلع الشروط الخاصة بالعقدالفصل الثامن: 

 Special Conditions of  the  Contract for  Commodities  Supply  Contracts 
1-1 

  ( 

العامة إلنتاج  الشركة وزارة الكهرباء /اسم المشتري : 
جنوب محطة كهرباء  /الطاقة الكهربائية / المنطقة الوسطى 

 بغداد الغازية / األولى

Ministry of Electricity/ General COMPANY of 

Electricity Production (GCEP) /middle region / 

South of Baghdad power plant station/ First. 

1-1 
(h) 

1-1 
 )ل 

واصلة المواد  / CIP) 1/الغازية جنوب بغدادمحطة كهرباء 

 للمخازن.

South of Baghdad power plant station/ First / 

Warehouse (CIP). 
1-1 

(l) 

2-4 
 ) أ  

 في موصوفة كما هي التجارية المصطلحات معاني
 والحقوق تجاري مصطلح ألي المعنى كان إذا م.االنكوتر

 تعتمد االنكوترم، مع تنطبق ال العقد ألطراف وااللتزامات
 احد إلى اشر: استثناء) قبل من الموضوعة المعاني

  األخر  المقبولة العالمية التجارية المصطلحات

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). 

4-2 

(a)  

2-4 
 )ب 

 Latest version of INCOTERMS (2010). 4-2 . 2010) لالنكوترم المستخدم المحد  اإلصدار

(b)  

  Language: Arabic/English. 5-1  االنكليزية أو العربية اللغة: )المعتمدة اللغة 5-1

 :البالغات إلرسال 8-1
 العامة الشركة/ الكهرباء وزارة: )إلى: المشتري عنوان
  الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج

 15/ بناية – 19/ شار  -109/  محلة :الشار  عنوان

  االستعالمات – األرضي الطابق: والغرفة الطابق رقم
  بغداد: المدينة

  1085 ب.ص :البريدي الرمز

  العراق :الدولة
 : االلكتروني البريد
 :   للشركة االلكتروني الموقع

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
 :          التجاري للقسم االلكتروني البريد

gcep_micomdep@yahoo.com 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iqmail: -E 

For sending notice, the Buyer’s address is: To:  
Address: 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 166, St. 

No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, Queries 

room. 

 

Email:  

Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 

E-mail of the Commercial Department: 

gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

8-1 

 Contracts are subject to the Iraqi law. 9-1 .العراقي للقانون العقود تخضع 9-1

 في إليها والمشار التحكيم إجراءات تنمم التي القواعد إن 10-2

 : يلي كما سيكون للعقد العامة الشروط من  2-10) الفقرة

 رقم الحكومية الديون تحصيل قانون إلى العقد يخضع  -

 القضاء ووالية العراقية القوانين والى  1977) لسنة  56)

  1951) لسنة  40) رقم العراقي المدني والقانون العراقي

  .2006) لسنة  12) رقم التضمين وقانون

 مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن  أ) 2-10 الفقرة

 .أجنبي

The rules regulating the arbitration procedures as 
stated  in 10-2/General Conditions of the 

Contract are as follows: 

The contract subject to the law of government 

debts collection no (56) of (1977), and the Iraqi 
laws  

And Iraqi jurisdiction and Iraqi civil law no.(40) 

of (1951) and Inclusion law no.(12) of (2006). 

10-2 
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 مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن  ط) 2-10 الفقرة

 .محلي
 : أجنبي مجهز مع العقود. أ

 الموحدة واألعراف األصول وفق العمل التعاقد جهة على
 العالمية التجارة غرفة من الصادرة المستندية لالعتمادات

ICC  العقود تنفيذ بتعليمات المشمولة العقود إبرام عند 

 .النافذة الحكومية
 
  المشتري دولة من محليين مجهزين مع العقود. ب
 من المحلي والمجهز المشتري بين نزا  حدو  حالة في
 المحاكم أو التحكيم إلى اللجوء فيتم المشتري، دولة

 .المشتري دولة قوانين وبموجب المختصة
 قابل الغير المستندي االعتماد بفتح التعاقد جهة تقوم -

 وتنفيذ سلع توريد) االستيرادية العقود أقيام لتغطية للنقض
 أو األجنبية الشركات مع التعاقد عند  خدمات وشراء أعمال
 أو المعتمدة الحكومية المصارف أحد خالل من العراقية
 بكتاب التبليغ)  التعاقد إجراء بعد النافذة الضوابط حسب
  .  العقد وتوقيع التنفيذ حسن خطاب واستالم اإلحالة

 طلب على بناءاً  مثبت المستندي االعتماد فتح يمكن -
 . تثبيته مصاريف يتحمل أن على المتعاقد

 فتح على المترتبة العموالت كافة الثاني الطرف يتحمل -
 .اإلعتمادات وتعزيز

 الضمان خطاب تمديد يتم المستندي االعتماد تمديد عند -
 . والمبلغ المدة بنفس التنفيذ حسن
 بعد إال للنقض قابل غير المستندي االعتماد إلغاء يجوز ال -

 فاتح المصرف) المعنية األطراف موافقة استحصال
  . المجهز, المراسل المصرف, االعتماد

 الكمركي اإلخراج مهمة تسهيل كتاب إلصدار طلب تقديم -
 بالمواد الخاصة والقوائم الشحن مستندات مع المجهزة للمواد

 أقصاش موعد قبل العربية اللغة إلى ومترجمة أصلية المجهزة

ً  وأربعون خمسة  45)  للمنافذ المواد وصول من يوما

 في يتسبب تأخر أي مسؤولية المجهز ويتحمل الحدودية
 الفترة ضمن كاملة مستندات تقديم عدم جراء المواد إخراج
 .أعالش المحددة

10-2-a shall be included in the supply Contracts 

with foreign suppliers 
 10-2-b shall be included in the supply Contracts 

with local suppliers 

a-  Contract with Foreign Supplier: 

for Contracts made with foreign suppliers, shall be 
adopted the international trade arbitration due to 

its practical advantages over other rules of 

settlement of disputes, or rules applied in 
arbitration in which the Buyer may be interested: 

Rules of Arbitration for 1976 issued by the 

UNCITRAL or the Rules on Settlement of Dispute  

and Arbitration by the International Chamber of 
Commerce (ICC). 

If the Buyer selects UNCITRAL rules, a form 

shall be adopted for the condition that must be 
included in the General Conditions of Contract, as 

follows  

10-2-a- Any dispute, conflict or demand arising 
from or connected with this Contract shall be 

settled by arbitration according to the UNCITRAL 

rules on arbitration currently in force. 

If the Buyer selects ICC rules, a form shall be 
adopted for the condition that must be included in 

the General Conditions of Contract, as follows  

10-2-b- The Dispute arise from this Contract shall 
be finally settled according to the ICC’s Rules of 

Settlement of Disputes and Arbitration by one 

arbitrator or more to be appointed according to 
such rules. 

b-  Contracts  with  Local  Suppliers  from  the  

Buyer's Country: 

In  the  event  of  any  dispute  between  the  
Buyer and  the  local Supplier from the Buyer’s 

country, the matter shall be referred to arbitration 

or competent courts according to the law of the 
Buyer’s country. 

  هي المجهز من تأمينها المطلوب الوثائق وبقية الشحن وثائق 13-1

 .استيرادية إجازة -

 الموردة أو المصنعة الجهة قبل من المقدمة الضمان شهادة -

شهًرا    12)  التشغيلي الضمان ن نفاذية فترةتكو أن على

  . المواد ستالممن تاري  ا

 مصرف من صادرة مشروطة غير مصرفية كفالة تقديم -

 البالغة األولية النقدية السلفة مبلغ تعادل العراق في معتمد

   وجدت إن)  العقد توقيع بعد اإلحالة مبلغ من%   10)

 مجلس لقرار استناداً  العام والقطا  العامة الشركات باستثناء

  .2010) لسنة  63) المرقم الوزراء

Shipping and other documents to be submitted by 

the Supplier: 

- letter of guarantee submitted by the manufacturer 
or the importer, and the Commodities guarantee 

validity period must be (12) months from date of 

receiving the Commodities. 
- presenting an unconditional bank guarantee from 

an approved bank in Iraq equals (10)% of the 

contract's value after signing the contract (if 

applicable) except for general companies and 
public sector enterprise according to the Iraqi 

council of ministers' decision no.(63) of (2010). 
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 بها المتصلة والخدمات المجهزة للسلع المحددة األسعار 15-1
   قابلة غير.  ) للتعديل قابلة المنفذة

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

15-1 



 : مبين كما   المستحقات)  الدفع شروط 16-1

 االستالم بعد بالدوالر االمريكي  %100) المبلغ تسديد يتم

 : كاآلتي

ً  ومطابقتها المواد وصول بعد%  75) -  .فنيا

 في المبين التشغيلي الضمان فترة انتهاء بعد%  25) -

 .أعالش  1-13)  الفقرة

Method and Terms of Payment are as follows: 

(100%) of payment in USD after receiving the 

commodities as follows: 
 - (75)% upon Commodities’ arrival to the final 

destination and after verifying the technical 

specifications. 

- (25)%  after  the end  of  the  Commodities' 
functioning guarantee period in para 13-1 above. 

16-1 

 بعدها المشتري على التي الدفع تأخير فترة)  ينطبق كان إذا 16-5
 . يوم  عدد ادخل) هي  فائدة يدفع أن
 %  .  الرقم ادخل)  هي ستطبق التي الفائدة نسبة
   تنطبق ال) 
 

If it is applicable (The period of payment delay 

that the buyer shall afterwards pay an interest is 

[insert number] days. 
Interest rate that shall be applied is [insert 

number] days. (not applicable) 

 

16-5 

   إلزامي) التنفيذ حسن ضمان 18-1
 اإلحالة مبلغ قيمة من% 5 تكون األداء حسن ضمان قيمة

 .األمريكي وبالدوالر

Good Performance guarantee is [“compulsory”] 
good performance guarantee amount  shall  be (5)%  

of the contract's value and in US Dollars. 

18-1 

  شكل على األداء حسن ضمان يكون إلزامية، كونها حال في 18-3
  .معتمد مصرف من ضمان خطاب)

If compulsory, the good performance guarantee 

shall be in the form of (a guarantee letter from a 

valid Bank). 
 

18-3 

 الضمان فترة انتهاء بعد) األداء حسن ضمان يسترد 18-4
 قبل من ومختوم موقع مؤيد فني بتقرير وتزويدنا التشغيلي

 من الحاجة انتفاء يؤيد بكتاب وتزويدنا ، الرقابة قسم)
 . المستفيدة الجهة من الضمان خطاب

The value of good performance guarantee can be 

returned after  the operational warranty period 

expires. 

18-4 

 أضرار أي إلحاق أو إتالفها عدم) السلع تأمين المجهز على 23-2
 الجهة مخازن إلى إدخالها ولحين النقل فترة طول بها

  . المستفيدة

The Supplier ensures that the Commodities are 

shipped to their destination as stated in the 

Contract in a way that guarantees that no damage 
to occur to them. 

23-2 

 بمبلغ الشركة لصالح معها المتعاقد الشركة باسم تأمين وثيقة 24-2

 .المشحونة البضاعة قيمة من  %110) يعادل

An insurance of (110)% of the cargo's  value, on 

behalf of the company and interest of the 
COMPANY, must be submitted.       

24-2 

 : النقل 25-1
 مع   المستفيدة الجهة)  المشرو  موقع إلى السلع نقل إن  
 مسؤولية من هي وخزن تأمين إجراءات من تتضمنه ما كل

 .العقد في داخلة األعمال هذش كلف وان المجهز

Transportation of Commodities: the importer is 

required under the Contract to transport the 

Commodities to their final destination as stated in 

the Contract .The supplier will be responsible for 

transportation, insurance and storage procedures, 

and the cost of such works are included in the 

Contract. 

25-1 

27-1 

 

الغرامات التأخيرية : تفرض غرامة تأخيرية على الطرف 
 الثاني في حالة التأخير في التجهيز وتحسب كما يلي :

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
مبلغ العقد

مدة العقد الكلية 
  

 أي تغير في المبلغ مبلغ العقد هو )مبلغ العقد األصلي + 
 مدة العقد هي  )مدة العقد األصلي + أي تغير في المدة .

 
يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب االنجاز 

لاللتزامات التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ العقد والتي 
صدرت فيها شهادة تسلم أولي للعمل المنجز أو السلعة 

ومهيأة لالستخدام  المجهزة أو الخدمة المطلوبة مطابقة
 حسب شروط التعاقد وتطبق المعادلة كاآلتي:

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
قيمة االلتزامات غير المنفذة

مدة العقد الكلية 
  

1-  Delay Penalties shall be 10%  per day as 

following: 

 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10% = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 

The contract amount is the original contract 

amount  ± any change in amount. 
The contract period is the original contract 

period ± any change in period. 

 

2-  The Delay Penalties shall be reduced in 
accordance with the partial shipments received by 

the first party and the issuance  of the  preliminary 

certificate of  acceptance, as per the following 
formula: 
 𝑢𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10 = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 
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 استالم تاري  من   شهًرا12) ) التشغيل ضمان نفاذ فترة 28-3

   .الفنية للمواصفات ومطابقتها المواد

Commodities  guarantee validity period is ( (12) 

months from the date of receiving the Commodities 
28-3 



 مخازن) النهائية الوجهة مكان سيكون الكفالة، ألغراض

  .CIP المستفيدة الجهة
and verifying the technical specifications. 
For the insurance purposes, the final destination 

shall be the ware-house of the buyer (CIP). 

