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SRCQP23-D083                                                              

 اعالن مناقصة عامة خارجٌة
 

(انثبَيخ)نهًشح   

2222: انؼذد   

2112-11-26: انتبسيخ   

 

الراغبٌن باالشتراك بالمناقصة  : الى  

 

فبهع٤خ/ 2116/  286و /  
Spare parts for fired heater 1401B 

بدعوة مقدمً العطاءات المإهلٌن وذوي الخبرة  شركة مصافً الجنوب/شركة عامة/قسم العقود والمشترٌاتٌسر 
    spare parts for fired heater 1401B: لتجهٌزلتقدٌم عطاءاتهم 

 مع مالحظة ما ٌؤتً:
شركة  -قسم العقود والمشترٌات )االتصال على مقدمً العطاء المإهلٌن والراؼبٌن فً الحصول على معلومات إضافٌة .1

الساعة الثانٌة بعد الظهر حسب إلى  الساعة الثامنة صباحا/من  الخمٌسإلى  األحد( )من / شركة عامة مصافً الجنوب
موضحة بالتعلٌمات لمقدمً العطاءات. ( وكماالمحلًتوقٌت مدٌنة البصرة   

التنافسٌة الوطنٌة التً حددتها تعلٌمات تنفٌذ العقود الحكومٌة والصادرة من .سٌتم تنفٌذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات 2
.2104( لسنة 2وزارة التخطٌط رقم )  

على مقدم العطاء أن ٌقدم أدلة موثقة تثبت قدرته على القٌام بالمتطلبات  :المالٌةالقدرة  أ(.متطلبات التؤهٌل المطلوبة :) 3
ٌة معدل ربح آلخر ثالث سنوات متتالٌة مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانونً معتمد . الحسابات الختام -0اآلتٌة: المالٌة 

على مقدم  :الفنٌةالخبرة والقدرة ( )ب فقطدوالر أمرٌكً  ألفوعشرون خمسة مائة و( 1250555)سٌولة نقدٌة تعادل  -2
.... الخ( الى الشركات النفطٌة او شركات القطاع العام فً  مضخات، كابساتالعطاء أن ٌقدم ادلة تثبت تجهٌزه معدات )

.)ػوٞك رغ٤ٜي ٍبثوٚ( العراق  
العطاء ورقة بٌانات .بإمكان مقدمً العطاء المهتمٌن شراء وثائق العطاء بعد تقدٌم طلب تحرٌري إلى العنوان المحدد فً 4

(.ألف دٌنار 211,111)( البالؽة قابـــله للــردؼٌر )للوثائق وبعد دفع قٌمة البٌع   
دوالر ألفمائتان وخمسون  (2550555).المبلػ التخمٌنً للمناقصة 5  

على شكل صك مصدق أو خطاب ضمان أو  دوالر أمرٌكً فقطاالالف  ( خمسة5555).ٌجب تقدٌم ضمان العطاء بقٌمة 6
اُؼواه٢.ُلٟ اُج٘ي أُوًي١  ٓؼزٔلػٖ ؽو٣ن ٓظوف ػواه٢ من تؤرٌخ انتهاء نفاذ العطاء  ( ٌوما22لمدة ) نافذ سفتجة  

.ٌجب تقدٌم عطاء فنً وعطاء تجاري وبظرفٌن منفصلٌن ومؽلقٌن وتكون الظروؾ مختومة بختم الشركة وترسل بٌد 7
رسمً.مخول   

من ترسو علٌه المناقصة أجور النشر واإلعالن ل. ٌتحم2  
طاءات/ االستعالمات الرئٌسٌة/شركة مصافً غرفة استالم وفتح الع. ٌتم تسلٌم العطاءات الى العنوان اآلتً )09

الثانٌة عشر  الساعة 2517      الموعد المحدد ً( فالعراق/ جمهورٌة  محافظة البصرة -ة الشعٌب - الجنوب/شركة عامة
(. العطاءات المتؤخرة سوؾ ترفض وسٌتم فتح العطاءات بحضور مقدمً ظهرا حسب توقٌت مدٌنة البصرة المحلً

/ شركة  االستعالمات الرئٌسٌة/  غرفة استالم وفتح العطاءات) ممثلٌهم الراؼبٌن بالحضور فً العنوان اآلتًالعطاءات او 
 بعد عة الواحدةالسا 2517/  12/ 24   فً( العراقمحافظة البصرة/جمهورٌة  - الشعٌبة - مصافً الجنوب/شركة عامة

.ٌلٌه الذي الٌوم أو المحلً البصرة مدٌنة توقٌت حسب الظهر  
المرفقة.كافة الشروط والمواصفات مذكورة فً الوثٌقة القٌاسٌة  -15  
ٞص٤وخ اُو٤ب٤ٍخ ثٌبكخ اهَبٜٓب.٣غت اُزياّ ٓولّ اُؼطبء ثٔب رزطِجخ اُ -11  

 

حسام حسين ولي                                                                  
شركة مصافً الجنوب / وكالة ممدٌر عا                                                                           
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 وثبئك انؼطبء انميبعيخ نتجهيض انغهغ

 انًحتىيبد
 انجضء األول – إجشاءاد انتؼبلذ

 ٣ٝؾز١ٞ األهَبّ األر٤خ:

 تؼهيًبد نًمذيي انؼطبءاد انمغى األول:

اُوَْ ٓؼِٞٓبد رَبػل ٓول٢ٓ اُؼطبءاد ػ٠ِ إػلاك ػطبءارْٜ. ًٔب ٣ولّ ٣ولّ ٛنا 

ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ ٤ًل٤خ ر٤َِْ اُؼطبءاد ٝكزؾٜب ٝرو٤٤ٜٔب ٝإهٍبء اُؼوٞك. ٣ؾز١ٞ اُوَْ 

 األٍٝ ػ٠ِ أؽٌبّ  ٣غت اٍزقلآٜب كٕٝ رؼل٣َ.

 وسلخ ثيبَبد انؼطبء انمغى انثبَي:

٤ٜي ٝرؼزجو ٌِٓٔخ ُٔب عبء ك٢ اُوَْ ٣ؾز١ٞ ٛنا اُوَْ ػ٠ِ اؽٌبّ رقض ػ٤ِٔبد اُزغ

 االٍٝ

 يؼبييش انتمييى وانتأهيم انمغى انثبنث:

 اُزأ٤ٍَٛؼوا، ٝٓزطِجبد  ٣ؾلك ٛنا اُوَْ أُؼب٤٣و أَُزقلٓخ ك٢ رؼ٤٤ٖ اُؼطبء االهَ

 اُز٢ ٣غت رٞكوٛب ك٢ ٓولّ اُؼطبء إلٗغبى اُؼول.

 ًَبرج انؼطبءاد انمغى انشاثغ:

خ اُؼطبء، علٍٝ األٍؼبه، ٝػٔبٕ اُؼطبء اُن١ ٣غت ٣زؼٖٔ ٛنا اُوَْ ٗٔبمط ط٤ـ

 إٔ ٣ولّ ٓؼٚ.

 انذول انًؤههخ انمغى انخبيظ:

 ٣زؼٖٔ ٛنا اُوَْ ٓؼِٞٓبد رقض اُلٍٝ أُؤِٛخ.

 انجضء انثبَي – يتطهجبد انتجهيض

 ٣ٝؾز١ٞ اُوَْ األر٢:

 جذول انًتطهجبد انمغى انغبدط:

ثٜب ، علاٍٝ ٓ٘بٛظ اُزغ٤ٜي ٝ ٣زؼٖٔ ٛنا اُوَْ الئؾخ ثبَُِغ ٝاُقلٓبد أُزظِخ 

اُز٤َِْ ، أُٞاطلبد اُل٤٘خ ٝأُقططبد اُز٢ رظق اَُِغ ٝاُقلٓبد أُزظِخ ثٜب 

 ٝاُز٢ ٤ٍزْ رغ٤ٜيٛب.

 

 انجضء انثبنث: انؼمذ  

 ٝ ٣ؾز١ٞ األهَبّ األر٤خ:

 انششوط انؼبيخ نهؼمذ  انمغى انغبثغ:

ٗظٞص اُلوواد  ٣زؼٖٔ ٛنا اُوَْ اُلوواد اُؼبٓخ اُز٢ ر٘طجن ػ٠ِ ًَ ػول.

 أُلهعخ ك٢ ٛنا اُوَْ ال ٣ٌٖٔ رؼل٣ِٜب.

 انششوط انخبصخ ثبنؼمذ  انمغى انثبيٍ:

٣زؼٖٔ ٛنا اُلظَ كوواد فبطخ ثٌَ ػول رؼلٍ أٝ رٌَٔ اُشوٝؽ اُؼبٓخ ُِؼول 

 أُلهعخ ك٢ اُوَْ اَُبثغ.

 ًَبرج انؼمىد انمغى انتبعغ:

اٍزٌٔبُٚ، ٣زؼٖٔ اُزظؾ٤ؾبد ٣ؾز١ٞ ٛنا اُوَْ ػ٠ِ ٗٔٞمط اُؼول ٝاُن١ ػ٘ل 

ٝاُزؼل٣الد ػ٠ِ اُؼطبء أُٞاكن ػ٤ِٚ ٝأَُٔٞػ ثٜب ؽَت اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ 

 اُؼطبءاد ٝاُشوٝؽ اُؼبٓخ ٝاُقبطخ ثبُؼول.