ً  مائة وثمانون  يوم 180)ستكون  أهيلفترة الت 28-5  Period of rehabilitation shall be (180) one hundred .يوما

and eighty days. 
28-5 

 
شروط 
 أخر 

 العقد الذي سيوقع خاضع إلى : -

 ( 2014  لسنة )2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  

  لسنة 44وتعليمات الموازنة العامة االتحادية رقم )

(2017 .  

 ( لسنة 56قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  

  لسنة 40العراقي رقم )   والقانون المدني1977)

  لسنة  12  وقــانون التضمين رقــم ) 1951)

(2006.  

  المناقصة خاضعة لقانون رسم الطابع بنسبة

 ثالثة باألف عند توقيع العقد. % 0,003)

 ( 3المناقصة خاضعة للتحاسب الضريبي بنسبة% .  

 ( 1/1000استيفاء مبلغ رسم الطابع العدلي وبنسبة  

 عشرة آالف دينار عراقي.  10000ولغاية )

  يتحمل من ترسو عليه المناقصة دفع أجور نشر آخر
 إعالن قبل توقيع العقد.

 ( من الكلفة  %20استبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد  

 التخمينية المخصصة ألغراض اإلحالة. 
  في حالة إعادة إعالن المناقصة يكون ثمن شراء

 مستندات المناقصة غير قابل للرد.
  5تفريغ البضاعة في مخازن الطرف األول خالل )يتم  

 ) الجهة المستفيدة  . أيام من وصول المواد إلى الموقع
  تتعهد الشركة بصحة المستمسكات المقدمة للمناقصة

وفي حال ورود اإلجابة من جهة اإلصدار عكس ذل   
يحق للطرف األول اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق 

  لسنة 11بات رقم )الشركة وحسب قانون العقو

إلغاء  للشركة  ومصادرة التأمينات ويحق 1969)

مع اإلحالة وإحالة المناقصة بعهدة المناقص الثاني 
واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن  تحميله فرق البدلين

 وضع الشركة في القائمة السوداء.
  تعتمد ضوابط ومعايير الترجيح االسترشادي للعطاءات

ييم العطاءات حسب ما ورد بكتاب أثناء الدراسة وتق

  في 4/7/434398وزارة التخطيط المرقم )

(14/4/2009 .  

 من  %50) بنسبة وطنية عمالة بتشغيل الشركات تلتزم 

 الديواني األمر من  5) الفقرة وحسب العامل الكادر

 .2012 لسنة  46)

 العقد تنفيذ إليها يحال التي األجنبية الشركة تلتزم 
 قسم /االجتماعية والشؤون العمل وزارة بمراجعة

 إلى األجنبي دخول تاري  من يوًما  30) خالل األجانب

 وبخالفه عمل، إجازة فيها العاملين منح لغرض العراق
 االلتزام عدم عند مالية غرامات الشركة على يترتب
 المستحقات صرف عدم إلى إضافة أعالش، بالفقرة
 له الممنوحة الدخول سمة وإلغاء المالية

 حق إلغاء المناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة  للشركة
بناًء على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات 
ويعاد ثمن الشراء وثائق المناقصة فقط للمناقصين 
وكذل  يتم إعادة ثمن شراء وثائق المناقصات إلى 

 المناقصين في الحالتين اآلتيتين :
التنفيذ إلى  حال إلغاء المناقصة وتغيير أسلوب –أ 

الدعوة المباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط 
اللجوء إلى تطبيق هذين األسلوبين على اعتبار إن 

- The contract will subject to: 

 Government contracts implementation 

instructions no.(2) of (2014) and the federal 

budget instructions no.(44) of (2017). 

 The contract subject to the law of government 

debts collection no (56) of (1977) and Iraqi 
civil law no.(40) of (1951) and Inclusion law 

no.(12) of (2006). 

 Stamp fees (0.003)% three per thousand  when 

signing the contract. 

 Income tax (3)%. 

 (**) 

 That who will be awarded the contract, shall 
be charged with fees of  the last announcement  

before signing the contract. 

 Offers that exceed or are less than (20)% of 

the contract value shall be rejected. 

 In case of re-declaring the tender, the 
purchasing price of the bidding documents is 

non-refundable. 

 Unloading should be within (5) days from the 

commodities reaching its final destination 

specified in the Buyer’s country specified 
Project site. 

 All the documents submitted by the second 

party must be authentic, otherwise the 

COMPANY will gain the right to take legal 
actions against it according to the Iraqi 

punishments law no.(11) of 1969; confiscate 

the deposit; award the contract to the next 
bidder (**); and enlist the company in the 

black list.  

 Regulation and standards of indicative 

weighting shall be adopted in evaluating the 

tenders, as indicated in letter no.(4/7/434398) 
in 14/4/2009 issued by the Iraqi ministry of 

planning. 

 All companies should commit to a minimum 

of (50)% national workforce as stated in para 
(5) of the Executive Order no.(46) of 2012.     

 In case of acceptance, Foreign companies must 

go to the Ministry of labor and social affairs/ 

foreigners section; within (30) days from date 
of entry to Iraq; to issue working visas to their 

staff, otherwise there will be financial penalties 

for any failure to comply with the above. In 

addition, any financial entitlements shall be 
suspended and the working visas will be 

cancelled.    

 The COMPANY has the right to cancel the 

tender before signing the contract and 
according the rules without compensating the 

 

other 



 اعتماد هذين األسلوبين ال يتطلب بيع وثائق المناقصة.
عند إلغاء المناقصات للسنة السابقة واإلعالن عنها  –ب 

 مجدداً بتسلسل جديد للعام الالحق.

 العربية عند االختالف بالتفسير إال إذا نص  تعتمد اللغة
 على خالف ذل  في العقد.

  سحب العمل يكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

  . 2014  لسنة )2رقم )

  استبعاد العطاء غير المطابق للمواصفات الفنية
 المطلوبة حتى لو كان أوطأ العطاءات.

  للمشتري الحق باالحتفام بملكية التصاميم و الخرائط
باستثناء بعض  الشركةوالكتلوكات التي تقدم من حق 

الحاالت الخاصة والتي تكون بموافقة رئيس جهة التعاقد 
وعلى أن تمتنع هذش الجهات من نشر أي معلومات 

 تتعلق التعاقد. 
 أمريكي/ شركة : يكون منشأ الموادGE األمريكية. 

  يتم اعتماد عنوان الشركة المشاركة المثبت في العطاء
المقدم عنوان للمراسالت والتبليغات وعلى الشركة 
إشعار جهة التعاقد بكل تغيير على هذا العنوان خالل ) 

  سبعة أيام من تاري  حصوله وإذا تبين بأن العنوان  7

فس  العقد واتخاذ اإلجراءات  للشركةوهمي يحق 
 سبة.القانونية المنا

  استقطا  كلفة الفقرات التي لم يتم تنفيذ أو  للشركةيحق
التي تقل كمياتها عند االنجاز عن ما ورد في جدول 

 الكميات. 
  ال يعتبر المرف الراهن في العراق من المروف

 القاهرة.
  ( من الكلفة  %20تكون نسبة التحميالت اإلدارية  

كة المجهزة الفعلية لتنفيذ أي التزام، في حالة نكول الشر
وتنفيذ باقي التزامات العقد من جهة التعاقد بأي طريقة 

 بالنسبة لعقود المقاوالت.
 أو التأهيل يجوز لجهة التعاقد تجزئة إحالة التجهيز 

 لسلع والمواد أو الخدمات المطلوبة تجهيزها.ل
  ال يجوز بيع وصل شراء المناقصة من قبل المجهز

 الذي اشتراها إلى آخر.
  الشركات المتعاقد بالمستحقات المالية ما لم عدم تزويد

يقدموا كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون 
 االجتماعية.

bidders. the purchasing price of the bidding 

documents is refundable only if: 
a- cancelling the tender and changing it into a 

direct or Monopolist invitation when the 

conditions are met. 

b- cancelling last year tenders and re-declaring 
them under a new number the year that 

follows. 

 Arabic language shall prevail in case of any 

discrepancy, unless stated otherwise in the 
contract. 

 Any withdrawal will subject to the 

government contracts implementation 

instructions no.(2) of (2014).   

 Bids that doesn't meet the required technical 

specifications shall be rejected even if they 
present the lowest price. 

 The buyer has the right to retain ownership of 

any designs, drawings and catalogues used in 

the contract, expect for some special cases 
under the buyer's agreement, also the seller 

must refrain from publishing any information 

related to the contract.  

 Origins of the commodities must be: 
USA/ GE Energy (GELLC).   

 For correspondence and notification purposes, 

the address submitted by the company in the 

bid documents shall be adopted. In case of any 

change the company must submit a notification 
within (7)days of the changing date. The 

COMPANY has the right to avoid contract and 

take legal actions  If later on the address was 
found fake. 

 The COMPANY has the right to deduce the 

cost of any unfinished or partly implemented 

items from the total cost of the contract. 

 The current situation in Iraq does Not consider 
as a Force Majeure. 

 Administrational procedure fees cost reaches 

(20)% of the total cost for any contract. In case 

of a company was unable to implement 

liabilities, the contract will be implemented by 
a third party. 

 The buyer have the right to assign the contract 

to more than one seller, each with one or more 

of the Commodities required in the contract. 

 For the purposes of implementation of 
projects, or processing contract's materials; 

raw materials that are made in Iraq are 

prioritized.   

 It is forbidden to sell the bid documents' 
purchasing receipt from one supplier to 

another. 

 

     
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األسعارمعادلة تغيير                                      
 

 من الشروط العامة للعقد .  2-15الفقرة  إلىيتم تعديل أسعار العقد وفق المعادلة المدرجة الحقاً باالستناد 
 المعتمدة لدفع مستحقات المجهز بموجب العقد للتعديل خالل تنفيذ العقد وذلك وفقاً للمتغيرات  األسعارتخضع 

 الحاصلة في مكونات كلفة أجور األيدي العاملة والمواد بموجب المعادلة اآلتية : 
 

 1م –(  1ل/2+ ج ل 1ع/2)أ + ب ع 1= م 2م
 

  1إن : أ +  ب + ج  = مالحظةمع 
 

 : الزيادة في السعر المتحققة للمجهز . 2م
 

 : السعر بموجب العقد:  1م
 

 بموجب العقد .  اإلداريةأ : معامل ثابت يمثل هامش الربح والتحميالت 
 

 العاملة في قيمة السعر .  األيدي أجورب: معامل ثابت يمثل نسبة مكون 
 

 ن المواد في قيمة السعر . ج : معامل يمثل نسبة مكو
 

 كل من  يهذه السلع في دولة المنشأ ف بإنتاج: دليل ألجور األيدي العاملة في قطاع الصناعة المعني  2، ع 1ع
 

 .  األسعاروالتاريخ الذي تم بموجبه تعديل   األساسالتاريخ 
 

 والتاريخ الذي تم بموجبه تعديل األسعار في دولة  األساسفي كل من التاريخ   األولية: دليل ألجور المواد  2، ل1ل
 

 المنشأ  
 

 : أدناهي تم تحديدها من المشتري كما مبين فالثوابت أ ، ب ، ج ،ي
 أ : ) ادخل قيمة الثابت أ ( 

 ب : ) ادخل قيمة الثابت ب ( 
 ج :  ) ادخل قيمة الثابت ج ( 

 



المواد عند توقيع العقد في  وأسعارالعاملة  األيدي جورأيقوم المجهز بتحديد المصادر التي ستعتمد في تحديد 
 . عطائه
 : هو الموعد الذي يسبق الموعد النهائي لتقديم العطاء بثالثين يوماً. األساسالتاريخ 

 . (التي تسبق تاريخ الشحن ) يمثل منتصف فترة التصنيع  األسابيع(  األسابيعادخل عدد ( األسعارتاريخ تعديل 
 يلي :  الطرفين على اعتماد هذه المعادلة بموجب مايتم اتفاق 

 

  إالالسلع التي تجهز بعد انقضاء التوقيتات المحددة للتجهيز بموجب العقد  أسعارمراجعة وتعديل  إجراءيتم  ال -1
 لحق المجهز. للمشتري ا إلىتعود  ألسبابفي اتفاقية تمديد فترة التجهيز للسلع المتأخر تجهيزها  اإلشارةتمت  إذا

 .لمتصلة بها نتيجة تطبيق المعادلةالسلع والخدمات ا بأي تخفيض في أسعار
 

، يتم اعتماد ألجور العمال والموادكانت العملة لألسعار الواردة في العقد مختلفة عن العملة في دولة المنشأ  إذا -2
سبة الناتجة من قسمة نسبة معامل تصحيح لضمان تعديل األسعار بصورة دقيقة ، وان معامل التصحيح يتضمن الن

 . ي التاريخ األساس وتاريخ التعديلالتحويل بين العملتين ف
 

 . ت المماثلة بقيمة الدفعة المقدمةيشمل تعديل األسعار الكميا ال -3
 
 
 
 
 
 

 القسم التاسع  : نماذج العقود                                  
 

 لعقود تجهيز السلع                                       
  

 جدول نماذج                                                    
 
 

 نموذج صيغة العقد  -1
 

  األداءضمان حسن  -2
 

 ضمان البنك للدفعة المقدمة  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج استرشادي
 

 صيغة العقد - 1
 
 

 هذا النموذج بحسب التعليمات المدرجة في أدناه ( يمأل  أن) على مقدم العطاء الفائز 
 هذا العقد في هذا ) ادخل رقم ( اليوم من ) ادخل : الشهر ( ، ) ادخل السنة (  إبرام
 بين 
ً  ( ادخل االسم الكامل للمشتري ،  1)  كذا  بنوع الهيئة القانونية مثالً : وكالة كذا وزارة ادخل وصفا

شركة منشأة بحسب قوانين ) ادخل اسم الدولة المشتري (  أو ، ) ادخل اسم دولة المشتري (لحكومة كذا 
 مقرها الرئيسي 

 ( فيما يلي المشتري إليه) ادخل عنوان المشتري ( ) والمشار 
 و 

منشأة حسب قوانين ) ادخل اسم الدولة المورد( ومقرها  أو(   )  ادخل اسم المجهز ( ، شركة  2) 

 الرئيس 
 فيما يلي  ً  المجهزً  (  إليه) ادخل عنوان المورد ( ) والمشار 

المشتري قام بطرح عطاء لتجهيز سلع وخدمات مساعدة معنية ) ادخل وصفاً مختصراً للسلع  إنبما 
هذه ، وقبل العطاء الذي قدمه المجهز لتوفير هذه  والخدمات ( ، وقبل العطاء الذي قدمه المجهز لتوفير

 السلع والخدمات مقابل 

  0فيما يلي ً  قيمة العقد  ً  (  إليه) ادخل قيمة العقد باألحرف واألرقام ( ) والمشار 
 

  -تشهد هذه االتفاقية على ما يأتي : 
 

ني التي فسرت بها في شروط معاني الكلمات والعبارات الواردة في هذه االتفاقية لها ذات المعا -1

 0العقد المشار أليها فيما يأتي 
 

الوثائق اآلتية سوف تشكل العقد بين المشتري والمجهز ، وهي تقرأ وتفسر على أنها جزء ال  -2

 يتجزأ من العقد :
 

 ) أ ( اتفاقية العقد هذه 



 ) ب ( الشروط الخاصة بالعقد 
 ) ت ( الشروط العامة للعقد 

 ) ث ( المتطلبات الفنية ) بما في ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنية ( 
 ) ج ( عطاء المجهز وجدول األسعار االصلي 

 ) ح ( خطاب قبول المشتري 
 ) خ ( ) أضف هنا أية وثائق أخرى ( 

 

في حالة وجود تضارب او عدم تطابق بين  0يسود هذا العقد على جميع وثائق العقد األخرى  -3

  0وثائق العقد ، تسود الوثائق بحسب الترتيب أعاله 
 

بالنسبة للدفعات التي ستصرف من المشتري لصالح المجهز المذكور فيما يأتي ، فأن على  -4

المجهز أوال أن يتعهد بتزويد المشتري بالسلع والخدمات وبإصالح األعطال فيما يتوافق مع إحكام 

  0هذا العقد 
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third time 2018  /8  /13 



 



1 
 

 

 

 

Standard Bid Documents 

 

Supplying of Commodities   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 

Preface 

 
(Standard bid documents to supply commodities in a general competitive manner) was 
prepared for projects financed by the federal budget of the Republic of Iraq. 

 
These documents assume no occurrence of pre-qualification to the bidders before the 
invitation to bid.  
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Bid Documents 

 
Issued on: 2018 

 

 
 

To rehabilitate  

 
            (Capital parts of F-9 units) 

 
 
 
 
 
 
 
 

General Competitive Bids: E3G - 010/ For the third time. 
 

 
 

Project: on the Investment budget of  2018/ Classification rehabilitation of Gas 
stations project no. (10-4-6) 

 

 
 

Contracting Party: Ministry of Electricity / GENERAL COMPANY OF ELECTRICITY 
PRODUCTION (GCEP)/ MIDDLE REGION 
 

 

Buyer: Ministry of Electricity / GENERAL COMPANY OF ELECTRICITY 

PRODUCTION (GCEP)/MIDDLE REGION / South of Baghdad power plant 
station/ First.
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Advertisement Form 

No.: E3G-010 
Date:   /7/2018 

       (Tender No. E3G - 010) 
 

The  Ministry of Electricity / GENERAL COMPANY OF ELECTRICITY PRODUCTION (GCEP)/MIDDLE REGION declares 
(for the third time) a tender for rehabilitation (the Capital parts of F-9 units) for South of Baghdad power plant 
station/first, with an estimated price (761,560) seven hundred and sixty-one thousand and five hundred and 
sixty USD on the Investment budget of  2018/ Classification rehabilitation of Gas stations project no. (10-4-6). 

 
Now invites the eligible bidders and experienced to submit their offers and note the following:  
1- Interested eligible bidders may obtain further information contacting (The Ministry of Electricity / General 

COMPANY Of Electricity Production (GCEP)/MIDDLE REGION  by the E-mail address: 
Website of the GCEP: www.gcep.moelc.gov.iq.com 

E-mail of the Commercial Department : gcep_micomdep@yahoo.com  

  E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 
(from Sunday to Thursday, from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. as described in the instructions to bidders). 

2- Qualifications requirements (as indicated in the tender documents). 
3- A complete set of the bidding documents could be purchased by interested bidders on the submission of a 

written application to the address written in following, and upon payment (100,000) one hundred thousand 
Iraqi dinars non-refundable fee unless in case the tender has cancelled by the COMPANY (the documents 
payment will be refunded without compensations). 

4- Bids must be delivered to the address (Baghdad, Grnada Sq., Building No. 166, St. No. 19, Sector 109, P.O. Box 
1058) at or before (Monday 13/8/2018) at 12:00 p.m. . In case of closing date comes cross an official holiday, the 
closing date shall be at the same time in the day which follow the holiday. Late bids will be rejected. Bids will be 
opened in the same closing day or the following day in the presence of the bidders or their representatives who 
choose to attend in person. The COMPANY in unobligated to accept the lower prices, and the successful bidder 
will be held responsible to pay the fees of publishing and advertising. Be advised that the required origins and 
the requested amounts are according to the attached international economical form within part 2/ section 6 in 
the tender documents.   

 
:Please consider the following 

 The unseal date shall be same time for the closing  date or in the following  day. 

 The Bidder shall submit the Bid Submission Form using the form famished in Section IV (Bidding forms). 
This form must be completed without any alteration to its format, and no substitutes shall be accepted. 
Also, all blank spaces must be filled in with the information requested and submitted. 

 If the bidders fails to comply with the standard documents, their bid will be excluded. 

  The Bidder shall submit the Price schedules for Goods and Related Services, according to their origin as 
appropriate, using the forms furnished in (Bidding Forms). 

 The COMPANY unobligated to accept the lower prices.  

 For more information visit the official website of the Ministry of Electricity: 
  www.moelc.gov.iq.com 

 
 

NAZAR KAHTTAN HASSAN     

DIRCTOR GENERAL    

/7/2018                   
 

http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
http://www.moelc.gov.iq.com/
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Standard Bid Documents to Supply the 
Commodities  

 
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 

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. 
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Section Eight      :   Special Conditions of the Contract 
This section contains Paragraphs for each contract which amend 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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Part One 

 
Contracting Procedures 

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

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

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, definition and number of items required. 

 

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, 

2-  Financing  Resource 
 

Financing shall be obtained from the amounts allocated for the project in 
the Federal Budget of the Government of Iraq. The bid data sheet shall state 
the project’s name and number. 

 

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, 

 

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. 
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(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  during  its  competition  on  the 
relevant contract. 

c-  The  Buyer  may  impose  penalties  on  organizations  or  individuals, 
including declaring ineligibility, whether for definite or indefinite term, if it is 
proved that they are involved, directly or through an agent, in a corrupt, 
fraudulent, collusive, coercive or obstructive practice during competition or 
during the execution of a Buyer-funded contract. 

d-  The Buyer shall have the right to add to the Bidding Documents and the 
contracts a condition stipulating that Bidders, suppliers, contractors and 
advisors shall permit the Buyer or its appointed auditors to inspect or 
audit  their  accounts,  registers  and  any  documents  related  to  the  bid 
submission and contract execution. 

3-2- In addition, the Bidder shall have acquainted with the obligations stated in 

35-1 (A/3) General Conditions of Contract in this respect. 
 

4-  Eligible  Bidders 
 

4-1-    The  Bidder  and  all  parties  thereof  may  be  citizens  of  any  country 
according  to  the  contracts  stated  in  section five:  eligible  countries.  The 
Bidder holding citizenship of a country shall be either a citizen thereof or have 
incorporated a company, registered or doing business according to provisions 
of laws such country. 

 

These standards shall be applied to identify the citizenship of any 
subcontractor or supplier for any part of the contract, to include the services 
related thereto. 

4-2-    Bidders shall not have any conflict of interests; shall be disregarded any 
applicant proved to be involved in conflict of interest with a Party or another in 
the process of submitting the bid in each of the following events: 

a-  If it has, or had, with relation with the contractor’s company or a subsidiary 
thereof to offer advisory services for the purpose of setting up the design, 
specifications or other documents used to determine the commodities to be 
supplied through the documents of the Bid. 

b- If more than Bid is submitted to the tender, unless alternative bids, if permitted 
as per 13/Instructions to Bidders, are submitted. In any case, this condition 
does not prevent contractors from submitting more than a bid. 

4-3- The  Bidder  that  has  been  disqualified  by  the  Buyer  as  per 
3/Instructions to Bidders, shall be disregarded on the date of awarding the 
contract. A list of the disregarded companies is available on the Buyer’s URL 
mentioned in the bid data sheet. 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.  
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4-5-    The   Bidders   shall   prove   their   continuous   qualification   to   the 
Buyer’s satisfaction, according to reasonable qualification requirement 

 

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). 

 

5-2- For the purpose of this Clause, the term “commodities” means various 
commodities such as raw materials, instruments, equipments, 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 

 

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 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. 
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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 
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 

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. 
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 to 
16/Instructions to Bidders. 



14 
 

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. 

 

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 
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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 
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 of all details, to include the available 
resources and current prices of spare parts and special equipments 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 equipments 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. 
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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 
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 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, 
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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 
Bidders". 

 

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 

 

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 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 
unopened to the Bidder. 
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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 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 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- 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 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 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. 
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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)  shall 
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. 

 

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)  shall 
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. 

 



22 
 

34-Conversion  to  Unified  Currency 
 

34-1- For the comparison and analysis purposes, the contracting party 

(committee of evaluating and analyzing the bids)  shall convert the currencies 
of the prices of various Bids to the currency stated in 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. 

 

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 vakle 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)  shall 
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: 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. 
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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. 
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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 towards the Bidders. 

 

F- Awarding the Bid 

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 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. 
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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 

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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Section  Two:  Bid Data  Sheet 
 

The following information on the commodities 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) 
 

 

 الفصل الثاني: ورقة بيانات العطاء

Section  Two:  Bid Data Sheet  
 A- General عام -أ

 إلنتاج العامة الشركة / الكهرباء وزارة:  المشتري اسم 1-1
 الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة
 جنوب بغداد الغازية/ األولى كهرباءمحطة :  المحطة اســم

 F-9رئيسية لوحدات ال الموادتأهيل :  اسم المناقصة
إعادة إعالن للمرة )(  E3G ـ 010 : ) المناقصة رقم

 (الثالثة

Buyer’s Name: Ministry of Electricity / General 

COMPANY Of Electricity Production 

(GCEP)/MIDDLE REGION. 
Station’s Name: South of Baghdad power plant 

station/ First. 

Tender’s Name: rehabilitation of (Capital parts of 

                            F-9 units). 
Tender’s Number: E3G - 010 For the third time. 

1-1 
 

 ضمن /2018 لسنة االستثمارية الموازنة:  المشروع اسم 2-1

 (.6-4-10) التبويب ذو الغازية المحطات تأهيل مشروع

Federal  Budget: Investment budget of  2018/ 

Classification rehabilitation of Gas stations project 
no. (10-4-6). 

2-1 
 

الشركات غير المؤهلة أو الممنوعة من توجد الئحة بأسماء  4-2
 ةالعمل لدى وزارة التخطيط / دائرة العقود العامة الحكومي

 www.mop.dov.iq الموقع االلكتروني:

There is a list of the companies that are unqualified 

or banned from working with the Ministry of 

Planning and Developmental Cooperation / 
Government Public Contracts Department:  

Website: www.mop.dov.iq 

4-2 
 

 B- Contents of Bid Documents ات وثائق العطاءمحتوي -ب

ة / العامة إلنتاج الطاقة الكهربائي الشركةعنوان المشتري :  7-1
محلة  –ساحة غرناطة  –الباب الشرقي  -المنطقة الوسطى 

 (15بناية ) –( 19شارع ) –( 109)
 /الجهة التي تستلم العطاء: االستعالمات / الطابق األرضي 

 صندوق المناقصاتتوضع في 
 –( 109محلة ) –ساحة غرناطة  –العنوان: الباب الشرقي 

 (15بناية ) –( 19شارع )
 المدينة : بغداد

 (1085صندوق بريد : )
:  للشركةالموقع االلكتروني 

www.gcep.moelc.gov.lq.com 
البريد االلكتروني للقسم التجاري : 

gcep_micomdep@yahoo.com 
E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

For the purpose of clarification of Bid’s objectives 
only, the Buyer’s address is: 

Ministry of Electricity / General COMPANY Of 

Electricity Production (GCEP)/middle region. 
City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 166, St. 