ك٢ ؽبُخ اشزواؽ رول٣ٜٔب كئٕ "ٗٔبمط ػٔبٕ ؽَٖ اُز٘ل٤ن" ٝ"ػٔبٕ اُلكؼخ أُولٓخ" ٣زْ أًبُٜب ٝ 

ؾ ثؼل اهٍبء اُؼول . رول٣ٜٔب ٖٓ ٓولّ اُؼطبء اُلبئي كو  
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 انجضء األول

 

 إجشاءاد انتؼبلذ 

 نؼمىد تجهيض انغهغ
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 انمغى األول: تؼهيًبد نًمذيي انؼطبءاد

 نؼمىد تجهيض انغهغ
 

 قائمة الفقرات
 
  3          عامة أ0

  3         . نطاق العطاء0

  3         . مصدر التموٌل2

  3         الفساد و االحتٌال.  3

          العطاءات المؤهمين. مقدمً 4

         المواد والمعدات والخدمات المؤهمة .5

 5        محتوٌات وثائق المناقصة ب0

 5                   .اقسام وثائق المناقصة6

  6        . توضٌح وثائق المناقصة7

  6       . تعدٌل   وثائق المناقصة8

  6         إعداد العطاءات ج0

  6        . كلفة اعداد و تقدٌم العطاءات9

  6         . لؽة العطاء01

  6        . الوثائق المكونة  للعطاء00

  7       . نموذج تسلٌم العطاء وجداول األسعار02

   7         . العطاءات البدٌلة03

 7        . أسعار العطاءات والحسومات04

  8         عملة العطاءات . 05

 8       . الوثائق التً تإٌد اهلٌة مقدم العطاء06

                                                   8     . الوثائق التً تإٌد اهلٌة السلع و الخدمات المتصلة به 07   

 8     . الوثائق التً  تإٌد مطابقة السلع والخدمات المتصلة بها 08

 8       . وثائق تإٌد مإهالت مقدم العطاء 09   

  9        .  فترة نفاذٌة العطاءات21

  9         . ضمان العطاء20

 01        . طرٌقة تقدٌم وتوقٌع العطاء22

 00        تسلٌم وفتح العطاءات د0

 00       . تسلٌم و أؼالق و تؤشٌر العطاءات23

 00       ت. الموعد النهائً لتقدٌم العطاءا24

 00         . العطاءات المتؤخرة25
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 02       . سحب واستبدال وتعدٌل العطاءات26

 02         . فتح العطاءات27

 03        تقٌٌم ومقارنة العطاءات 0هـ

 03          . السرٌة28

 03         . توضٌح العطاءات29

 03         . استجابة العطاءات31

 03       خطاء والحذؾ. عدم المطابقة، األ30

 04        . التدقٌق األولً للعطاءات32

 04       . تدقٌق البنود والشروط والتقٌٌم الفن33ً

 05        .التؽٌٌر الى عملة موحدة 34

 05       . االفضلٌة لمقدمً العطاءات المحلٌٌن 35

 05         تقٌٌم العطاءات 36

 05         مقارنة العطاءات 37

 06        االتاهٌل الالحق لمقدمً العطاء 38

 06   . حق المشتري فً قبول او رفض أي عطاء أو رفض جمٌع العطاءات39

 06         احالة العقد و0

 06         . معاٌٌر االحالة41

 06      . حق المشتري فً تؽٌٌر الكمٌات عند االحالة40

 06         . التبلٌػ باالحالة42

 07         العقد. توقٌع 43

 07         . ضمان حسن االداء44
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 القسم األول: تعلٌمات لمقدمً العطاء

 

 أ0 عامة
 
 نطاق العطاء -1
 
ورقة بٌانات العطاء، بإصدار وثائق المناقصة هذه لشراء السلع والخدمات ٌقوم المشتري المشار إلٌه فً  0-0

المتصلة بها المحددة فً القسم السادس )جدول المتطلبات(. ٌتم تحدٌد اسم ورقم هذا العطاء التنافسً العام 
 للشراء فً ورقة بٌانات العطاء، كما ٌحدد فً هذه الورقة اسم وتعرٌؾ وعدد المواد المطلوبة.

 
 تعتمد التعارٌؾ األتٌة عند ورودها فً وثائق المناقصات: 0-2
 

تعبٌر "كتابٌاً" ٌعنً أٌة وسٌلة من وسائل االتصال الكتابً )البرٌد، البرٌد اإللكترونً، الفاكس(، مع إثبات  .أ 
 استالمها.

 
 تستخدم صٌؽة المفرد لوصؾ الجمع والعكس صحٌح.  .ب 

 

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

 
 مصدر التموٌل -2

 
ٌتم التموٌل من خالل المبالػ المخصصة الى المشروع فً الموازنة الفٌدرالٌة لجمهورٌة العراق. ٌتم األشارة 

 الى أسم المشروع و رقمه فً ورقة بٌانات العطاء .
 
 االحتٌال و الفساد -3
رٌون على المعاٌٌر األخالقٌة أن ٌحافظ مقدمو العطاءات، والمجهزون، والمتعاقدون واالستشا ٌشترط المشتري 3-0

 خالل عملٌة التجهٌز وتنفٌذ العقد. وفً سبٌل تحقٌق هذه السٌاسة:
 

 ٌعتمد المشتري التعارٌؾ األتٌة لهذا  الؽرض: ( أ)
 

اوالً: "الممارسات الفاسدة" تعنً تقدٌم أو إعطاء أو استالم أو التماس بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر أي شًء ذي 
 مسإول فً موقع مسإولٌة عامة خالل عملٌة الشراء أو تنفٌذ العقد.قٌمة للتؤثٌر على عمل 

 
أي سوء تمثٌل أو حذؾ ألي من الحقائق بهدؾ التؤثٌر على أٌة عملٌة تجهٌز  تعنً" ثانٌاً: "ممارسات احتٌالٌة

 أو تنفٌذ للعقد.

 
العطاءات  بعلم أو دون علم ثالثاً: "ممارسات التواطإ" تعنً أي تخطٌط أو تنسٌق بٌن اثنٌن أو اكثر من مقدمً 

 المشتري بهدؾ وضع أسعار وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.
 

رابعاً: "ممارسات قهرٌة" تعنً إٌذاء أو التهدٌد بإٌذاء، سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، على األشخاص أو 
 ممتلكاتهم للتؤثٌر على مشاركتهم فً عملٌات الشراء أو التؤثٌر على تنفٌذ العقد.

 رسات اعاقة، وتعنً:  خامساً: مما
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االتالؾ المتعمد أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائق أوحجب االدلة الالزمة للتحقٌق او االدالء  (1)
بشهادة زور للمحققٌن العاقة اجراءات التحقٌق من المشتري فً ممارسات الفساد االداري أو االحتٌال 

رش أو اعاقة اي طرؾ أو منعه من تقدٌم أٌة أو التواطإ أو الممارسات القهرٌة أو التهدٌد أوالتح
 معلومات تتعلق بالتحقٌق او منعه من متابعة اجراءات التحقٌق.

 
االفعال التً تعٌق ممارسة المشتري فً التدقٌق و ممارسة الرقابة المنصوص علٌها بالفقرة  (2)

 )د( الالحقة.3-0الثانوٌة 
 

وجد أن المتقدم تورط بشكل مباشر أو من خالل وسٌط للمشتري الحق فً رفض التوصٌة باالحالة إذا  ب(
 فً أي من ممارسات االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو التهدٌد خالل عملٌة التنافس على العقد المعنً.

 

) األفراد أو المإسسات(، بما فً ذلك تجرٌدهم من أهلٌة استالم أٌة عقود ممولة  للمشتري الحق بمعاقبة ( ج)
فً حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو من خالل وسٌط فً  او ؼٌر محددة   لمدة محددة  من المشتري، 

أي من ممارسات االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو التهدٌد خالل التنافس أو من خالل تنفٌذ  عقد ممول 
 من المشتري.

 
المجهزٌن والمقاولٌن )د( للمشتري الحق بتضمٌن وثائق المناقصة والعقود شرط ٌلزم مقدمً العطاءات و

واالستشارٌٌن بالسماح للمشتري أو للمدققٌن المعٌنٌن منه فً الكشؾ أو تدقٌق حساباتهم وسجالتهم أوأٌة وثائق 
 متعلقة بتقدٌم العطاء وتنفٌذ العقد. 

 
( من  )ثالثاً  0-35اضافة الى ماتقدم، على مقدمً العطاءات ان ٌطلعوا على االلتزامات الواردة بالفقرة      3-2

 الشروط العامة للعقد بهذا الصدد.
 
 مقدمو العطاءات  المؤهلون -4

  
لمقدم العطاء و جمٌع االطراؾ التً ٌتؤلؾ منها مقدم العطاءات ان ٌحملوا جنسٌة اٌة دولة و حسب العقود  -4-0

مواطنا فٌها او  الواردة بالقسم الخامس )الدول المإهلة( وٌعتبر مقدم العطاء حامال لجنسٌة دولة ما اذا كان
 مإسسا لشركة، او مسجال وعامال طبقاً احكام قوانٌن تلك الدولة.

تنطبق هذه المعاٌٌر اٌضا فً تحدٌد جنسٌة المقاولٌن الثانوٌٌن او المجهزٌن الي جزء من العقد بما فً ذلك          
 الخدمات المتصلة بها.

 
، حٌث سٌتم استبعاد أي متقدم ٌثبت تورطه فً تضارب ٌجب أال ٌكون لمقدم العطاء أي تضارب فً المصالح -4-2

وٌمكن ان ٌفسر مقدم العطاء متورطاً فً تضارب المصالح مع طرؾ او اخر فً عملٌة تقدٌم العطاء فً كل من 
 الحاالت االتٌة :

 
ات إذا كان حالٌا أو فً السابق على عالقة بشركة، أو أحد توابعها، المتعاقد مع المشتري لتقدٌم خدم )أ(

أستشارٌة لؽرض تحضٌر التصمٌم أو المواصفات أو الوثائق األخرى المستخدمة لتحدٌد السلع التً 
 سٌجري تجهٌزها من خالل وثائق هذا العطاء. 

 
إذا تقدم بؤكثر من عطاء واحد فً هذه المناقصة، إال فً حالة تقدٌم عطاءات بدٌلة أو مسموح بها كتلك  )ب(

من التعلٌمات لمقدمً العطاء. وفً أي من هذه األحوال ال ٌمنع هذا 13 المنصوص علٌها فً الفقرة 
 الشرط المقاولٌن من االشتراك فً أكثر من عطاء.