No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, Meeting 
room. 

Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
E-mail of the Commercial Department: 
gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

7-1 

7-1 
 

 – الشركة مقر إلى العطاء وثائق حول االستفسارات تقدم
 األرضي الطابق – االجتماعات قاعة
 .الفنية االستفسارات على لإلجابة مؤتمر عقد سيتم

 2018 / 8/  7  الموافق الثالثاء  يوم

 بعد:  بتاريخ العمل صاحب من الموقع زيارة سيتم
 الشركة موافقة استحصال

 

Questions on the Bid Documents shall be 
submitted to the General COMPANY Of 

Electricity Production (GCEP)/ Ground Floor/ 

meetings room. 
A conference will be held at Tuesday 7/8/2018 to 

answer any technical questions. 

Bidders can visit the work site after obtaining the 

COMPANY's approval. 
 
 
 

7-1 

http://www.mop.dov.iq/
http://www.gcep.moelc.gov.lq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
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 C- Bid’s Preparation إعداد العطاء -ج

 Bid’s Language: Arabic, English. 10-1 (يةاإلنكليز أو العربية اللغة) بـ العطاء يكون:  العطاء لغة 10-1

11-1 
 ح

 
 
 
 
 
 
 

 

 :اآلتية الوثائق من العطاء يتألف
 منفصلين وبظرفين( وتجاري فني) بجزئين العطاء يقدم •

 المدير من وموقعة أصلية وبنسخة ومختومين ومغلقين
 الحي والختم التوقيع في يخوله من أو للشركة المفوض

 من صفحة كل وعلى والتجاري، الفني العرض على
 العطاء مع المرفقة والمالحق المسعرة الكميات جداول
 .العطاء مقدم وصفة اسم تثبيت مع حي وختم وبتوقيع

 العربية كافة المتقدمة الشركات على: تأسيس شهادة •
 من عليها مصادق الشركة تأسيس شهادة تقديم واألجنبية
 يةالذات السيرة(. العام هذا خالل حديثة) العراقية السفارة
 تأسيس عقد) مع المفوض المدير سفر وجواز للشركة
 مع أخرى مستمسكات وأي ،(للشركة الداخلي والنظام

 الشركة فرع في المفوض للمدير الشخصية المستمسكات
 فعال فيه والمقيم الفرع أدارة في له وتخويل العراق، في

, وتقديم كتاب المؤسسة أو الشركة إدارة من صادرة
 تخويل بالمراجعة بتوقيع العقد.

 وأي) الشركة تأسيس عقد تقديم: العراقية الشركات   
 من الصادرة التسجيل شهادة مع( للعقد تعديل قرارات
 عليها مصادق) التجارة وزارة في الشركات تسجيل دائرة
 بغداد تجارة غرفة هوية وتقديم( العام هذا وخالل حديثا
 .الجنسية وشهادة المدنية األحوال هوية من نسخة مع نافذة

 التموينية البطاقة حجب كتاب •
 مالبأع المصنعة الشركة قيام تؤيد وثائق: المماثلة األعمال •

 داخله أو العراق خارج األخيرة الثالثة لألعوام مماثلة
 تقديم مع العمل تنفيذ على الفنية المقدرة تثبت والتي
 أو المستفيدة الجهات من التنفيذ حسن تؤيد التي الوثائق
 من ومصادقة التأهيل معايير من وتعتبر العالقة ذات

 لألعمال عنها ينوب من أو العراقية التجارية الملحقية
 .العراق خارج

 أو العراق داخل المكتب أو للشركة الكامل العنوان يقدم •
 البريد-طابق-عمارة-دار-زقاق-محلة) العراق خارج

 حال وفي التعاقد عند اعتماده لغرض( الخ..الكتروني
 رسمي كتاب تقديم العراق داخل لشركةا أو المكتب وجود
 أو المكتب عنوان صحة يؤيد رسمية جهات من صادر
 بكل التعاقد جهة إشعار المكتب أو الشركة وعلى الشركة

 تاريخ من( أيام 7) مدة خالل عنوانها على يطرأ تغيير

 للشركة يحق وهمي العنوان بأن تبين وإذا التغيير حصول
 .السوداء بالقائمة واإلدراج التأمينات ومصادرة العقد فسخ

 .للحساب الماسك المصرف واسم الحساب رقم تحديد •
 المدير أو المكتب أو الشركة باسم شراء وصل تقديم •

 المفوض
 مةالعا الهيئة ومن( للمكاتب) الضريبة من ذمة براءة تقديم •

 ومثبررت صرردور صررحة كترراب مررع( للشررركات) للضرررائب
 إلنتراج العامرة الشرركة إلرى ومعنون المناقصة رقم عليهما
 ممانعرة عردم وكتراب الوسرطى، المنطقرة الكهربائية الطاقة

 .بالمناقصة االشتراك من
 الشركة في عنوانه يبين الشركة مخول باسم تخويل كتاب •

 .له الممنوحة والصالحيات
 من وتأييدها المشاركة للشركة المرفقة االستمارة مليء يتم •

The Bid should include the following documents: 

 The bid must be submitted in one envelope that 

contain the technical and commercial offers, each 

in its own envelope. All envelopes must be sealed; 

stamped By the company stamp; and signed by the 

company's managing director or his Authorized 

representative, the priced quantities lists and the bid 
pages must be stamped and signed as well, also 

state the bidder's name and position. 

 Foreign companies must submit their certificate of 
incorporation (certified from the Iraqi embassy on 

the same year); the company's resume and Articles 

of association; passport and personal documents 
of the managing director in the company's branch/ 

office in Iraq, with his Authorization letter; and 

any other document that need to be submitted, and 

submit a letter authorizing the review by signing 
the contract. 

 For qualification purposes, and to prove the 

bidder's capability to perform the services required 

in the tender; submit a list of similar services 
performed by the company over the last three 

years with their well-performance letters issued by 

the beneficiaries and certified by the Iraqi 
commerce attaché (or its equivalent entity).  

 For awarding purposes; submit the company/ 

office full address (City, Street, Sector, Building, 

Floor, Mail, E-mail..etc). In case of any changes, 

the company must submit a notification within 
(7) days of the changing date. The COMPANY 

has the right to avoid the contract; take legal 

actions; and enlist the company in the black list 
If later on the address was found to be fake. 

 Banks and account numbers of the bidder. 

 Purchasing receipt under the company/office 's 

managing director name. 

 Submit a tax clearance certificate issued by the 

Iraqi General Tax Authority (for offices and 

companies), and an authentication letter; both 
issued to the GCEP/middle region  and entitled 

with the number of the bid, also submit a no-

objection certificate to participate in the bid.  

 Attach an Authorization letter for the company's 
representative, stating his position and the 

powers given to him. 

 The Bid submitting form must be filled in and 

signed by the managing director to facilitate the 

bid opening and evaluation process.  
 Balance Sheets for the last (3) years, certified by 

11-1 
h 
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 والتحليل الفتح عملية لتسهيل للشركة المفوض المدير قبل
 .المرفقة الوثائق من والتأكد للعطاءات

 الشركات لكافة األخيرة( سنوات 3) لـ الختامية الحسابات •

 من عليها ومصادق( والعام الخاص القطاع شركات)
 تكون األجنبية للشركات وبالنسبة حسابات، مراقب
 البلدان في الملحقيات أو العراقية السفارة من مصدقة

 يمافو. العربية اللغة إلى ترجمةمو( البديلة) المجاورة
 المقدرة تثبت والتي المشاركة العراقية الشركات يخص
 المطلوب العمل تجهيز أو بتنفيذ للقيام للشركة المالية
 .منها
 :يلي ما تتضمن أن على

 .السابقة سنوات 5-3 لفترة المتحققة السنوية اإليرادات -1

 (.مستمرة عقود) المستمرة االلتزامات -2

 احتساب يتم حديثة أعمال لديها ليس التي الشركات  •

 .2014 عام قبل سنتين آلخر المالية كفاءتها

 مقدم موقف عن االستفسار أحقية العمل صاحب تخويل •
 .معها يتعامل التي المصارف من المالي العطاء

 المصنعة الشركة من األصلية المنشأ شهادات تقديم •
 مصادق المنشأ البلد وصناعة تجارة غرفة من صادرة
 بلد في التجارية العراقية الملحقية أو السفارة من عليها
 توضح)  تجارية وقوائم األجنبية للشركات بالنسبة المنشأ
 الملحقية أو السفارة من عليها مصادق و( الدفعات مبلغ

 ةجديد تكون  المجهزة المواد وبأن المنشأ بلد في التجارية
 إيقاف ويتم للعراق البضائع دخول قبل مستعملة غير

 للشركات المستحقة للدفعات المالية المستحقات إطالق
 .المنشأ شهادة تصديق صحة ورود لحين

 معها المتعاقد الشركة باسم تأمين نقل،وثيقة مستندات •

 األخطار كافة عن( %110) يعادل بمبلغ الشركة لصالح

 ةشرك من عليها التأمين عدم حالة في المناقلة تأمين شامال
 .عالمية

 المطلوبة الفنية المواصفات تقديم الشركات كافة على -
 الفاحصة العالمية الشركات إحدى من مصدقة العقد؛ في

 :محطاتنا في مجربة الغير للمنتجات لدينا المعتمدة

  الفرنسية Bureau veritas  -أ

  األلمانية TUV Rheinland Middle East -ب

  الدنماركية Baltic Control -ج

  السويسرية Cotecna -د

 الطرف نفقة على االستيرادية والغير االستيرادية وللمواد
 الفني العرض مع ونتائجها الفحص شهادات وتقديم الثاني

 .المقدمة المواصفة اعتماد يتم ال وبعكسه
 أسعار تحديد مع واضحة بصورة المواد منشأ تثبيت يجب •

 المناشئ حسب أو مناشئ عدة وجود حالة في المناشئ
 .بالمناقصة المطلوبة

 المواد لكافة االستيراد إجازة بإصدار الشركة تلتزم •
 بإصدار الالزمة اإلجراءات واستكمال ومتابعة المستوردة
 تثبيت يتم) المالية الرسوم كافة الشركة وتتحمل اإلجازة

 (.باإلجازة العمل إعادة حالة في الفقرة هذه

the Iraqi embassy or commerce attaché and 

translated to Arabic. it should include: 

1- Annual revenues for the last (3) years, 

2- Continuous commitments (Continuous Contracts).  

 For companies with no recent contracts, their 
financial abilities for the last two years before 

(2014) shall be considered.  

 Attach an authorization letter entitling the 

COMPANY to inquire about the bidder's 
financial situation.  

 Commercial Invoice and Certificate of Origin 

(original copies) from the Manufacturer (issued by 

the chamber of commerce and industries of 
company's country of origin); legalized by the 

Iraqi embassy or commerce attaché in the 

company's country. Commodities should all be 

new and unused. Financial entitlements will not be 
paid until confirming the validity of Certificate of 

Origin.      
 Shipping documents. For uninsured shipments; 

an insurance policy of (110)% of the cargo's 
value, on behalf of the company and interest of 

the COMPANY must be submitted; on all 

potential risks.  

- All companies must submit the required 
technical specification in section six, tested by 

one of the following International companies that 

are accepted by the first party; for commodities 
that are not tested in our stations : 

1- Bureau Veritas; 

2- TUV Rheinland Middle East; 
3- Baltic Control; 

4- Cotecna Inspecciton S.A.; 

for imported and non-imported commodities, and 

the second party shall bear all costs. Inspection 
Certificates and their results must be submitted in 

the techniqual offer; otherwise the submitted 

specifications shall be rejected. 

 In case of several origins available or required in 
the tender, provide a clear priced list for all 

origins. 

 The company is required to issue an Import 

License for all imported commodities, also to  
pursue and complete all related actions required, 

and bear all costs. [this applies if the Import 

License was required].  

 Alternative Bids [not permitted]  13-1 (. مطلوبة غير)  البديلة العطاءات 13-3

  the latest applicable versions of the INCOTERMS (2010 لسنة) لالنكوترم به المعمول األخير اإلصدار يعتمد 14-5

Shall be adopted (2010). 
14-5 

  قدالع تنفيذ عند العطاء مقدم من المقدمة العطاء أسعار تكون 14-6
 ( . للتعديل قابلة غير) 

The  Bid  prices offered  by  the Bidder  upon 

executing the contract are (non- adjustable) 
14-6 

 The priced items in each specialized list (part) in the 14-7( جزء) قائمة كل في المسعرة البنود تقل ال أن يجب 14-7
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( %100) عن الوطني التنافسي العطاء قوائم من متخصصة

  القائمة لتلك المكونة البنود مجموع من

 الكميات من(  %100) بنسبة نافذ السعر يكون أن يجب

 .القوائم لتلك المكونة البنود من بند كل إزاء المؤشرة
 

national competitive bid's lists 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 the lists. 

 

 Prices shall be in the (US Dollars) currency and .المناقصة نوع وحسب( الدوالر) عملةب األسعار تكون 15-1
according to the type of the Bid. 