 
(  من التعلٌمات 3) ٌتم استبعاد مقدم العطاء الذي سبق وان تم اعتبارهُ فاقداً لالهلٌة من المشتري بموجب المادة -4-3

العطاء. ان الئحة بؤسماء الشركات المستثناة موجودة على العنوان لمقدمً الى العطاء، فً تارٌخ إرساء 
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او معلقا اإللكترونً للمشتري المبٌن فً تعلٌمات مقدمً العطاء. كما ٌستبعد أي متقدم للعطاءات فاقداً لالهلٌة أو 
 رة التخطٌط   . او ممنوعاً من التعامل  من الدائرة القانونٌة أو دائرة العقود العامة الحكومٌة فً وزانشاطه 

 
( مستقلة 0الموسسات المملوكة للدولة  تكون مإهلة لالشتراك فً العطاء، أذا توفر الشرطان األتٌان فٌها،) 4-4

 ( تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة .2قانونٌا ومالٌا  )
 
 بناء على متطلبات تؤهٌل معقولة . ٌتوجب على مقدمً العطاءات إثبات استمرار أهلٌتهم بما ٌرضً المشتري 4-5
 

 السلع المؤهلة والخدمات ذات العالقة -5
 
 ٌجب أن تكون جمٌع السلع والخدمات المتصلة بها حسب العقد الممول من المشتري من دول)مناشئ( مإهلة. 5-0
 
لمعدات و المنشآت ألؼراض هذه الفقرة ٌشمل تعرٌؾ "سلع" البضائع المختلفة مثل المواد الخام و اآلالت و ا 5-2

الصناعٌة، كما ٌشمل تعرٌؾ "الخدمات المتصلة بها الخدمات مثل التؤمٌن والتركٌب والتدرٌب والصٌانة 
 االبتدائٌة.

 
مصطلح "المنشؤ" ٌعنً الدولة التً ٌتم منها استخراج السلع أو إنتاجها أو زراعتها أو معالجتها أو تصنٌعها، أو  5-3

اختالفا جذرٌا عن  ةلمعالجة أو التجمٌع تنتج سلعا تجارٌة تختلؾ فً صفاتها األساسٌالتً من خالل التصنٌع أو ا
 مكوناتها ً .

 

 ب0 محتوٌات وثائق المناقصة
 
 اجزاء وثائق المناقصة -6
 
تتؤلؾ وثائق المناقصة من ثالثة اجزاء تتضمن جمٌع األقسام المشار إلٌها فً أدناه، وٌجب أن تقرأ هذه األخٌرة  6-0

 بالتزامن مع أي ملحق ٌصدر وفقا للفقرة الثامنة من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 
 

 إجراءات العطاء الجزء األول
 

 القسم األول: التعلٌمات لمقدمً العطاء 

 :ًورقة بٌانات العطاء القسم الثان 

  القسم الثالث: معاٌٌر التقٌٌم والمإهالت 

 القسم الرابع: نماذج العطاء 

 القسم الخامس: الدول المإهلة 

 
 متطلبات قسم التجهٌز الجزء الثانً

 
 القسم السادس: جدول المتطلبات 

 
 العقد الجزء الثالث

  القسم السابع: الشروط العامة للعقد 

 لخاصة بالعقدالقسم الثامن: الشروط ا 

 القسم التاسع: نماذج العقود 
 

 ال ٌعتبر  االعالن او الدعوة الذي ٌصدر عن المشتري جزءاً من وثائق المناقصة. 6-2
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 فً حالة عدم تسلم وثائق المناقصة وملحقاته من المشتري مباشرة، ال ٌعتبر هذا األخٌر مسإوالً عن اكتمالها. 6-3
 
ٌفترض أن ٌدقق مقدم العطاء جمٌع التعلٌمات والنماذج والمصطلحات والمواصفات الموجودة فً وثائق  6-4

المناقصة. وإن فشل مقدم العطاء فً توفٌر جمٌع المعلومات والوثائق المطلوبة فً وثائق المناقصة قد ٌإدي إلى 
 رفض العطاء. 
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 توضٌح وثائق المناقصة -7
 
فً حالة الحاجة لتوضٌح او تفسٌر اي من المعلومات فً وثائق المناقصة ٌجب على مقدم العطاء االتصال  7-0

بالمشتري كتابٌاً وعلى عنوانه المذكور فً ورقة بٌانات العطاء. وٌتوجب على االخٌر ان ٌرد كتابٌاً على أٌة 
قل من المدة النهائٌة لتسلٌم العطاءات لتلك استفسارات ترد الٌه، شرٌطة ان ٌتم استالمها قبل عشرة اٌام فً اال

( ٌوماً. ٌحدد المشتري المدة النهائٌة الستالم االستفسارات لتلك التً تزٌد 05التً حددت فترة االعالن عنها ب)
( ٌوماً فً ورقة بٌانات العطاء، وعلى المشتري ارسال نسخة من رده على تلك 05فترة االعالن عنها عن ) 

جمٌع من استلم وثائق المناقصة مباشرة منه بما فً ذلك وصؾ االستفسار دون بٌان مصدره.  االستفسارات الى
اذا ارتاى المشتري ضرورة تعدٌل وثائق المناقصة نتٌجة لهذه االستفسارات ، فعلٌه ان ٌقدم ذلك حسب 

 ( 2-22( والفقرة )8االجراءات المذكورة فً المادة )
 

 تعدٌل وثائق المناقصة -2
 
شتري الحق فً تعدٌل وثائق المناقصة، عن طرٌق إصدار ملحق بها، فً أي وقت ٌسبق موعد ؼلق للم 8-0

 المناقصة.
 
تعتبر المالحق جزءاً من وثائق المناقصة وٌتم تعمٌمها كتابة على جمٌع الّذٌن استلموا وثائق المناقصة من  8-2

 المشتري مباشرة.
 
( من التعلٌمات لمقدمً العطاء، وذلك 2-24ؽلق المناقصة وفقا للفقرة )للمشتري الحق فً تمدٌد الموعد النهائً ل 8-3

 إلعطاء المقدمٌن الوقت المناسب ألخذ التعدٌالت الواردة فً الملحق بعٌن االعتبار.
 

 إعداد العطاءات ج0
  

 كلفة  العطاء  -9
 
بر المشتري مسإوال عن هذه التكالٌؾ ٌتحمل مقدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المتعلقة بإعداد وتسلٌم العطاء، وال ٌعت 9-0

 بؽض النظر عن نتائج تحلٌل العطاءات.
 

 لغة العطاء -15
 

المتبادلة بٌن مقدم العطاء وجهة التعاقد  باللغة المشار  قٌجب ان ٌتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائ 01-1
المطبوعات المتصلة والتً تشكل جزءا من قة بٌانات العطاء 0 ٌمكن ان ٌقدم مقدم العطاء أٌا من رالٌها فً و

عطائه فً لغة اخرى على ان ترفق بترجمة دقٌقة لنصوصها الى لغة العطاء ، وحٌنها تعتمد الترجمة لغرض 
      تفسٌر العطاء 0

 
 الوثائق المكونة للعطاء -11

 
 ٌتؤلؾ العطاء من الوثائق االتٌة: 00-0

( من 05،  04،  02المسعر المستخدمة بما ٌتناسب مع المواد )أ. نموذج صٌؽة العطاء وجدول الكمٌات ؼٌر 
 التعلٌمات لمقدمً العطاء.

 
 من التعلٌمات لمقدمً العطاء، إذا طلب. 20ب. ضمان العطاء بما ٌتوافق مع المادة 

 

من  22ج. التؤكٌد كتابة على تفوٌض المّوقع على العطاء بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل حسب المادة 
 لٌمات مقدمً العطاء.تع
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 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.06د. البٌانات الموثقة الهلٌة مقدم العطاء لتقدٌم عطائه وفقا للمادة ) 
 

هـ. البٌانات الموثقة التً تإٌد بؤن السلع والخدمات المتعلقة بها والمجهزة من مقدمً العطاء هً من مناشىء 
 ت لمقدمً العطاء.( من التعلٌما07مإهلة وفقا للمادة ) 

 

و. البٌانات الموثقة التً تإٌد تطابق السلع والخدمات المتصلة بها مع تلك المطلوبة فً وثائق المناقصة، وفقا 
 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.39و  08للمادة ) 

 

من التعلٌمات  09للمادة ز.  البٌانات الموثقة  ألهلٌة مقدم العطاء لتنفٌذ العقد فً حالة إرساء العطاء علٌه، وفقا 
 لمقدمً العطاء،

 

 ح. أٌة وثٌقة أخرى محددة فً ورقة بٌانات العطاء.
 

 نموذج  العطاء، وجداول الكمٌات المسعرة -12
 

" و ٌجب نماذج العطاءاتعلى مقدم العطاء ان ٌستخدم نموذج استمارة تقدٌم العطاء الموجود فً القسم الرابع، " 02-0
بالكامل دون أي تؽٌٌر فً شكله ولن تقبل أٌة بدائل. كما وٌجب تعبئة جمٌع الفراؼات  أن ٌتم تعبئة النموذج
 بالمعلومات المطلوبة.

 
على مقدم العطاء أن ٌسلم جداول الكمٌات المسعرة للسلع والخدمات المتصلة بها بحسب منشئها مستخدماً  02-2

 النماذج الموجودة فً القسم الرابع ،" نماذج العطاء".
 

 العطاءات البدٌلة -13
 

 فً "ورقة بٌانات العطاء".ال ٌتم اعتماد العطاءات البدٌلة مالم ٌنص على خالؾ ذلك  03-3
 

 أسعار العطاءات والحسومات -14
 

جدول الكمٌات المسعر ٌجب أن تتطابق مع "األسعار والحسومات المقدمة فً "نموذج صٌؽة العطاء" و 04-0
 المتطلبات المحددة .

 
أن تدرج وتسعر جمٌع البنود والمواد بشكل مستقل فً "جدول الكمٌات المسعر". وإذا احتوى الجدول على ٌجب  04-2

بنود ؼٌر مسعرة سٌفترض أن أسعارها مشمولة من خالل بنود أخرى. وتعتبر أٌة بنود أو مواد ؼٌر مذكورة 
من  30لك وفقا للفقرة فً "جدول الكمٌات المسعر"ؼٌر مشمولة فً العطاء، وفً حالة التعدٌل ٌكون ذ

 "التعلٌمات لمقدمً العطاءات".
 

 السعر الذي ٌظهر فً "نموذج صٌؽة العطاء" هو السعر اإلجمالً للعطاء، مستثنٌا أٌة حسوم مقدمة. 04-3
 

 العطاء". على مقدم العطاء أن ٌذكر أٌة حسوم ؼٌر مشروطة، وأن ٌوضح كٌفٌة استخدامها فً "نموذج صٌؽة 04-4
 

 النافذ ومصطلحات اخرى مماثلة تخضع للضوابط المحددة فً االصدار  EXW,CIP,CIF,C&Fالمصطلحات  04-5
  الصادرة عن ؼرفة التجارة العالمٌة وكما مشار الٌها فً "التعلٌمات لمقدمً العطاءات".  (Inco terms)من 

 
ذ العقد وهً ؼٌر قابلة للتؽٌٌر تحت أي ظرؾ ما لم االسعار المقدمة من مقدم العطاء تكون ثابتة خالل فترة تنفٌ    04-6

 ٌنص على خالؾ ذلك فً "ورقة بٌانات العطاء".
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قد تطرح العطاءات بشكل منفرد ) عقد واحد ( او مجزءة الى عدة اجزاء )عدد من العقود( اذا نص على ذلك  04-7

 عار المذكورة معو ٌجب أن تتوافق األس ( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء" 0-0فً الفقرة )
 % من كمٌاتها، إال إذا ذكر خالؾ ذلك فً "ورقة بٌانات011% من البنود المحددة لكل جزء ومع 011

العطاء". و على المقدمٌن الذٌن ٌرؼبون بتقدٌم حسم فً األسعار فً حالة إرساء أكثر من جزءعلٌهم أن 
دمً العطاء"، شرط أن تسلم العطاءات لجمٌع ( من "التعلٌمات لمق4-04الحسم بما ٌتوافق مع الفقرة ) اٌوضحو

 هذه )االجزاء( وتفتح فً نفس الوقت.
 

 عملة العطاء -15
 

تقدم االسعار بالعملة المحددة فً ورقة بٌانات العطاء وتكون شاملة للضرائب والرسوم الكمركٌة واٌة      05-0
 حدة ضمن القسم الرابع . مصارٌؾ اضافٌة عن النقل وكما مشارالٌه لكل " جداول االسعار " على

 
 الوثائق التً تؤكد أهلٌة مقدم العطاء -16

 
على مقدمً العطاء تعبئة "نموذج صٌؽة العطاء" الموجود فً الفصل الرابع، لٌوثقوا أهلٌتهم للمشاركة فٌه وفقا  06-0

 للفقرة الرابعة من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات".
 

 والخدماتالوثائق التً تؤكد اهلٌة السلع  -17
 

( من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات". فؤن على 5االهلٌة للمواد والخدمات المجهزة وفق ماورد فً المادة )  لتؤكٌد    07-0
( استمارات 4مقدمً العطاءات ان ٌمأل البٌانات الخاصة ببلد المنشؤ فً جداول االسعار الواردة فً القسم )

 التعاقد . 
 

 مطابقة السلع والخدمات ذات العالقةالوثائق التً تؤكد   -12
 

لؽرض تؤٌد مطابقة السلع و الخدمات المتصلة بها لوثائق المناقصة . ٌتعٌن على مقدم العطاء ان ٌقدم كجزء من  08-0
( جدول المتطلبات 4عطائه دلٌالً موثقاً ٌإكد بؤن السلع المجهزة مطابقة الى المواصفات الفنٌة الواردة فً القسم )

 . 
  

ٌمكن أن تكون هذه الوثائق على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بٌانات، وٌجب أن تتضمن وصفا مفصال    08-2
الصفات الفنٌة واألدائٌة األساسٌة للسلع والخدمات، بحٌث ٌوضح توافقها مع المواصفات المطلوبة.  أيلكل بند، 

 متطلبات.وأن ٌسلم المتقدم تقرٌرا باالختالفات واالستثناءات عن جدول ال
 

على مقدم العطاء أن ٌقدم أٌضا قائمة بجمٌع التفاصٌل، بما فً ذلك الموارد المتاحة، واألسعار الحالٌة، لقطع  08-3
الؽٌار، والمعدات الخاصة والضرورٌة الستمرار عمل السلع بعد استخدامها من المشتري للفترة المحددة فً 

 "ورقة بٌانات العطاء".
 

ٌٌر المصنعٌة والعمل والمواد والمعدات واإلشارة إلى األسماء التجارٌة و/ أو أرقام األدلة ٌجب أن تكون معا 08-4
المصورة المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات وصفٌة ال حصرٌة. ولمقدم العطاء أن ٌعرض معاٌٌر 

البنود المذكورة فً " أخرى للجودة والعالمات التجارٌة و/اوأرقام األدلة المصورة، بشرط أن تحقق نفس كفاءة 
 جدول المتطلبات "أو أعلى منها وأن تنال رضا المشتري.

 
 الوثائق التً تؤكد مؤهالت مقدم العطاء  -19

 
 ٌجب على المستندات التً تثبت مإهالت مقدم العطاء فً حال إرساء العطاء علٌه، أن تفً بالشروط  األتٌة: 09-0
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او المنتجٌن للسلع التً تعرض تجهٌزها تقدٌم تخوٌل الجهة )ا( على مقدمً العطاءات ؼٌر المصنعٌن  

المصنعة للسلع له بتسوٌقها بموجب النموذج فً الفصل الرابع، ونموذج تخوٌل الجهة المصنعة او المنتجة 
 بتسوٌق هذه السلع فً بلد المشتري ، اذا نص على ذلك فً التعلٌمات لمقدمً العطاءات.

 
عامالً فً العراق، وإذا كان ذلك مطلوباً فً "ورقة بٌانات العطاء"، ٌجب أن ٌكون )ب( إذا لم ٌكن مقدم العطاء 

ممثالً بوكٌل عنه فً العراق مجهزاً وقادراً على القٌام بعملٌات الصٌانة وتوفٌر قطع الؽٌار بحسب ما هو 
 مذكور فً شروط العقد.و/او المواصفات الفنٌة.

 
الت والمعاٌٌر المنصوص علٌها فً القسم الثالث، "معاٌٌر أن تتوفر فً مقدم العطاء جمٌع المإه )ج(

 التقٌٌم والمإهالت".
 

 فترة تفاذٌة العطاءات -25
 

تستمر نفاذٌة العطاء بعد الموعد النهائً المحدد من المشتري لتسلٌمه بحسب ما هو مذكور فً "ورقة بٌانات  21-0
 .العطاء"، وٌتم استبعاد أي عطاء تمتد نفاذٌته لفترة أقصر

 
فً بعض الظروؾ االستثنائٌة، للمشتري ان ٌطلب تمدٌد فترة العطاء قبل انتهاء مدة النفاذ المحددة. و فً هذه  21-2

. إذا تم طلب ضمان العطاء بحسب ما هو  ًً الحالة ٌجب أن ٌكون طلب التمدٌد واإلجابة علٌه موثقاً تحرٌرٌاً
ٌتم تمدٌد الضمان لنفس الفترة أٌضا. ولمقدم  ( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء"،20منصوص علٌه فً المادة )

العطاء الحق برفض طلب التمدٌد دون أن ٌفقد ضمان العطاء. لن ٌطلب أو ٌسمح لمقدم العطاء الذي وافق على 
من التعلٌمات لمقدمً  3-21األستجابة لطلب صاحب العمل بتمدٌد نفاذٌة عطائه أال فً الحالة المبٌنة فً الفقرة 

 العطاء .

21-3  
العقود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة و تعدٌل األسعار ،و فً حالة تؤخر صدور قرار األحالة        فترة تزٌد فً 

( ٌوماً على تارٌخ  نفاذ العطاء األبتدائً فتتم مراجعة وتعدٌل األسعار كما محدد فً طلب التمدٌد . تتم 56عن )
 خذ بنظراألعتبار تعدٌل األسعار المشار الٌه أعاله.مفاضلة العطاءات باألعتماد على أسعار العطاءات دون األ

   
 ضمان العطاء  -21

 
ٌجب على مقدم العطاء أن ٌقدم، كجزء من العطاء، " ضمان عطاء" إذا كان ذلك مطلوباً فً "ورقة البٌانات  20-0

 العطاء".
 

 كما ٌجب : ورقة بيانات العطاءعمى مقدم العطاء تضمين عطائه بضمان العطاء بالمبمغ والعممة المحددة في   20-2

 

اية صيغة  أن ٌقدم على شكل خطاب ضمان مصرفً او صك مصدق الصادرة عن الحكومة العراقٌة ، او  .أ 
 اخرى يتم االشارة اليها في ورقة بيانات العطاء.