15-1 

انون ( مائة وثم180لتنفيذ التأهيل ) المتوقعة الزمنية الفترة 18-3

 يوماً 

The expected rehabilitation period (180) one 

hundred and eighty days 
18-3 

 .Authorization of the Manufacturer to the Bidder (مطلوب. )المجهز العطاء لمقدم المصنعة الجهة تخويل أ 19-1
(applicable) 

19-1 
a 

19-1 
 ب

 (مطلوبة. )البيع بعد ما خدمات
 ذلك كان وإذا, العراق في عامالً  العطاء مقدم يكن لم إذا

 ممثالً  يكون أن يجب(, العطاء بيانات) ورقة في مطلوبا  
ً  مجهزاً  العراق في عنه بوكيل  بعمليات القيام على وقادرا

 شروط في مذكور هو ما بحسب الغيار قطع وتوفير الصيانة
 .الفنية المواصفات أو العقد

 

After sale services (Applicable) 
If the Bidder is not doing business in Iraq, and if 

that was required in the bid data sheet, they should 

be represented in Iraq by an agent that is ready and 

capable of conducting maintenance operations and 
providing spare parts as stated in the contract 

conditions and/or the technical specifications.  

19-1 
b 

19-1 
 ج

 والمعايير المؤهالت جميع العطاء مقدم في تتوفر أن
 التقييم معايير) الثالث القسم في عليها المنصوص
 (.والمؤهالت

The Bidder should meet all the qualifications and 
standards stipulated in section three (Evaluation 

and Qualification Criteria). (Applicable) 

19-1 
c 

 تاريخ من( يوم وعشرون مائة)(120) العطاء نفاذية مدة 20-1

 .الغلق

Bid’s validity (120) One hundred and  twenty days 

from the closing date. 
20-1 

 .  األسعار وتعديل بمراجعة فيها يسمح ال التي العقود في 20-3
 ( يسمح ال) 

The contracts, in which it is not permitted to adjust 
prices. ( non applicable) 

20-3 

 ( مطلوب.  ) العطاء ضمان - أ 21-1
 مصرف من صادر للعطاء ضمان على يحتوي العطاء -ب

 نماذج) من الرابع الفصل في الموجود النموذج حسب معتمد
 (.العطاء

a-   Bid’s letter of guarantee (required). 

b-   The Bid contains a Bid’s guarantee letter 

(issued by a trusted  bank) as per the form in 
Section Four of Bid Forms. 

21-1 

 العطرررراءات مقرررردمي مررررن المطلوبررررة األوليررررة التأمينررررات -أ 21-2

 شركل علرى كونوسبعمائة دوالر ت سبعة آالف($ 7,700)

 نسرررخة( )ضرررمان خطررراب أو سرررفتجة أو مصررردق صرررك)
 (.أصلية

 فري معتمرد مصررف مرن صرادر الضرمان خطاب) يكون -ب
 من لنتمكن المركزي البنك يصدرها نشرة بموجب العراق

 أو TBI مرررن الصرررادر النمررروذج وحسرررب الضرررمان تفعيرررل

 المصرررف خررتم ضرررورة مررع المعتمرردة المصرررف فورمررة
 .الضمان لخطاب المصدر

 القسرم فري الموجرودة الضرمان نمراذج احرد مرع يتوافق أن -ج
 مرن يعتمرد آخرر نموذج أي أو(  العطاءات نماذج)  الرابع

 . العطاء تسليم قبل المشتري
 مرررن خطررري طلرررب إصررردار فرررور للصررررف قابرررل يكرررون  -د

 الفقرررة فري الرواردة بالشرروط اإلخررالل حرال فري لمشرتريا

(21-5). 
 . األصلية النسخة تسليم يتم أن  -هـ

 انتهرراء بعررد يومررا( 28) لمرردة المفعررول سرراري يكررون أن  -و

 انكر إذا العطراء نفراذ تمديد تاريخ بعد أو العطاء نفاذ فترة

ً  ذلك ً  مطلوبا  لمقردمي التعليمرات) مرن( 2-20) للفقررة وفقرا

 (.العطاء

a- The Bid guarantee price is (7,700)$ and shall be 

submitted in the form of (letter of guarantee or 
check) issued by the Government of Iraq, or any 

other form to be mentioned in the bid data sheet.  

b- For liquidation purposes; the letter of guarantee 

should be issued from a trusted bank in Iraq as per 
the publication issued by the Central Bank of Iraq, 

and using the official form issued by the TBI or 

the form of the bank selected by the bidder.  
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 copy must be submitted; duplicates 

are not accepted, 

f- It must be valid for (28) days after the Bid’s 
validity period or after the date of bid extension 

expiry period, if required according to Para 20-2/ 

Instructions to Bidders. 

21-2 

 في المذكورة األعمال من بأي العطاء مقدم قيام حالة في 21-7
 إعالن في الحق فللمشتري الفقرة، هذه من(  ب و أ) البندين

If the Bidder conducts anything stated in para (a) 
or (b) of this clause,  the  Buyer  shall  have  the  

21-7 
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 المناقصات في مشاركاته وتعليق العطاء مقدم أهلية عدم
 . المدة

ً  الفائز العطاء مقدم فشل إذا – أ  من( 43) للفقرة وفقا

 (.  العطاءات لمقدمي التعليمات)
 حسن ضمان تقديم في الفائز العطاء مقدم فشل إذا – ب

 لمقدمي التعليمات) من( 44) المادة بموجب األداء

 ( سنتان األهلية عدم فترة ستكون(. ) العطاءات

right  to  declare  the  Bidder disqualified and 

suspend its participation in tenders for a period of 

(2) two year. 

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. 

 من مميزة واحدة أصلية نسخة يقدم أن العطاء مقدم على 22-1
 كما المناقصة وثائق من" أصلية نسخة" عليها مؤشرا عطائه

 بمقدمي الخاصة التعليمات) من( 11) المادة في مذكور هو

 (.العطاء

The  Bidder  must  submit  one  original  copy  of  

his  Bid  marked  as “Original” from the Bidding 
Documents as stated in 11/Instructions to Bidders. 

  

22-1 
 

 D- Submission and Opening of  Bids تسليم وفتح العطاء -د
23-1 

 أ+ب
للمتقدمين تسليم عطاءاتهم عبر البريد ) ال يحق ( 
 االلكتروني.

The Bidders May Not send their Bids via email. 23-1 
a+b 

23-2 
 ج

 العالمات والخارجية الداخلية المغلفات تحمل أن يجب
 الشركة واسم المناقصة ورقم اسم)  الخاصة اإلضافية
 يكتب المحمول الهاتف ورقم االلكتروني وبريدها وعنوانها

 ( العطاء مغلف على

The inner and outer envelopes shall have the special 

additional marks 

(Name and No. of the Tender, (Name, Address, E-mail, 

Phone no., Mobile no.) of the Bidder). 

23-2 
c 

 : هو المشتري عنوان العطاء تسليم ألغراض 24-1
 ىالوسط المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة

 محلة – غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  عنوانال

 (  15) بناية –( 19) شارع –( 109)

 (1085: ) بريد صندوق

 األرضي الطابق/  االستعالمات:  العطاء تستلم التي الجهة
  المناقصات صندوق في توضع/  الشركة مقر في

 المصادف 13/8/2018 يوم :المناقصة لغلق النهائي الموعد

 رسمية عطلة الغلق موعد صادف حال وفي ،االثنين يوم
 الدوام من يليه الذي اليوم من الوقت نفس في الغلق يكون

 . الرسمي
 . ظهراً ( عشر الثانية الساعة) :الوقت

For the purpose of Bid’s submission, the Buyer’s 
address is: 

To: Ministry of Electricity / GENERAL 

COMPANY OF ELECTRICITY PRODUCTION 
(GCEP)/middle region . 

Address City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 

166, St. No. 19, Sector 109. 
Postal Code: P.O. Box 1058 

Tender Deadline: Monday 13/8/2018 (In case of 

closing date comes cross an official holiday, the 

closing date shall be at the same time in the day 
which follow the holiday.) 

Time: 12:00 p.m. 

24-1 
 

 : اآلتيين والزمان المكان في العطاء فتح سيتم 27-1
 المنطقة/  الكهربائية الطاقة إلنتاج العامة الشركة: إلى

  الوسطى
 محلة – غرناطة ساحة – الشرقي الباب - بغداد:  العنوان

 ( 15) بناية –( 19) شارع –( 109)

 (   االجتماعات قاعة)  األرضي الطابق
  بغداد: المدينة

 ( 8/2018 /13: ) التاريخ

 . ظهراً  عشر الثانية الساعة بعد:  الوقت

Bids shall be opened in the following time and place: 
at: Ministry of Electricity / GENERAL 

COMPANY OF ELECTRICITY PRODUCTION 

(GCEP)/middle region. 

Address City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 
166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Tender Deadline: 13/8/2018  
Time: after 12:00 p.m. 

27-1 

 البريد عبر العطاءات تسليم المسموح من كان إذا 27-1

ً  االلكتروني  تعليمات) من( 1-23) الفرعية للفقرات وفقا

 كما العطاءات فتح اإلجراءات ستكون( العطاءات لمقدمي
 (ينطبق ال) .يأتي

If it is allowed to submit Bids via email according 
to 23-1/Instructions to Bidders, Bids opening 

procedures shall be as follows: (not applicable) 

27-1 

 E- Evaluating and Comparing Bids ـ التقييم والمقارنة العطاءات هـ
 Prices submitted in other currencies shall be .المناقصة طبيعة وحسب( األجنبية العملة) المقدمة األسعار 34-1

converted to their equivalent in (US Dollars). 
34-1 

 تحليل في كعامل المحلية األفضلية هامش( يؤخذال ) 35-1
 تحدد مشاركة عقود بموجب التجهيز عقود في العطاءات

 (%15) لغاية بالسعر األفضلية بنسبة

(it is not to be adopted) Margin of Preference as a 

factor in analyzing bids and up to (15%).  
35-1 
 

 الفقرات مجاميع أساس على مقارنتها العطاءات تقييم يتم أ 36-3
 العطاءات مقدمي ألحد األسعار جدول في ورد وإذا( البنود)

The Bids shall be evaluated and compared on the 

basis of item totals. If the priced table of a Bidder 
36-3 

a 
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 أسعار ضمن مغطى سعرها اعتبار فيتم مسعرة غير فقرة
 .البند في األخرى الفقرات بقية
 

contained an un-priced item, then its price shall be 

considered as covered by the prices of other items.  
 

36-3 
 د

 الثالث القسم في الموجودة المعايير حسب التقييم يكون
 (. العطاءات ومقارنة التقييم)
 (ال. )التجهيز توقيتات في االنحراف - أ

 (ال. )الدفعات توقيتات في االنحراف - ب
 االحتياطية والمواد لالستبدال القابلة األجزاء كلفة - ج

 للمعدات البيع بعد ما وخدمات الصيانة ألغراض
 (ال. )للعطاء المذكورة

 بلد في االحتياطية والمواد البيع بعد ما خدمات توفر - د
 حسب تكون. )العطاء في المقدمة للمعدات المشتري
 (الوثائق مع المرفق العطاءات وترجيح المعايرة جدول

 للعمر والصيانة التشغيل ألغراض المتوقعة الكلفة -هـ
 (ال. )للمعدات التشغيلي

 (ال.)المقدمة المعدات وإنتاجية أداء - و
 :االعتبار بنظر بها األخذ يتطلب أخرى معايير - ز
 .الدقيقة الفنية المواصفات -   
 الجهات قبل من والمؤيدة والمنجزة المماثلة األعمال -   

 للمواد مطابقة وكونها التنفيذ مستوى تضمينها مع المختصة،
 .المناقصة في تنفيذها المطلوب

 . باأليام العقد تجهيز أو تأهيل مدة -   
 .األخيرتين السنتين خالل واألرباح اإليرادات حجم -   
 االستالم ومكان التجهيز وأسلوب التجاري البيع نوع -   

 .المجهزة للمواد
 القياسية الوثائق في المطلوبة المناشئ أو المنشأ -   

 .للمناقصة

Evaluation shall be conducted using the criteria of 
section three (Evaluation and Qualification Criteria):  

a- Deviation in supply times. (no) 
b- Deviation in payment times. (no) 

c- Cost of replaceable parts and spare parts for the 

purposes of maintenance and after sale service for 
the equipments stated in Bid. (no) 

d- Availability of after sale service and spare parts 

in the country of buyer for the equipments offered 

in the Bid (yes, and according to the attached 
calibration and bids' weighting table). 

e- Estimated cost of the purposes of operation and 

maintenance through operational life-span of 
equipments. (no) 

f- Performance and productivity of 

equipments.(no) 

g-  Other criteria that should be considered: 
  - Technical specification. 

   - Submit a list of similar services performed by 

the company; certified by competent authorities, 
includes level of implementation and its 

congruence with the commodities required in the 

tender.   
   - Supplying or rehabilitation period in days.  

   - Income and profits for the last two years. 

   - Commercial sale type, supplying method and 

The Place in which the services will be delivered. 
   - The required origin(s) in the Standard Bid 

Documents of the tender. 