 
أن ٌصدر الضمان من مصرؾ معتمد فً العراق بموجب نشرة ٌصدرها البنك المركزي العراقً عن  .ب 

المالٌة للمصرؾ، ٌختارها مقدم العطاء. إذا كانت هذه المإسسة المصرفٌة موجودة خارج العراق الكفاءة 
 فٌجب أن تعتمد لها مإسسة مالٌة ردٌفة معتمدة داخل العراق، لتتمكن من تفعٌل الضمان،

 

ٌعتمد  أن ٌتوافق مع أحد نماذج الضمان الموجودة فً القسم الرابع، "نماذج العطاءات"، أو أي نموذج آخر .ج 
 من المشتري قبل تسلٌم العطاء،
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أن ٌكون قابالً للصرؾ فور اصدار طلب خطً من المشتري فً حالة اإلخالل بالشروط الواردة فً الفقرة  .د 
 ( من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات"،20-5)

 

 .  أن ٌتم تسلٌم النسخة األصلٌة، ولن تقبل النسخ المصورة،هـ
 

ٌوماً بعد انتهاء فترة نفاذ العطاء او بعد تارٌخ  تمدٌد نفاذ العطاء  إذا  28أن ٌكون ساري المفعول لمدة  .و 
 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.2-21كان ذلك مطلوبا وفقا للفقرة )

 
( من التعلٌمات 0-20لن ٌتم قبول أي عطاء ال ٌشمل تعهد ضمان عطاء إذا كان ذلك مطلوباً وفقا للفقرة ) 20-3

 عتبر ؼٌر مستوٍؾ للشروط.لمقدمً العطاء، حٌث سٌ
 

ٌتم اعادة ضمانات المقدمٌن ؼٌر الناجحٌن إلى أصحابها فً أسرع وقت ممكن وفور أن ٌقوم المقدم الفائز بتقدٌم  20-4
 توقٌع العقد.وبعد ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 44ضمان التنفٌذ وفقا للمادة )

 
 العطاء الفائز فً:ٌمكن مصادرة مبلػ ضمان العطاء إذا فشل مقدم  20-5

 من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات"   43( توقٌع العقد وفقا للفقرة 1)
 
 من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات".   44( تقدٌم  ضمان حسن االداء وفقا للفقرة 2)

 
ضمان عطاء المشروع المشترك ٌجب أن ٌكون باسم المشروع المشترك الذي ٌسلم العطاء، إذا لم ٌكن  20-6

شروع المشترك قد تؤسس بشكل قانونً وقت تقدٌم العطاء، فٌجب ان ٌقدم الضمان باسم جمٌع الشركاء الم
 المستقلٌٌن المذكورٌن.

 
للمشتري الحق ) أذا نص على ذلك فً ورقة بٌانات العطاء( األعالن عن عدم أهلٌة المقاول ألحالة أي عقد علٌه   20-7

 العطاء وفً الحاالت األتٌة: لفترة محددة و كما محدد فً ورقة بٌانات
 

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء او 43اذا فشل مقدم العطاء الفائز فً توقٌع العقد بموجب الفقرة    - أ

 (من التعلٌمات لمقدمً العطاءات .  44اذا فشل مقدم العطاء الفائز فً تقدٌم ضمان حسن االداء بموجب المادة )   - ب
 

 طرٌقة تقدٌم وتوقٌع العطاء -22
 

على مقدم العطاء أن ٌقدم نسخة أصلٌة واحدة ممٌزة من  عطائه مإشراً علٌها كلمة"نسخةأصلٌة" من وثائق  22-0
من التعلٌمات الخاصة بمقدمً العطاء، كما ٌجب على المتقدم أن ٌسلم  (00المادة )  المناقصة كما هو مذكور فً

عدداً من النسخ ؼٌر األصلٌة الممٌزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد فً بٌانات العطاء. فً حال وجود أي اختالؾ 
 بٌن النسخة واألصل ٌتم اعتماد "النسخة االصلٌة".

 
ألصلٌة وؼٌر األصلٌة مكتوبة بالمداد، وأن تكون موقعة من ٌجب أن تكون جمٌع نسخ عرض أسعار العطاء ا 22-2

 وٌل مصادق من كاتب العدل.ابة عن مقدم العطاء وان ٌكون التخشخص مخول بالتوقٌع نٌ
 

ال تعتبر أي آثار للمسح أو الكتابة بٌن السطور نافذة إال إذا رافقها توقٌع الشخص المخول بتوقٌع العطاء أو  22-3
 األولى.توقٌعه باألحرؾ 

 

 د0 تسلٌم وفتح العطاءات
 

 تسلٌم و إغالق وتأشٌر العطاءات -23
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 ٌسلم مقدمو العطاءات عطاءاتهم بالٌد أو ٌرسلونها بالبرٌد المسجل. 23-0
 

أ.عند تسلٌم العطاءات بالٌد أو بالبرٌد االلكترونً) فً حالة االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العطاء(، ٌجب أن 
( من 03صلٌة وؼٌر األصلٌة من العطاء، والعطاءات البدٌلة، أذا كان مسموحاً بها وفقا للمادة )تسلم النسخ األ

التعلٌمات لمقدمً العطاء، فً مؽلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المؽلفات إشارة تبٌن فٌما إذا كانت النسخ 
احد، وتتم اإلجراءات بعد ذلك التً بداخلها أصلٌة أو ؼٌر أصلٌة. توضع هذه المؽلفات فٌما بعد فً مؽلؾ و

 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء(.3-22( و     )2-22وفقا للفقرات )
 

ب. لمقدمً العطاءات تقدٌم عطاءاتهم الكترونٌا) فً حالة االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العطاء بموجب 
 التعلٌمات المنصوص علٌها فً ورقة بٌانات العطاء.

 
 ؽلفات الداخلٌة والخارجٌة:ٌجب ان تكون الم 23-2
 

 تحمل اسم وعنوان مقدم العطاء. )أ(
 

 ( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء".0-24موجهة للمشتري وفقا للفقرة ) )ب(
 

( من التعلٌمات لمقدمً العطاء، وأٌة 0-0ٌظهر علٌها تعرٌؾ العطاء المشار إلٌه فً الفقرة الفرعٌة ) )ج(
 بٌانات العطاء.إشارات تعرٌفٌة أخرى مذكورة فً 

 
( من 0-27تحمل تحذٌراً بعدم فتح المؽلؾ قبل تارٌخ فتح العطاء بما ٌتوافق مع الفقرة الفرعٌة ) )د(

 "التعلٌمات لمقدمً العطاء".
 

 ال ٌتحمل المشتري مسإولٌة ضٌاع أو فتح أٌة مؽلفات اذا لم تكن مؽلقة و مختومة و تحمل االشارات المطلوبة. 23-3
 

 نهائً لتسلٌم العطاءاتالموعد ال -24
 

 ٌجب أن ٌستلم المشتري العطاءات على العنوان المحدد و فً التارٌخ والوقت المحددٌن فً بٌانات العطاء. 24-0
 

للمشتري الحق فً تمدٌد الموعد النهائً الستالم العطاءات عن طرٌق تعدٌل بٌانات العطاء بما ٌتوافق مع المادة  24-2
ً العطاء". وفً هذه الحالة تمدد حقوق وواجبات المشتري ومقدم العطاء وفقا للموعد ( من "التعلٌمات لمقدم8)

 الجدٌد.
 

 العطاءات المتأخرة -25
 

من التعلٌمات لمقدمً العطاء.  24لن ٌعتمد المشتري أٌاً من العطاءات التً تسلم بعد الموعد النهائً وفقا للفقرة  25-0
 المحددة ٌعتبر متؤخراً وٌجري رفضه واعادته إلى صاحبه دون فتحه.وعلٌه، فإن أي عطاء ٌصل بعد الفترة 

 
 السحب واالستبدال وتعدٌل العطاءات -26

 
لمقدم العطاء الحق فً سحب أو استبدال أو تعدٌل العطاء بعد تسلٌمه، عن طرٌق إرسال أشعاراً تحرٌرٌاً وفقا  26-0

ٌكون االشعار موقع من شخص مخول وأن تكون  ( من "التعلٌمات لمقدمً العطاءات"، على أن01للمادة ) 
( من "التعلٌمات لمقدمً العطاء" . وترفق االشعارات 2-22مصحوب بنسخة من التخوٌل بموجب الفقرة )

 الخاصة باالستبدال أو السحب بتخوٌل  رسمً .ان جمٌع االشعارات الخطٌة ٌجب أن:
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العطاءات" وٌجب أن تحمل المؽلفات إشارات  من "التعلٌمات لمقدمً 23و  22تسلم وفقا للفقرتٌن  )أ(
 تحدد محتواها بوضوح، "سحب"، "استبدال"، "تعدٌل"؛ 

 
 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 24تصل إلى المشتري قبل الموعد النهائً لؽلق المناقصة وفقا للفقرة  )ب(

 
لمقدمً العطاء فؤنها تعاد ؼٌر مفتوحة ( من التعلٌمات 0-26فً حالة العطاءات المطلوب سحبها وفقا للفقرة ) 26-2

 ألصحابها.
 

سحب أو استبدال أو تعدٌل العطاء فً الفترة ما بٌن الموعد النهائً لؽلق المناقصة وانتهاء  العطاء ال ٌحق لمقدم 26-3
 العطاء المحددة فً ورقة بٌانات العطاء المحددة او اي تمدٌد الحق علٌها. نفاذٌة

 
 فتح العطاءات -72
 

ٌجب على )لجنة فتح العطاءات( أن تقوم بفتح العطاءات بحضور مقدمً العطاءات او مممثلٌهم المخولٌن فً  27-0
فً الوقت والمكان والتارٌخ المحددة فً بٌانات العطاء، وفً حالة الموافقة على اعتماد العطاء  علنٌةجلسة 

خاصة بفتح العطاءات المقدمة الكترونٌا (، ٌجب ان توضع االجراءات ال0-23الكترونٌا  وبموجب الفقرة     )
 فً "ورقة بٌانات العطاءات".

 
تفتح فً البداٌة المؽلفات التً تحمل كلمة "سحب" وتقرأ على المأل، فٌما ٌعاد المؽلؾ الذي ٌحمل عرض العطاء  27-2

ل رسمً المسحوب إلى صاحبه دون فتحه. وال تعتبر رسالة السحب سارٌة المفعول إال إذا كان هناك تخوٌ
بذلك، كما ٌجب قراءة هذا التخوٌل على المأل فً جلسة فتح العطاءات. تفتح بعدها المؽلفات التً تحمل كلمة 
"استبدال" وتقرأ على المأل وٌتم استبدالها بعرض العطاء األول الذي ٌتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه. وال 

تحمل تخوٌالً رسمٌاً تقرأ على المأل فً جلسة االفتتاح. ٌسمح بإجراء التعدٌل إال فً حالة وجود رسالة استبدال 
تفتح المؽلفات التً تحمل كلمة "تعدٌل" وتقرأ على المأل، وال ٌعتمد التعدٌل إال إذا كانت هناك رسالة مكتوبة به 
تحمل تخوٌالً رسمٌاً. و أن المؽلفات التً فتحت وقرأت خالل جلسة فتح العطاءات وحدها هً التً تدخل فً 

 لمنافسة و التقٌٌم.ا
 

، وٌذكر فٌما إذا كانت هناك مذكرة تعدٌل، وتقرأ العطاءتفتح المؽلفات واحداً تلو اآلخر، حٌث ٌقرأ اسم مقدم  27-3
األسعار المقدمة بما فٌها الحسومات والعروض البدٌلة، وٌذكر ضمان العطاء إذا كان مطلوباً، وأٌة تفاصٌل 

من المناسب ذكرهاً. وأن الحسومات والعطاءات البدٌلة التً تقرأ على المأل أخرى ترى  لجنة فتح العطاءات أن 
الجلسة هً وحدها التً تدخل فً المنافسة و التقٌٌم. و الٌجوز رفض أي من العطاءات المذكورة خالل جلسة 

مقدمً ( من التعلٌمات ل0-25فتح العطاءات باستثناء العطاءات المتؤخرة، وفقا لما هو مذكور فً الفقرة )
 العطاء.

 
ٌجب أن تهًء لجنة فتح العطاءات سجالً لجلسة فتح العطاءات ٌتضمن بالحد األدنى اسم مقدم العطاء وفٌما إذا  27-4

كان هناك سحب أو استبدال أو تعدٌل، و عرض السعر بحسب االجزاء إذا كان هذا ممكناً، بما فً ذلك 
كذلك وجود أو عدم وجود ضمان العطاء إذا كان مطلوباً. الحسومات والعروض البدٌلة إذا كان مسموحاً بها، 

ٌطلب المشتري من ممثلً مقدمً العطاء الحاضرٌن للجلسة التوقٌع على سجل فتح العطاءات. وتوزع نسخة 
 من محضر جلسة فتح العطاءات على جمٌع مقدمً العطاءات

 ودة فً السجل على الموقع اإللكترونً .الذٌن سلموا عطاءاتهم فً الوقت المحدد، كما تنشر المعلومات الموج 
 

 تقٌٌم ومقارنة العطاءات0 هـ
 

 السرٌة -22
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ال ٌتم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتدقٌق و التقٌٌم و المقارنة و التؤهٌل الالحق و التوصٌة بإرساء العطاء  28-0
 العطاء. للمقدمٌن، أو أي شخص أخر حتى تعلن نتائجها بشكل رسمً فً اعالن إرساء

 
إن أٌة محاولة من مقدم العطاء للتؤثٌر على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( فً عملٌة التدقٌق  28-2

 والتقٌٌم والمقارنة وإرساء العطاء  تتسبب فً استبعاد العطاء المقدم منه.
 

لعطاء أن ٌخاطب المشتري تحرٌرٌاً ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء، على مقدم ا2-28بؽض النظر عن الفقرة ) 28-3
 أذا أراد االتصال به لشؤن ٌتعلق بالعطاء، وذلك فً الفترة الممتدة ما بٌن فتح العطاءات وحتى إرساء العطاء.

 
 توضٌح العطاءات -29
 

ن ٌحق لجهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( بهدؾ المساعدة فً تدقٌق وتقٌٌم ومقارنة العطاءات، أ 29-0
ٌطلب من مقدم العطاء توضٌح ما جاء بعطائه، وال ٌعتمد أي توضٌح بشؤن العطاء إذا لم ٌطلب منها . و ٌجب 
أن ٌكون طلب التوضٌح واإلجابة علٌه موثقاً تحرٌرٌاً ، وال ٌسمح بطلب أو تقدٌم أو السماح بتؽٌٌر األسعار إال 

من "التعلٌمات لمقدمً  30ة التقٌٌم وفقا للفقرة إذا كان ذلك لتصحٌح خطؤ حسابً ٌكتشفه المشتري خالل عملٌ
 العطاء".

 
 استجابة العطاءات -31
 

 ٌعتمد قرار المشتري فٌما إذا كان العطاء موافقاً للشروط على محتوٌات العطاء نفسه. 31-0
 

ائق العطاء المستوفً للشروط هو العطاء المستوفً لجمٌع البنود والشروط والمواصفات المذكورة فً وث 31-2
 المناقصة دون أي تؽٌٌر أو تحفظ أو حذؾ جذري. أن التؽٌٌر او التحفظ او الحذؾ الجذري هو الذي:

 
 ؛العطاءٌإثر بؤٌة طرٌقة كانت على نوعٌة أو أداء السلع والخدمات المحددة فً  )أ(

 
 مقدم العطاء؛ٌحد بؤٌة طرٌقة كانت، وبما ال ٌتوافق ووثائق المناقصة، من حقوق المشتري أو واجبات  )ب(

 
 ٌإثر فً حالة قبول المشتري لهذا التحفظ او التؽٌٌر الجذري على المنافسة مع المقدمٌن اآلخرٌن. )ج(

 
، وال ٌسمح للمتقدم بؤن ٌستوفً الشروط عن طرٌق  العطاءٌستبعد العطاء من المشتري إذا لم ٌستوؾ شروط  31-3

  د جلسة الفتح العلنً للعطاءاتتؽٌٌر أو حذؾ أو التحفظ على المعلومات المقدمة بع
 

 عدم مطابقة المواصفات، األخطاء والحذف -30
 

فً حالة استٌفاء العطاء للشروط األساسٌة المطلوبة، تستطٌع جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( أن  30-0
تطلب من مقدم العطاء أن ٌسلم المعلومات أو الوثائق الضرورٌة، خالل فترة زمنٌة معقولة لتعدٌل النواقص 

ذه النواقص أو الحذؾ ٌجب أن ال تتعلق بؤي شكل التً ال تتعلق بالمادة األساسٌة والمتعلقة بؤؼراض التوثٌق. ه
من األشكال باألسعار المذكورة فً العطاء . و ٌإدي عدم تمكن مقدم العطاء من تسلٌم المعلومات المطلوبة إلى 

 . عطائهاستبعاد 
 

 إذا استوفى العطاء جمٌع الشروط، ٌحق للمشتري تصحٌح أٌة أخطاء حسابٌة حسب الشروط األتٌة: 30-2
 

إذا كان هناك تعارض بٌن وحدة السعر وبٌن المجموع االجمالً للبنود الذي ٌنتج عن ضرب وحدة  )أ(
السعر بالكمٌات ، تعتمد وحدة السعر وٌصحح المجموع، إال إذا رأت لجنة تحلٌل العطاءات أن هناك 

 .خطؤً فً العالمة العشرٌة لوحدة السعر ٌحتسب عندها المجموع االجمالً وتصحح وحدة السعر
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إذا كان هناك خطؤ فً ناتج عملٌات جمع المبالػ اإلجمالٌة لكل بند تعتمد هذه المبالػ اإلجمالٌة وٌصحح  )ب(

 المجموع.
 

فً تحدٌد المبالػ تعتمد المبالػ المذكورة كتابة، إال إذا كان  مإذا كان هناك تعارض بٌن الكلمات واألرقا )ج(
الفقرتٌن  بموجب تعتمد القٌمة الرقمٌة وفقا لالحكام لكعند ذالمبلػ المذكور متعلقاً بخطؤ حسابً. 

 الثانوٌة )أ( و )ب( اعاله .
 

إذا لم ٌوافق مقدم العطاء الفائز على التصحٌحات التً تجرٌها جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات(، ٌفقد  30-4
 العرض أهلٌته، و ٌصادر ضمان العطاء الخاص به.

 
 للعطاءاتالتدقٌق األولً  -32

 
تقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( بتدقٌق العطاءات للتؤكد أن جمٌع المستندات والوثائق المطلوبة  32-0

من التعلٌمات لمقدمً العطاء موجودة، وللتؤكد من اكتمال المعلومات الموجودة فً الوثائق  00فً الفقرة 
 المسلمة.

 
 ة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تإكد استالمها للمعلومات والمستندات األتٌة:ٌجب على جهة التعاقد )لجن 32-2

 
 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.0-02العطاء، وفقا للفقرة ) صٌؽة )أ( 

 
 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.2-02جدول األسعار وفقا للفقرة ) )ب(

 
 عطاء، إذا كان الضمان مطلوباً.من التعلٌمات لمقدمً ال 20وفقا للفقرة  العطاءضمان  )ج(

 
 مستبعداً. العطاءإذا لم تتوفر أي من هذه المعلومات أو المستندات ٌعتبر 

 
 تدقٌق الشروط والبنود، والتقٌٌم الفنً -33
 

تقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتدقٌق العطاء لتتؤكد من ان الشروط والبنود المحددة فً شروط  33-0
 العقد العامة والخاصة قد تم قبولها من المتقدم دون أٌة تحفظات أو تؽٌٌرات جذرٌة.

 
( من 08تقوم جهة التعاقد) لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( تقٌٌم الجوانب الفنٌة للعطاء المقدم وفقاللمادة )  33-2

السادس )جدول المتطلبات( موجودة التعلٌمات لمقدمً العطاء، للتؤكد من أن جمٌع المتطلبات المحددة فً الجزء 
 دون أٌة تحفظات أو تؽٌٌرات مادٌة.

 

إذا قررت جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( بعد تدقٌق الشروط والبنود والتقٌٌم الفنً أن العطاء ال  33-3
 اً.من التعلٌمات لمقدمً العطاءات، ٌعتبر العطاء مستبعد 31ٌستوفً الشروط المطلوبة بالفقرة 

 
 التغٌٌر الى عملة موحدة -34
 

الؼراض المفاضلة والتقٌٌم ، على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( تحوٌل العمالت لمبالػ العطاءات   34-0
المختلفة الى العملة المحددة فً ورقة بٌانات لبعطاء باعتماد نسبة التحوٌل الصادرة من البنك المركزي بالتارٌخ 

 ه "ورقة بٌان العطاء" لتلك العملة.الذي تحدد
 

  هامش االفضلٌة لمقدمً العطاءات المحلٌٌن -35
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ال يتم اعتماد هامش لألفضمية لمعطاءات المقدمة من قبل مقدمي العطاءات المحميين ، ما لم ينص عمى ذلك في  35-0
 رقة بيانات العطاء.ورقة بيانات العطاء، و عند ذاك يتم األشارة الى القيمة المحددة لمهامش في و 

 
 

 تقٌٌم العطاءات -36
 

ٌجب أن تقوم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( بتقٌٌم جمٌع العطاءات التً وصلت إلى هذه المرحلة  36-0
 لتتؤكد من أن مضمونها ٌستوفً الشروط المطلوبة.