36-3 
d 

 أكثر أو كجزء عطاءاتهم تقديم في العطاءات مقدمي أحقية 36-5
 (.  وتجهيز وتشغيل صيانة)  العام التنافسي للعطاء المكون

 (ينطبق ال)

The Bidders’ entitlement to submit their Bids as 
one part or more constituting the competitive 

general contracting : (not applicable) 

36-5 

 F-  Awarding of Tender إرساء العطاءات -و 
 فسلن كميات لزيادة بها المسموح المئوية للنسبة األعلى الحد 41-1

 (.%15) األسعار

 و ذةالناف االتحادية الموازنة تنفيذ تعليمات حسب النسبة تحدد
 .النافذة الحكومية العقود تنفيذ تعليمات

 يرغ الخدمات أو المواد أو السلع زيادة التعاقد لجهة يجوز -
 ال ابم عليها المتعاقد الفنية مواصفاتها تعديل أو االستشارية

 التخصيص يتوفر أن على العقد مبلغ من( %20) عن يزيد

 دالمتعاق من المسعرة الفقرات أسعار اعتماد يتم وأن المالي

 ذلك عن زاد وما الفقرة كمية من( %20) تجاوزها عدم عند

 . السائدة السوق أسعار إلى يخضع
 الخدمات أو المواد أو السلع كمية زيادة التعاقد لجهة يجوز -

 عليها المتعاقد الفنية مواصفاتها تعديل أو االستشارية غير
 في عليه المنصوص االحتياط مبلغ نسبة عن يزيد ال بما

 التخصيص يتوفر أن على السنوية الموازنة نفيذت تعليمات
ً  بالزيادة المشمولة الفقرات أسعار اعتماد يتم وان المالي  وفقا

( %20) تجاوزها عدم عند المتعاقد من المسعرة للفقرات

 السوق أسعار إلى يخضع ذلك عن زاد وما الفقرة كمية من

- Upper limit of percentage permitted to increase 
the quantities in the same prices (15%). 

Determined according to the in force laws of 

Government contracts implementation instructions 
and the federal budget instructions. 

- The first party is allowed to increase the required 

amounts; non-consulting services; and/or adjust 
the required technical specification, by up to 

(20)% of the amounts stated in the contract, and 

only if the financial allocations are available. For 

the amounts less than or equals to (20)%; the item 
pricing in the contract will be used, otherwise use 

the prevailing market rates. 

- The first party is allowed to increase the required 
amounts; non-consulting services; and/or adjust 

the required technical specification, by no more 

than the reserve amount stated in the annual 

41-1 
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 . السائدة
 الكميات لتخفيض بها المسموح المئوية للنسبة األعلى الحد-

 (.العقد مبلغ من %15) األسعار بنفس

budget implementation instructions, and only if the 

financial allocations are available. For the amounts 

less than or equals to (20)%; the item pricing in the 

contract will be used, otherwise use the prevailing 
market rates. 

- Upper limit of percentage permitted to decrease 

the quantities in the same prices (15%). 
 كتاب صدور تاريخ من( يوم 14) خالل العقد توقيع يتم 43-2

 (.اإلحالة) القبول

Contract shall be signed within (14 days) as of the 
date of issuing the letter of acceptance 

43-2 
 

 تاريخ من يوم( 14) خالل التنفيذ حسن ضمان تقديم يتم 44-1

 (.اإلحالة) القبول كتاب صدور

Good performance bond shall be submitted within 

(14 days) as of the date of issuing the Awarding 

letter. 

44-1 
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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 are employed. 

 

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) 
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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 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, 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.  
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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  

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) 

 

After determining the lowest evaluated Bid as per sub-Para 37-1/Instructions to 
Bidders, the Buyer shall conduct the subsequent qualification procedures to 
the Bidder as per Para 38/Instructions to Bidders employing the specified 
requirements only. While the requirements not covered by the text below shall 
not be used in the evaluation of the qualifications of Bidders. 

 

a-  Financial capability, 
 

The Bidder shall submit documented evidence on its ability to meet the 
following financial requirements: [insert requirements], 

 

b-  Experience and technical capability, 
 

The Bidder shall submit documented evidence on its ability to meet the 
requirements of technical experience listed below [insert requirements]. 

 

c-  The Bidder shall submit documented evidence that the commodities  it 
offers meet the following requirements applications: [insert requirements] 



34 
 

Section Four: Bid Forms 

 
For the Contracts of Supplying Commodities 

 

 
 
 
 

Bidder’s  Information  Form .................................................................................................................. 35 

JV’s  Partners       Information   Form ......................................................................................................... 36 

Bid  Submission  Form ........................................................................................................................... 37 

Schedule  Form  of  Prices ...................................................................................................................... 39 

Bill of Quantities .................................................................................................................................... 40 

Schedule  of  Quantities  and  Completion – Services  related  to  the  Contract ................................ 41 

Bid Guarantee Form (Bank Guarantee) ............................................................................................. 42 

Authorization  of   the  Manufacturing  Party........................................................................................ 43 
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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)] 

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

Page             of                 
 

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

 

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

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

4-  Bidder’s registration year: [Insert registration year] 

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

6-  Information of Bidder’s authorized representative: 
Name: [Insert authorized representative’s name] 

Address: [Insert authorized representative’s address]  

Tel./Fax: [Insert authorized representative’s tel. and fax]  

Email: [Insert authorized representative’s email]  

 

7- Attached photocopies of original documents: [Check if the original documents are attached] 

-The  articles  of  incorporation  of  the  company  stated  in  1  above,  as  per sub-Para   

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 sub-Para 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 sub-Para 4-
5/Instructions to Bidders. 
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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   
 
 

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

2-  Legal Name of the Joint Venture: [Insert the legal name of each partner in the JV] 

 

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

 

4-  Bidder’s registration year: [Insert registration year] 

 

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

 

6-  Information of Bidder’s authorized representative of the joint venture:  

Name: [Insert authorized representative’s name of the joint venture] 

Address: [Insert authorized representative’s address of the joint venture]  

Tel./Fax: [Insert authorized representative’s tel. and fax of the joint venture]  

Email: [Insert authorized representative’s email of the joint venture] 
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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 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, 
 

d- 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; 
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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] 
 

Recipient’s Name Address Reason Amount 

    

    

    

    
 

(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] 
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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]. 
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Bill of Quantities 

 
 
 

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

1 2 3 4 5 6 7 

Item 
No. 

Commodities Description Date of 
Delivery 

Quantities and 
Units 

Unit Price DDP 
delivered to 
warehouses 

Total Price 
of each 

Item 

Country 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] 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Total Price: Commodities   
 

To specify the method of commercial selling in the condition of declaration whether CIP, FOB, C&F, CIF … etc according to INCOTERM. 
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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 Total Price of 
Service 

[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] in figure 
an writing  

[Insert total price 
of each item] in 
figure an writing 

       

       

       

       

       

       

       

 Total Price: Associated Services  
 

 
 

Name of Bidder: [Insert full name of bidder] Signature of Bidder: [Signature of authorized person to sign the bid] 

Date: [Insert date] 
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Bid Guarantee Form (Bank Guarantee) 

 
[The bank fills this bank guarantee form according to the instructions aforementioned between 
the brackets.] 

 

 
 

[Insert the Name of the Bank, Address of the Branch or the Issuing Bureau] 

 
Beneficiary: [Insert the name and address of the Buyer] 

 
Date: [Insert Date] 

 
Bid Guarantee No.: [Insert Number] 

 
We were informed that [Insert name of bidder] (hereinafter called "Bidder") has given you his 
bid dated [Insert Date] (hereinafter called "Bid") to implement [Insert Name of Contract]. 

 
Moreover, we are aware, according to your conditions that bids must be supported by a bid 
guarantee. 

 

According to the request by the bidder, we [Insert Name of Bank] are committed according to 

this document to pay you any amount or amounts that does not exceed in total the amount of 

[Insert amount in numbers] ([Insert amount in writing]) Iraqi Dinar once we receive from you the 

first written request accompanied by a written affidavit stating that the bidder has violated his 

obligation (obligations) under the conditions of the bid, because the bidder: 

 
(A) Has withdrew his bid during the validity period of the bid specified in the bid form, or 

 

 

(B) Informing him that his bid was accepted by the buyer during the validity period of the bid: 

(1) Failing or refusing to implement the contract form, if required, or 

(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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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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Section Five: Eligible Countries  
 
 
 
 

Eligibility to provide commodities or execute the works or services in the contracts financed by the 
buyer: 

 
1.  The buyer has the right to allow organizations and personnel of all countries to supply 

commodities or execute the works or offer services to the projects financed by the Iraqi 
government, and as an exception, it prevents organizations in countries or the commodities 
manufactured in the countries from participating in tenders in the following cases: 

 
A- The   legislations   or   prevailing   regulations   prohibit   the   employer's   country   from 

establishing commercial relations with that country, provided, the buyer is convinced that 
such prohibition will not prevent achieving fruitful competition to supply the commodities or 
execute the works. 

 
B- In response to the decision issued by the United Nations / Security Council under chapter 

seven of the constitution of the United Nations which prohibit the country of the buyer 
from contracting to import any commodities or pay any amounts to the country of the bidder. 

 
 
 
 

2. For the review of the bidders thereon, we include the commodities, services and organizations 
that are prohibited from participating in this tender according to the mentioned instructions. 

 
 
 
 

a)  Regarding Para 1-(A) above. 

 
 (Israel and all countries under Chapter VII of the United Nation Charter).  

 
……. 

 

 
 

b)  Regarding Para 1-(B) above. 
 

 
 

……… 
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Part Two 
 

 
 
 
 
 

Requirements of Supplying for 
 

The Contracts of Supplying Commodities 
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Section Six: Schedule of Requirements for 

 
The Contracts of Supplying Commodities 

 

 
 

Contents 

 
1- List of  Commodities  and  Schedule  of  Delivery............................................................................................... 48 

2- List  of  Services  Related  to  the  Commodities  and  Schedule  of  Completion ........................................... 49 

3- Technical Specifications ........................................................................................................................................ 50 

4-  Drawings ................................................................................................................................................................ 52 

5- Test  and  Engineering   Inspection ...................................................................................................................... 53 
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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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1- List of  Commodities  and  Schedule  of  Delivery 

  

Item 
No. 

Description of 
Commodities 

DWG. NO. Qty. Unit 
Place of 

Final 

Delivery 

Date of Delivery 

Earliest 
Date of 
Delivery 

Final Date 
of Delivery 

Date of Delivery 

proposed 

by the bidder [Filled 

by the bidder] 
  - Refurbishment service for the following 

capital parts of frame 9e turbine. 

- Refurbishment should be by set which mean 

compensate the missing ones or that can not 

the Refurbished. 

- Supply all necessary consumable kits for 

installing of moving and stationary and blades 

like as sealing and stage nozzles, pins … etc. 

- Thermal barrier coating should be done for 

items no 1.2.4.7 and the other item as company 

suggest. 

- Refurbishing fuel nozzles by replacing swirl 

tips and all consumables within the nozzle. 

- The level of Refurbishing (light, medium, or 

heavy) should be specified before contract 

mode mutually. 

  

SET 
The Station/ 

CIP 

[not 

applicable] 

(180) one 

hundred and 

eighty days 

 

1 Cap Liner 131E4436G003 7 Set 

2 Transition Piece 117E8681G001 5 Set 

3 Fuel oil nozzle 204D5052G001 7 Set 

4 1ST  stage nozzle 109E3736G017 4 Set 

5 2ND stage nozzle 119E2110G001 2 Set 

6 3RD stage nozzle 112E6651G007 2 Set 

7 1ST  stage blade kit 314B7168GO13 2 Set 

8 2ND stage blade kit 91307562G007 2 Set 

9 3RD stage blade kit 91313357G004 3 Set 

10 1ST  stage shroud kit 109B4316G001 1 Set 

11 Flow sleeve 117E8692G002 1 Set 

 
 

 Total estimated cost 761,560 USD 
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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. 1 Unit The Place in which the services 
will be provided 

Date (dates) of completion 
of services provision 

[Insert 
service 
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] 

      

      

      

      

      

      
 

 
 

1 If applicable. 
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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  
shall 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 equipments often used in the manufacture of similar 
commodities . 

 

 The standards fixed for equipments, materials and manufacture in the Bidding 
documents shall not be restricted. The international specifications adopted shall be set 
whenever possible. Also, shall be avoided as much as possible any indication to the trade 
names, figures, illustrations or any other details determining the materials and items 
required in those produced from a certain factory. If this is not possible, the descriptions of 
such items shall be followed by the phrase (or similar to max. extent). 

 

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

 

a-  Standards of materials and manufacture required for the production and manufacture of 
such materials. 

 

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

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. 
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 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: 

 

Item Names of Commodities and Related 
Services 

Standards and Technical Specifications 
1  Total Estimated cost 761,560 USD 

2 Origins USA/ GE Energy (GELLC) 

3 Final Date of Delivery (180) days 

4 Commodities guarantee validity period  guarantee validity period is (12) months from 

the date of receiving the Commodities 

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

description of technical specifications] 
 
 
 
 
 

 

   ”] 
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4-  Drawings 

 

 
 

Bid documents ["does not include"] drawings  . 
 
[Insert the following list of drawings   if these documents will be included] 
 

 
 

List of Drawings   

No. of Plan Name of Plane Purpose 
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5- Test  and  Engineering   Inspection 

 

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

 
List of Tests and Engineering Inspections 

Item 
No. 

Brief Description of each Item Test and/or Engineering Inspection 
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Part Three 
 

Conditions and Forms of the Contract for 
 

The Contracts of Supplying Commodities 
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Section Seven: General Conditions of the Contract for 

 
The Contracts of Supplying Commodities 
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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, equipments 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. 
 

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. 
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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 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 official

7  
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. 

 

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. 
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b-  CFR, 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 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-  Any assignment by any Party of rights, powers or right recovery  under 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. 

 

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. 
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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  and 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 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-  The Parties  to continue  fulfillment  of their obligations  according  to the Contract,  unless  they 
agree otherwise. 

 

b-  The Buyer to make any due payments to the Supplier. 
 

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. 
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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. 