 
والمعاٌٌر  بالعطاءات جمٌع العوامل واألسالٌتستخدم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( فً تقٌٌم  36-2

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء، وال ٌسمح باستخدام أٌة أسالٌب أو معاٌٌر أخرى. 36المحددة فً الفقرة 
 

 عند تقٌٌم العطاء، على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تؤخذ بعٌن االعتبار ما ٌؤتً: 36-3

 
 (؛04المقدم وفقا للمادة ) سعر العطاء  )أ(

 
 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.3-30تعدٌل األسعار ألؼراض تصحٌح األخطاء الحسابٌة وفقا للفقرة ) )ب(

 
 (  من التعلٌمات لمقدمً العطاء؛4-04تعدٌل األسعار الناجم عن الحسومات المقدمة وفقا للفقرة ) )ج(

 
لتقٌٌم المحددة فً الجزء الثالث من ورقة بٌانات العطاء )التقٌٌم التعدٌالت الناجمة عن تطبٌق معاٌٌر ا )د(

 ومعاٌٌر التؤهٌل(. 
 

ٌجب أن ٌشمل تقٌٌم جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( للعطاء ، عوامل أخرى ؼٌر األسعار وفقا  36-4
ت وأداء وشروط شراء السلع ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء. هذه العوامل قد تكون متعلقة بصفا04للمادة ) 

والخدمات. إن تؤثٌر هذه العوامل، إن وجدت، ٌجب أن ٌوضح فً الشروط المالٌة لتسهٌل عملٌة المقارنة بٌن 
العطاءات، إال إذا ذكر ؼٌر ذلك فً الجزء الثالث )معاٌٌر التقٌٌم والتؤهٌل( ان االلٌة والمعاٌٌر واالسس الخاصة 

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

اكثر  اذا وردت فً وثائق المناقصة االحقٌة فً التجزئة والسماح لمقدم العطاء بتقدٌم اسعاره لقائمة )الجزء( او   36-5
من القوائم ) األجزاء( المكونة للمناقصة  العامة الوطنٌة فٌحق للمشتري التعاقد مع اكثر من مجهز وتعتمد عند 

 ارنه العطاءات المشار الٌها فً الفصل الثالث.ذلك معاٌٌر تقٌٌم ومق
 
 
 
 مقارنة العطاءات -73
 

على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تقارن بٌن مضمون جمٌع العطاءات المستوفٌة للشروط  
ٌمات لمقدمً من التعل 36لتتمكن من تحدٌد العطاء االقل سعراً ) المستجٌب مالٌا و فنٌا وادارٌا ( وفقا للفقرة 

  العطاء.
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 تأهٌل الالحق لمقدمً العطاءال -23
 

على جهة التعاقد )لجنة تقٌٌم وتحلٌل العطاءات ( أن تقرر بعد اختٌار العطاء االقل كلفة )والمستجٌب مالٌا و فنٌا  38-0
 وادارٌا( فٌما إذا كان مقدم العطاء مإهالً لتنفٌذ العقد بصورة مرضٌة.

 
من  07ٌصدر هذا القرار بعد تدقٌق ومراجعة جمٌع الدالئل الموثقة لمإهالت مقدم العطاء وفقا للفقرة    38-2

 "التعلٌمات لمقدمً العطاء".
 

العطاء  الحالة(، ٌعتبر التؤهٌل الالحق لمقدم العطاء الفائز شرطا اساسٌا 2-38( ، )0-38فً ضوء الفقرتٌن)  38-3
 التاهٌل المشار الٌها اعاله ٌتم استبعاده ودراسة العطاء االقل كلفة الذي ٌلٌه.وفً حالة عدم استٌفائه لشروط 

 
 حق المشتري فً رفض أو قبول أي عطاء -39

 
للمشتري الحق برفض أو قبول أي عطاء، كما أن له الحق بإلؽاء المناقصة ورفض جمٌع العطاءات المقدمة فً  39-0

 إولٌة قانونٌة تجاه المقدمٌن.أي وقت قبل احالة العقد، دون تحمل أٌة مس
 

 احالة العطاء و0

 
 معاٌٌر االحالة -41
 

العطاء على مقدم العطاء االقل كلفة والمستوفً للشروط الواردة فً العطاء كافة وبعد التاكد من أهلٌته  ٌحال 41-0
 وقدراته على تنفٌذ العقد بافضل صورة ممكنه.

 
 إحالة العطاءحق المشتري فً تغٌٌر الكمٌات وقت  -41
 

العطاء بحق تؽٌٌر الكمٌات المحددة الفصل السادس )جدول المتطلبات(، سواء  احالةٌحتفظ المشتري عند  41-1
بالزٌادة أو النقصان، على أن ال ٌتجاوز التؽٌٌر النسب المحددة فً ورقة بٌانات العطاء، ودون أي تؽٌٌر فً 

 وحدة السعر أو أٌة شروط أخرى مذكورة فً وثائق المناقصة.
 

 التبلٌغ بإحالة العطاء -42
 

 على المشتري قبل انتهاء فترة نفاذٌة العطاء ان ٌبلػ مقدم العطاء الفائز تحرٌرٌاً بانه قد تم قبول عطائه. 42-0
 

بمجرد صدور كتاب القبول لمقدم العطاء الفائز، على المشتري اشعار مقدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن بذلك  42-2
 ( الحقا. .5-42هم عدا مانصت علٌه الفقرة )واعالمهم بسبب عدم فوزهم واطالق ضمان العطاء المقدمة من

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

 ٌؤتً:
 

 ا. اسماء مقدمً العطاءات الذٌن ساهموا بتقدٌم عطاءاتهم.       
 

 عطاءات.ب. مبالػ العطاءات كما قرئت عند فتح ال       
 

  ج. اسماء مقدمً العطاءات ومبالػ عطاءاتهم بعد التحلٌل.       
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 د. اسماء مقدمً العطاءات المستبعدة و اسباب االستبعاد.       
 

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

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

( وتوقٌعه للعقد ، ٌقوم المشتري 44لحٌن تقدٌم مقدم العطاء الفائز لضمان حسن االداء بموجب المادة )      42-5
 باالحتفاظ بضمان العطاء لمقدمً العطاءات المرشحٌن بالمرتبتٌن الثانٌة و الثالثة.

 
 توقٌع العقد -43

 
بعد إرسال "خطاب قبول العطاء" مباشرًة  ٌجب على المشتري أن ٌرسل لمقدم العطاء صٌؽة العقد الرسمٌة  43-0

 وشروط العقد الخاصة. 
 

 ( يومًا متضمنة مدة اإلنذار92أو تسعة وعشرون )( ٌوماً 04على مقدم العطاء الفائز و خالل مدة ال تزٌد عن ) 43-2

عد انتهاء فترة الطعن  أن ٌوقع صٌؽة العقد  وٌثبت تارٌخه وٌعٌده  إلى المشتري ما القبول  او ب من تارٌخ  استالم كتاب

وبخالفه يتحمل المجهز اآلثار القانونية المنصوص عميها في تعميمات  لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء
 تنفيذ العقود الحكومية النافذة.

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

العقد بسبب ٌعود الى معوقات خاصة بالمشتري او بلد المشتري فال ٌكون مقدم العطاء ملزماً بعطائه كذلك فً 
لخدمات فال ٌكون حالة ظهور مثل هذه المعوقات بتعلٌمات صادرة من بلد تجهٌز المواد او السلع او االنظمة او ا

 مقدم العطاء ملزماً بعطائه اٌضاً . 
على مقدم العطاء عند التقدم بطلب اعفائه من التزاماته ان ٌثبت وٌقنع المشتري بان عدم توقٌع العقد لم ٌكن بسبب          

الحصول  اهماله او اخالله فً انجاز اٌة مسائل شكلٌة مطلوبة بموجب شروط العقد العامة وانه قد تقدم بطلب
 على االجازات والتخوٌالت الضرورٌة لتصدٌر المواد او السلع او االنظمة او الخدمات .  

 
 ضمان حسن االداء -44

 
ٌوماً من إرساء  29على مقدم العطاء اذا كان مطلوباً بموجب الشروط العامة والخاصة للعقد ، أن ٌإمن خالل  44-0

اء ، ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات العطاء. وعلٌه العطاء بضمنها مدة االنذار  ضمان حسن االد
أن ٌستخدم نموذج ضمان حسن االداء الموجود فً الفصل التاسع )نماذج العقد(، أو أي نموذج آخر مقبول من 

باسم المقدم الفائز بالعطاء و اطالق ضماناتهم  العطاءاتالمشتري. ٌتعٌن على المشتري إبالغ جمٌع مقدمً 
 ( من التعلٌمات لمقدمً العطاء.4-20لفقرة )بحسب ا

 
ٌعتبر اخفاق مقدم العطاء الفائز فً تقدٌم ضمان حسن االداء أو توقٌع العقد سبباً كافٌاً إللؽاء اإلرساء ومصادرة  44-2

 ضمان العطاء. وفً هذه الحالة ٌحق للمشتري أن ٌرسً العطاء على مقدم العطاء الذي ٌلٌه والمستوفً لجمٌع
الشروط المطلوبة وٌستطٌع تنفٌذ بنود العقد بؤفضل صورة ممكنة. وللمشتري اتخاذ االجرارات الالزمة لتحمٌل 

 النؤكل الفرق بٌن سعري العطاءٌن .
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 انمغى انثبَي: وسلخ ثيبَبد انؼطبء

 

 

اُقبطخ ثبَُِغ أُواك رغ٤ٜيٛب ٝرِؾن ٝرؼلٍ اُشوٝؽ اُٞاهكح ك٢ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ اُؼطبء. ٝ ك٢  ا٥ر٤خرٌَٔ اُج٤بٗبد 

 ؽبُخ ٝعٞك أ١ رؼبهع رؼزٔل اُ٘ظٞص أُٞعٞكح ك٢ ٛنٙ اُج٤بٗبد.