 

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 delivery of Commodities  contracted on to the Buyer, 
according to the prevailing legislations 
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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 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 excepted 
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 
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d-  If 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. 

 

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. 

 

d-  Any amendment to such specifications and performance rules during the Contract execution shall 
not be adopted  unless  is  preceded  by  the  Buyer’s  prior  consent.  Such amendment  shall  
be  treated according to 33/General Conditions of the Contract. 

 

23- Packaging  and  Documents 
 

23-1-   The Supplier ensures that the Commodities a r e  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 equipments 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. 
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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 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. 

 

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  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. 
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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  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 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, and 

b-  Selling the products of such Commodities  in any other Country. 

Such indemnification shall not cover any other use of such Commodities  or 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 equipments or materials not imported by the 

Supplier according to the Contract. 

 

 



66 
 

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 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- To ta 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 
equipments or the obligation to indemnify the Buyer for any breach of the Commodities ’ 
specification. 

 

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. 
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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, 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 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 34-2/General Conditions of the Contract. 

 
 
 
 
 
 
 



68 
 

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: 
.  
b)  If the supplier goes bankrupt or announce his Insolvency.  
c) 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 .   
d)  If a decision is issued by the court to place the (supplier's) funds under the control of bankruptcy 

trustee (syndicate). 
e)  If the  supplier  makes a reconciliation that preserves him from bankruptcy  or           
     waives his rights to his creditors. 
f)  If the supplier  agrees to implement the contract under the supervision of the control   
     board of his creditors  
g) If the supplier  is a company that has announced liquidation, excluding the optional  
    liquidation for the purpose of merger or reformation. 
j) 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.  
i) 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.  
 
k) If the supplier has not implemented the contract or has intentionally negligent and careless in 
fulfilling his obligations according to the contract. 
l) 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. 
m) 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. 
n) If the supplier fails in performing any of the other tasks commissioned to him according to the 
contract. 
o) 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. 
p) 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. 
q) 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. 
s) If it is clear to the buyer that the suuplier 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 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. 
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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). 
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Section  Eight: Special Conditions of  the  Contract for  Commodities  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]. 
 

 لعقود تجهيز السلع الشروط الخاصة بالعقدالفصل الثامن: 

 Special Conditions of  the  Contract for  Commodities  Supply  Contracts 
1-1 

 )ح(

اقة العامة إلنتاج الط الشركة وزارة الكهرباء /اسم المشتري : 
جنوب بغداد محطة كهرباء  /الكهربائية / المنطقة الوسطى 

 الغازية / األولى

Ministry of Electricity/ General COMPANY 

of Electricity Production (GCEP)/middle 

region  / South of Baghdad power plant 

station/ First. 

1-1 
(h) 

1-1 
 )ل(

واصلة المواد  /(CIP) 1/الغازية جنوب بغدادمحطة كهرباء 

 للمخازن.

South of Baghdad power plant station/ First / 

Warehouse (CIP). 
1-1 
(l) 

2-4 
 ) أ (

 م.االنكوتر في موصوفة كما هي التجارية المصطلحات معاني
 وااللتزامات والحقوق تجاري مصطلح ألي المعنى كان إذا

 المعاني تعتمد االنكوترم، مع تنطبق ال العقد ألطراف
 المصطلحات احد إلى اشر: استثناء) قبل من الموضوعة
 (األخرى المقبولة العالمية التجارية

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). 

4-2 

(a)  

2-4 
 )ب(

 Latest version of INCOTERMS (2010). 4-2 .(2010) لالنكوترم المستخدم المحدث اإلصدار

(b)  

  Language: Arabic/English. 5-1 (االنكليزية أو العربية اللغة: )المعتمدة اللغة 5-1

 :البالغات إلرسال 8-1
 جإلنتا العامة الشركة/ الكهرباء وزارة: )إلى: المشتري عنوان
 (الوسطى المنطقة/  الكهربائية الطاقة

 15/ بناية – 19/ شارع -109/  محلة :الشارع عنوان

  االستعالمات – األرضي الطابق: والغرفة الطابق رقم
  بغداد: المدينة

  1085 ب.ص :البريدي الرمز

  العراق :الدولة
 : االلكتروني البريد
 :   للشركة االلكتروني الموقع

www.gcep.moelc.gov.iq.com 
 :          التجاري للقسم االلكتروني البريد

gcep_micomdep@yahoo.com 
37_commercial.dept.m@moelc.gov.iqmail: -E 

For sending notice, the Buyer’s address is: 

To:  
Address: 

City: Baghdad , Grnada Sq., Building No. 

166, St. No. 19, Sector 109. 

Postal Code: P.O. Box 1058 

Floor and room number: Ground Floor, 

Queries room. 

Email:  

Website of the GCEP: 

www.gcep.moelc.gov.iq.com 

E-mail of the Commercial Department: 

gcep_micomdep@yahoo.com  

E-mail: 

37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq 

8-1 

 Contracts are subject to the Iraqi law. 9-1 .العراقي للقانون العقود تخضع 9-1

 فقرةال في إليها والمشار التحكيم إجراءات تنظم التي القواعد إن 10-2

 : يلي كما سيكون للعقد العامة الشروط من( 10-2)

( 56) رقم الحكومية الديون تحصيل قانون إلى العقد يخضع  -

 العراقي القضاء ووالية العراقية القوانين والى( 1977) لسنة

 وقانون( 1951) لسنة( 40) رقم العراقي المدني والقانون

 (.2006) لسنة( 12) رقم التضمين

 .أجنبي مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن( أ) 2-10 الفقرة

 .محلي مجهز مع التجهيز عقود في ستتضمن( ط) 2-10 الفقرة

 : أجنبي مجهز مع العقود. أ
 الموحدة واألعراف األصول وفق العمل التعاقد جهة على

  ICC العالمية التجارة غرفة من الصادرة المستندية لالعتمادات

 الحكومية العقود تنفيذ بتعليمات المشمولة العقود إبرام عند

The rules regulating the arbitration procedures 

as stated  in 10-2/General Conditions of the 
Contract are as follows: 

The contract subject to the law of government 

debts collection no (56) of (1977), and the 

Iraqi laws  
And Iraqi jurisdiction and Iraqi civil law 

no.(40) of (1951) and Inclusion law no.(12) of 

(2006). 
10-2-a shall be included in the supply 

Contracts with foreign suppliers 

 10-2-b shall be included in the supply 

10-2 

http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
mailto:gcep_micomdep@yahoo.com
mailto:37_commercial.dept.m@moelc.gov.iq
http://www.gcep.moelc.gov.iq.com/
geep_micomdep@yahoo.com%20
mailto:dept.m@moelc.gov.iq
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 .النافذة
  المشتري دولة من محليين مجهزين مع العقود. ب
 دولة من المحلي والمجهز المشتري بين نزاع حدوث حالة في

 المختصة المحاكم أو التحكيم إلى اللجوء فيتم المشتري،
 .المشتري دولة قوانين وبموجب

 قضللن قابل الغير المستندي االعتماد بفتح التعاقد جهة تقوم -
 أعمال وتنفيذ سلع توريد) االستيرادية العقود أقيام لتغطية
 العراقية أو األجنبية الشركات مع التعاقد عند( خدمات وشراء

 الضوابط حسب أو المعتمدة الحكومية المصارف أحد خالل من
 خطاب مواستال اإلحالة بكتاب التبليغ)  التعاقد إجراء بعد النافذة
 (.  العقد وتوقيع التنفيذ حسن

 دالمتعاق طلب على بناءاً  مثبت المستندي االعتماد فتح يمكن -
 . تثبيته مصاريف يتحمل أن على

 فتح على المترتبة العموالت كافة الثاني الطرف يتحمل - -
 .اإلعتمادات وتعزيز

 حسن الضمان خطاب تمديد يتم المستندي االعتماد تمديد عند -
 . والمبلغ المدة بنفس التنفيذ

 بعد إال للنقض قابل غير المستندي االعتماد إلغاء يجوز ال -
, االعتماد فاتح المصرف) المعنية األطراف موافقة استحصال
 (. المجهز, المراسل المصرف

 الكمركي اإلخراج مهمة تسهيل كتاب إلصدار طلب تقديم -
 بالمواد الخاصة والقوائم الشحن مستندات مع المجهزة للمواد

 أقصاه موعد قبل العربية اللغة إلى ومترجمة أصلية المجهزة

ً  وأربعون خمسة( 45)  الحدودية للمنافذ المواد وصول من يوما

 المواد إخراج في يتسبب تأخر أي مسؤولية المجهز ويتحمل
 .أعاله المحددة الفترة ضمن كاملة مستندات تقديم عدم جراء

Contracts with local suppliers 

 

a-  Contract with Foreign Supplier: 

for Contracts made with foreign suppliers, 
shall be adopted the international trade 

arbitration due to its practical advantages over 

other rules of settlement of disputes, or rules 
applied in arbitration in which the Buyer may 

be interested: Rules of Arbitration for 1976 

issued by the UNCITRAL or the Rules on 
Settlement of Dispute  

and Arbitration by the International Chamber 

of Commerce (ICC). 

If the Buyer selects UNCITRAL rules, a form 
shall be adopted for the condition that must be 

included in the General Conditions of 

Contract, as follows  
10-2-a- Any dispute, conflict or demand 

arising from or connected with this Contract 

shall be settled by arbitration according to the 

UNCITRAL rules on arbitration currently in 
force. 

If the Buyer selects ICC rules, a form shall be 

adopted for the condition that must be included 
in the General Conditions of Contract, as 

follows  

10-2-b- The Dispute arise from this Contract 
shall be finally settled according to the ICC’s 

Rules of Settlement of Disputes and 

Arbitration by one arbitrator or more to be 

appointed according to such rules. 
b-  Contracts  with  Local  Suppliers  from  the  

Buyer's Country: 

In  the  event  of  any  dispute  between  the  
Buyer and  the  local Supplier from the 

Buyer’s country, the matter shall be referred to 

arbitration or competent courts according to 
the law of the Buyer’s country. 

 : هي المجهز من تأمينها المطلوب الوثائق وبقية الشحن وثائق 13-1

 .استيرادية إجازة -

 الموردة أو المصنعة الجهة قبل من المقدمة الضمان شهادة -

شهًرا من ( 12) ) التشغيلي الضمان ن نفاذية فترةتكو أن على

 (. المواد ستالمتاريخ ا

 مصرف من صادرة مشروطة غير مصرفية كفالة تقديم -

 ةالبالغ األولية النقدية السلفة مبلغ تعادل العراق في معتمد

(  وجدت إن)  العقد توقيع بعد اإلحالة مبلغ من% ( 10)

 سمجل لقرار استناداً  العام والقطاع العامة الشركات باستثناء

 (.2010) لسنة( 63) المرقم الوزراء

Shipping and other documents to be submitted 

by the Supplier: 

- letter of guarantee submitted by the 
manufacturer or the importer, and the 

Commodities guarantee validity period must 

be (12) months from date of receiving the 

Commodities. 
- presenting an unconditional bank guarantee 

from an approved bank in Iraq equals (10)% of 

the contract's value after signing the contract 
(if applicable) except for general companies 

and public sector enterprise according to the 

Iraqi council of ministers' decision no.(63) of 
(2010). 

13-1 

 ذةالمنف بها المتصلة والخدمات المجهزة للسلع المحددة األسعار 15-1
 ( قابلة غير.  ) للتعديل قابلة

Prices given for Commodities and Related 

Services executed are adjustable. (un-

adjustable) 

15-1 
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 : مبين كما(  المستحقات)  الدفع شروط 16-1

 االستالم بعد بالدوالر االمريكي( %100) المبلغ تسديد يتم

 : كاآلتي

ً  ومطابقتها المواد وصول بعد% (75) -  .فنيا

   الفقرة في المبين التشغيلي الضمان فترة انتهاء بعد% (25) -

 .أعاله( 13-1)

Method and Terms of Payment are as follows: 

(100%) of payment in USD after receiving the 

commodities as follows: 

 - (75)% upon Commodities’ arrival to the final 
destination and after verifying the technical 

specifications. 

- (25)%  after  the end  of  the  Commodities' 
functioning guarantee period in para 13-1 

above. 

16-1 

 نأ بعدها المشتري على التي الدفع تأخير فترة)  ينطبق كان إذا 16-5
 . يوم( عدد ادخل) هي( فائدة يدفع
 % (.  الرقم ادخل)  هي ستطبق التي الفائدة نسبة
 ( تنطبق ال) 
 

If it is applicable (The period of payment 

delay that the buyer shall afterwards pay an 
interest is [insert number] days. 

Interest rate that shall be applied is [insert 

number] days. (not applicable) 

16-5 

 ( إلزامي) التنفيذ حسن ضمان 18-1

 اإلحالة مبلغ قيمة من% 5 تكون األداء حسن ضمان قيمة

 .األمريكي وبالدوالر

Good Performance guarantee is 

[“compulsory”] 
good performance guarantee amount  shall  be 

(5)%  of the contract's value and in US Dollars. 

18-1 

  شكل على األداء حسن ضمان يكون إلزامية، كونها حال في 18-3
 (.معتمد مصرف من ضمان خطاب)

If compulsory, the good performance 

guarantee shall be in the form of (a guarantee 

letter from a valid Bank). 

18-3 

 التشغيلي الضمان فترة انتهاء بعد) األداء حسن ضمان يسترد 18-4
 قسم) قبل من ومختوم موقع مؤيد فني بتقرير وتزويدنا
 خطاب من الحاجة انتفاء يؤيد بكتاب وتزويدنا ،(الرقابة
 .(المستفيدة الجهة من الضمان

The value of good performance guarantee can 

be returned after  the operational warranty 

period expires. 

18-4 

 ابه أضرار أي إلحاق أو إتالفها عدم) السلع تأمين المجهز على 23-2
 .( المستفيدة الجهة مخازن إلى إدخالها ولحين النقل فترة طول

The Supplier ensures that the Commodities are 

shipped to their destination as stated in the 

Contract in a way that guarantees that no 
damage to occur to them. 

23-2 

 بمبلغ الشركة لصالح معها المتعاقد الشركة باسم تأمين وثيقة 24-2

 .المشحونة البضاعة قيمة من( %110) يعادل

An insurance of (110)% of the cargo's  value, 
on behalf of the company and interest of the 

COMPANY, must be submitted.       

24-2 

 : النقل 25-1
 لك مع(  المستفيدة الجهة)  المشروع موقع إلى السلع نقل إن  
 مسؤولية من هي وخزن تأمين إجراءات من تتضمنه ما

 .العقد في داخلة األعمال هذه كلف وان المجهز

Transportation of Commodities: the importer is 

required under the Contract to transport the 

Commodities to their final destination as stated 

in the Contract .The supplier will be responsible 

for transportation, insurance and storage 

procedures, and the cost of such works are 

included in the Contract. 

25-1 

27-1 

 

امات التأخيرية : تفرض غرامة تأخيرية على الطرف الغر
 الثاني في حالة التأخير في التجهيز وتحسب كما يلي :

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
مبلغ العقد

مدة العقد الكلية 
  

 مبلغ العقد هو )مبلغ العقد األصلي + أي تغير في المبلغ(
 المدة(.مدة العقد هي  )مدة العقد األصلي + أي تغير في 

 
يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب االنجاز 

 لاللتزامات التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ العقد والتي
ة صدرت فيها شهادة تسلم أولي للعمل المنجز أو السلعة المجهز
أو الخدمة المطلوبة مطابقة ومهيأة لالستخدام حسب شروط 

 التعاقد وتطبق المعادلة كاآلتي:

 

غرامة اليوم الواحد = 𝟏𝟎% ×
قيمة االلتزامات غير المنفذة

مدة العقد الكلية 
  

1-  Delay Penalties shall be 10%  per day as 

following: 

 

 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10% = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 

The contract amount is the original contract 

amount  ± any change in amount. 

The contract period is the original contract 
period ± any change in period. 

 

2-  The Delay Penalties shall be reduced in 

accordance with the partial shipments received 
by the first party and the issuance  of the  

preliminary certificate of  acceptance, as per 

the following formula: 
 

 𝑢𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑠 𝑎𝑚𝑜𝑢𝑛𝑡

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
× 10% = 𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑦 𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦  

 

27-1 
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 ادالمو استالم تاريخ من ( شهًرا12) ) التشغيل ضمان نفاذ فترة 28-3

  (.الفنية للمواصفات ومطابقتها
 الجهة مخازن) النهائية الوجهة مكان سيكون الكفالة، ألغراض

 (.CIP المستفيدة

Commodities  guarantee validity period is (12) 

months from the date of receiving the 

Commodities and verifying the technical 

specifications. 
For the insurance purposes, the final 

destination shall be the ware-house of the 
buyer (CIP). 

28-3 

ً  مائة وثمانون( يوم 180)ستكون  أهيلفترة الت 28-5  Period of rehabilitation shall be (180) one .يوما

hundred and eighty days. 
28-5 

 
شروط 
 أخرى

 إلى :العقد الذي سيوقع خاضع  -

 ( 2014( لسنة )2تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )

( لسنة 44وتعليمات الموازنة العامة االتحادية رقم )

(2017 .) 

 ( 1977( لسنة )56قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )

 ( وقــانون1951( لسنة )40والقانون المدني العراقي رقم )

 (.2006( لسنة ) 12التضمين رقــم ) 

 ( 0,003المناقصة خاضعة لقانون رسم الطابع بنسبة)% 

 ثالثة باألف عند توقيع العقد.
 ( 3المناقصة خاضعة للتحاسب الضريبي بنسبة% .) 

 ( ولغاية1/1000استيفاء مبلغ رسم الطابع العدلي وبنسبة ) 

 ( عشرة آالف دينار عراقي.10000)

  يتحمل من ترسو عليه المناقصة دفع أجور نشر آخر
 قبل توقيع العقد. إعالن

 ( من الكلفة  %20استبعاد العطاء الذي يقل أو يزيد )

 التخمينية المخصصة ألغراض اإلحالة. 
  في حالة إعادة إعالن المناقصة يكون ثمن شراء مستندات

 المناقصة غير قابل للرد.
 ( 5يتم تفريغ البضاعة في مخازن الطرف األول خالل )

 ) الجهة المستفيدة (. أيام من وصول المواد إلى الموقع
  تتعهد الشركة بصحة المستمسكات المقدمة للمناقصة وفي

حال ورود اإلجابة من جهة اإلصدار عكس ذلك  يحق 
للطرف األول اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الشركة 

( 1969( لسنة )11وحسب قانون العقوبات رقم )

 إلغاء اإلحالة وإحالة للشركةومصادرة التأمينات ويحق 
 مع تحميله فرق البدلينالمناقصة بعهدة المناقص الثاني 

 واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأن وضع الشركة في القائمة
 السوداء.

  تعتمد ضوابط ومعايير الترجيح االسترشادي للعطاءات
أثناء الدراسة وتقييم العطاءات حسب ما ورد بكتاب وزارة 

 (. 14/4/2009( في )4/7/434398التخطيط المرقم )

 من( %50) بنسبة وطنية عمالة بتشغيل الشركات تلتزم 

( 46) الديواني األمر من( 5) الفقرة وحسب العامل الكادر

 .2012 لسنة

 جعةبمرا العقد تنفيذ إليها يحال التي األجنبية الشركة تلتزم 
 خالل األجانب قسم /االجتماعية والشؤون العمل وزارة

 لغرض العراق إلى األجنبي دخول تاريخ من يوًما( 30)

 على يترتب وبخالفه عمل، إجازة فيها العاملين منح
 أعاله، بالفقرة االلتزام عدم عند مالية غرامات الشركة
 سمة وإلغاء المالية المستحقات صرف عدم إلى إضافة
 له الممنوحة الدخول

 حق إلغاء المناقصة قبل صدور كتاب اإلحالة بناًء  للشركة
على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد 
ثمن الشراء وثائق المناقصة فقط للمناقصين وكذلك يتم 
إعادة ثمن شراء وثائق المناقصات إلى المناقصين في 

 الحالتين اآلتيتين :
إلى الدعوة حال إلغاء المناقصة وتغيير أسلوب التنفيذ  –أ 

المباشرة أو العطاء االحتكاري عند توفر شروط اللجوء 
إلى تطبيق هذين األسلوبين على اعتبار إن اعتماد هذين 

- The contract will subject to: 

 Government contracts implementation 
instructions no.(2) of (2014) and the 

federal budget instructions no.(44) of 

(2017). 

 The contract subject to the law of 
government debts collection no (56) of 

(1977) and Iraqi civil law no.(40) of (1951) 

and Inclusion law no.(12) of (2006). 

 Stamp fees (0.003)% three per thousand  

when signing the contract. 

 Income tax (3)%. 

 (**) 

 That who will be awarded the contract, 
shall be charged with fees of  the last 

announcement  before signing the contract. 

 Offers that exceed or are less than (20)% 

of the contract value shall be rejected. 

 In case of re-declaring the tender, the 
purchasing price of the bidding documents 

is non-refundable. 

 Unloading should be within (5) days from 

the commodities reaching its final 
destination specified in the Buyer’s 

country specified Project site. 

 All the documents submitted by the second 

party must be authentic, otherwise the 

COMPANY will gain the right to take 
legal actions against it according to the 

Iraqi punishments law no.(11) of 1969; 

confiscate the deposit; award the contract 
to the next bidder (**); and enlist the 

company in the black list.  

 Regulation and standards of indicative 

weighting shall be adopted in evaluating the 
tenders, as indicated in letter 

no.(4/7/434398) in 14/4/2009 issued by the 

Iraqi ministry of planning. 

 All companies should commit to a 

minimum of (50)% national workforce as 
stated in para (5) of the Executive Order 

no.(46) of 2012.     

 In case of acceptance, Foreign companies 

must go to the Ministry of labor and social 
affairs/ foreigners section; within (30) days 

from date of entry to Iraq; to issue working 

visas to their staff, otherwise there will be 
financial penalties for any failure to comply 

with the above. In addition, any financial 

entitlements shall be suspended and the 

 
other 
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 األسلوبين ال يتطلب بيع وثائق المناقصة.
عند إلغاء المناقصات للسنة السابقة واإلعالن عنها  –ب 

 مجدداً بتسلسل جديد للعام الالحق.

  عند االختالف بالتفسير إال إذا نص تعتمد اللغة العربية
 على خالف ذلك في العقد.

  سحب العمل يكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم

 (. 2014( لسنة )2)

  استبعاد العطاء غير المطابق للمواصفات الفنية المطلوبة
 حتى لو كان أوطأ العطاءات.

  للمشتري الحق باالحتفاظ بملكية التصاميم و الخرائط
باستثناء بعض  الشركةالكتلوكات التي تقدم من حق و

الحاالت الخاصة والتي تكون بموافقة رئيس جهة التعاقد 
وعلى أن تمتنع هذه الجهات من نشر أي معلومات تتعلق 

 التعاقد. 
 أمريكي/ شركة : يكون منشأ الموادGE األمريكية. 

  يتم اعتماد عنوان الشركة المشاركة المثبت في العطاء
المقدم عنوان للمراسالت والتبليغات وعلى الشركة إشعار 

 ( سبعة 7جهة التعاقد بكل تغيير على هذا العنوان خالل ) 

أيام من تاريخ حصوله وإذا تبين بأن العنوان وهمي يحق 
 سبة.فسخ العقد واتخاذ اإلجراءات القانونية المنا للشركة

  استقطاع كلفة الفقرات التي لم يتم تنفيذ أو  للشركةيحق
التي تقل كمياتها عند االنجاز عن ما ورد في جدول 

 الكميات. 
 .ال يعتبر الظرف الراهن في العراق من الظروف القاهرة 
  ( من الكلفة الفعلي %20تكون نسبة التحميالت اإلدارية ) ة

كة المجهزة وتنفيذ لتنفيذ أي التزام، في حالة نكول الشر
باقي التزامات العقد من جهة التعاقد بأي طريقة بالنسبة 

 لعقود المقاوالت.
 لسلعل أو التأهيل يجوز لجهة التعاقد تجزئة إحالة التجهيز 

 والمواد أو الخدمات المطلوبة تجهيزها.
  ال يجوز بيع وصل شراء المناقصة من قبل المجهز الذي

 اشتراها إلى آخر.
  الشركات المتعاقد بالمستحقات المالية ما لم عدم تزويد

 يقدموا كتاب تأييد من وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

working visas will be cancelled.    

 The COMPANY has the right to cancel the 

tender before signing the contract and 

according the rules without compensating 

the bidders. the purchasing price of the 
bidding documents is refundable only if: 

a- cancelling the tender and changing it 

into a direct or Monopolist invitation when 
the conditions are met. 

b- cancelling last year tenders and re-

declaring them under a new number the 
year that follows. 

 Arabic language shall prevail in case of 

any discrepancy, unless stated otherwise in 

the contract. 

 Any withdrawal will subject to the 

government contracts implementation 
instructions no.(2) of (2014).   

 Bids that doesn't meet the required 

technical specifications shall be rejected 

even if they present the lowest price. 

 The buyer has the right to retain ownership 
of any designs, drawings and catalogues 

used in the contract, expect for some special 

cases under the buyer's agreement, also the 
seller must refrain from publishing any 

information related to the contract.  

 Origins of the commodities must be: 

USA/ GE Energy (GELLC).   

 For correspondence and notification 

purposes, the address submitted by the 
company in the bid documents shall be 

adopted. In case of any change the company 

must submit a notification within (7)days of 
the changing date. The COMPANY has the 

right to avoid contract and take legal actions  

If later on the address was found fake. 

 The COMPANY has the right to deduce the 

cost of any unfinished or partly 
implemented items from the total cost of the 

contract. 

 The current situation in Iraq does Not 

consider as a Force Majeure. 

 Administrational procedure fees cost 
reaches (20)% of the total cost for any 

contract. In case of a company was unable 

to implement liabilities, the contract will be 
implemented by a third party. 

 The buyer have the right to assign the 

contract to more than one seller, each with 

one or more of the Commodities required in 

the contract. 

 For the purposes of implementation of 
projects, or processing contract's materials; 

raw materials that are made in Iraq are 

prioritized.   

 It is forbidden to sell the bid documents' 
purchasing receipt from one supplier to 

another. 
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Equation of Prices Adjustment 

 

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)  

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.    
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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 
 
 
 
 

Table of Forms 
 
 
 
 

1- Text of Contract ............................................................................................................................. 78 

2. Good Performance Guarantee ..................................................................................................... 80 

3. Bank Guarantee for Advance Payment ........................................................................................ 81 
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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) 

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. 

 

 



79 
 

5-  The Buyer shall pay the buyer, 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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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. 

 

 

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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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 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". 
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