 

سلى انفمشح في 

انتؼهيًبد نًمذيي 

 انؼطبء

 

ػبو –أ   

1-1 / شوًخ ػبٓخ شوًخ ٓظبك٢ اُغ٘ٞةٝىاهح اُ٘لؾ / اٍْ أُشزو١:    

 

1-1  E-286-2016   :  ههْ أُ٘بهظخٝاٍْ  
spare parts for fired heater 1401B     

 
 ٓظله اُز٣َٞٔ : أُٞاىٗخ اُزشـ٤ِ٤خ 2

2-1  1401 B رغ٤ٜي ٓٞاك اؽز٤بؽ٤خ ُِلوٕك٢ أُٞاىٗخ اُللها٤ُخ:  أُشوٝع ٝههْأٍْ    
 

4-3  اُزقط٤ؾ  / كائوح اُؼوٞك اُؼبٓخ أُٔ٘ٞػخ ٖٓ اُؼَٔ ُلٟ ٝىاهحرٞعل الئؾخ ثأٍٔبء اُشوًبد ؿ٤و أُؤِٛخ أٝ  

(http://www.mop.gov.iq)  اُؾ٤ٌٓٞخ  
 

: اُلٍٝ أُؤِٛخٝ   5-1 اُشوًبد أُؤِٛخ    

.  ل٤ٗٞى٣الٗاُٞال٣بد أُزؾلح االٓو٤ٌ٣خ . ثِغ٤ٌب . ا٣طب٤ُب . كوَٗب . أُب٤ٗب . أٌُِٔخ أُزؾلح .  

٣ٍَٞوا . اَُ٘ٔب . اٍجب٤ٗب . كِ٘لا . ا٣َُٞل . ً٘لا . ًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ . ا٤ُبثبٕ . اُلٗٔبهى . اٍزوا٤ُب . 

 ا٤ُٞٗبٕ . عٜٔٞه٣خ اُزش٤ي .

 ثِل أُ٘شبء : ٛٞ اُجِل اُن١ رْ ك٤ٚ رظ٤٘غ أُٞاك    5-3

 ة. يحتىيبد وثبئك انؼطبء 

 

7-1  ُـوع رٞػ٤ؼ اٛلاف اُؼطبء كوؾ ، ػ٘ٞإ أُشزو١ ٛٞ: 

 لغى انؼمىد وانًشتشيبد -ثُبيخ انهيئبد -ششكخ يصبفي انجُىة: ا٠ُ

 خانشؼيج ػ٘ٞإ:

 انجصشحيحبفظخ  : أُل٣٘خ

 contracts@src.gov.iq: ًالبرٌد االلكترون

7-1 ك٢ ٓٞػل اهظبٙ ٍجؼخ ا٣بّ ٣غت إ رولّ االٍزلَبهاد ؽٍٞ ٝصبئن اُؼطبء ا٠ُ كٝائو ػوٞك أُشزو١  

 هجَ ٓٞػل اُـِن
 ج. إػذاد انؼطبء 

 

11-1 / اُؼوث٤خ ُـخ اُؼطبء: اال٤ٌِٗي٣خ   
 
 
 

http://www.mop.gov.iq/
http://www.mop.gov.iq/
mailto:contracts@src.gov.iqا
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)ػ( 11-1 اُؼطبء إٔ ٣ولّ اُٞصبئن اإلػبك٤خ األر٤خ:٣غت ػ٠ِ ٓولّ    

- نهًجهضيٍ انًحهييٍ. سعبنخ إػفبء ضشيجي يٍ انهيئخ انؼبيخ نهضشائت   

شهبدح تأعيظ يصذلخ يٍ انغفبسح انؼشاليخ نهًجهضيٍ االجبَت .  -  

.تقدٌم العطاءتكون نافذة وقت هىيخ غشفخ تجبسح واألوساق انثجىتيخ نهًذيش انًفىض نهًجهضيٍ انًحهييٍ فمظ   -  

وصل شراء المناقصة  -  

  

- catalogs and technical specification 

- Predicted data sheet for compressor & electrical motor  

- Predicted dimensional outline drawing (GA drawing ) 

- Predicted Cross sectional drawingsfor  compressor   

- Predicted Cross sectional drawings for coupling  

- P & I Diagram including pipe sizes and terminal points 
 

13-1  اُؼطبءاد اُجل٣ِخ ال ٣َٔؼ ثٜب  . 

 

14-5 (٣2111ؼزٔل االطلاه االف٤و أُؼٍٔٞ ثٚ ُالٌٗٞروّ )   
 

14-6 هبثِخ ُِزؼل٣َؿ٤و  تُفيز انؼمذ ذػُ اُؼطبءرٌٕٞ اٍؼبه اُؼطبء أُولٓخ ٖٓ ٓولّ    

 

14-7 ( %  ٣111غت إ ال روَ اُج٘ٞك أَُؼوح ك٢ ًَ هبئٔخ )عيء( ٓزقظظخ ٖٓ هٞائْ اُؼطبء اُز٘بك٢َ اُٞؽ٢٘ ػٖ )    

ُزِي اُوبئٔخ. أٌُٞٗخٖٓ ٓغٔٞع اُج٘ٞك   

ُزِي اُوٞائْ.(% ٖٓ ا٤ٌُٔبد أُؤشوح اىاء ًَ ث٘ل ٖٓ ث٘ٞك أٌُٞٗٚ   ٣111غت إ ٣ٌٕٞ اَُؼو ٗبكنا ثَ٘جخ )      
 

15-1  رٌٕٞ االٍؼبه ثبُؼِٔخ األر٤خ  اُل٣٘به اُؼواه٢ / اُلٝاله االٓو٢ٌ٣ / ا٤ُٞهٝ  

18-3  اُلزوح اُي٤٘ٓخ أُزٞهغ إٔ رؼَٔ ك٤ٜب اَُِغ ]ثٜلف رٞك٤و هطغ اُـ٤به[ 

  ال ر٘طجن

)أ ( 19-1 ٓطِٞةؿ٤و : انًجهض رق٣َٞ اُغٜخ أُظ٘ؼخ ُٔولّ اُؼطبء   

)ة( 19-1 البٌع ؼٌر مطلوبة دما بعخدمات    

 
21-1 ٌوماً من تارٌخ الؽلق   021مدة نفاذ العطاء     

21-3 فً العقود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة وتعدٌل االسعار ، وفً حالة تاخر صدور قرار االحالة فترة تزٌد عن )    
( ٌوما على تارٌخ نفاذ العطاء االبتدائً فتتم مراجعة وتعدٌل االسعار . ال ٌنطبق  04  

21-1  ػٔبٕ اُؼطبء ٓطِٞة  

21-2 االُق كٝاله آو٢ٌ٣ (  فَٔخ5111: )٣غت إٔ ٣ٌٕٞ ٓجِؾ ػٔبٕ اُؼطبء   
 

21-7 أُنًٞهح ك٢ اُج٘ل٣ٖ )أ( اٝ) ة( ٖٓ ٛنٙ اُلووح كِِٔشزو١ اُؾن ك٢ اػالٕ  اإلػٔبٍٖٓ  ثأ١ك٢ ؽبُخ ه٤بّ ٓولّ اُؼطبء  

.صالس ٍ٘ٞاد ٓولّ اُؼطبء ٝرؼ٤ِن ٓشبهًزٚ ك٢ أُ٘بهظبد ُٔلح أ٤ِٛخػلّ   

22-1  CD اُؼطبء ٣ٌٕٞ ػلك اَُ٘ـ : َٗقزبٕ ٓغ َٗقخ ػ٠ِ هوص  أطَا٠ُ  إػبكخ   
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 د. تغهيى وفتح انؼطبءاد 

 

) أ ( 23-1  ال ٣ؾن ُِٔزول٤ٖٓ ر٤َِْ ػطبءارْٜ ػجو اُجو٣ل اإلٌُزو٢ٗٝ . 

 

)ة( 23-1  ال ٣٘طجن 

 

)ط( 23-2  ٣غت إٔ رؾَٔ أُـِلبد اُلاف٤ِخ ٝاُقبهع٤خ اُؼالٓبد اإلػبك٤خ اُقبطخ: 
أُ٘بهظخ/ ٓٞاطلبد أُ٘بهظخ/ ٗٞع اُؼطبء/ههْ ٝربه٣ـ اُؼطبء/ اٍْ اُشوًخ ٝاٍْ ٓقٍٞ اُشوًخ )اٍْ ٝههْ 

 ٝرٞه٤ؼٚ ٝفزْ اُشوًخ( ٓؼٕ٘ٞ إ٠ُ شوًخ ٓظبك٢ اُغ٘ٞة.

 

24-1  ألؿواع ر٤َِْ اُؼطبء، ػ٘ٞإ أُشزو١ ٛٞ: 

ػبٓخ شوًخ/اُغ٘ٞة ٓظبك٢ شوًخ: إ٠ُ  

اُؼوامعٜٔٞه٣خ /  اُجظوحٓؾبكظخ  / اُشؼ٤جخ: اُؼ٘ٞإ  

االٍزؼالٓبد اُوئ٤َ٤خ – اُقبهع٤خ اُؼطبءاد ٝكزؼ اٍزالّ ؿوكخ: ٝاُـوكخ اُطبثن ههْ  

اُجظوحٓؾبكظخ  : أُل٣٘خ  

    2112/ 24/12 :ٛٞ أُ٘بهظخ ُـِن اُٜ٘بئ٢ أُٞػل

أُؾ٢ِ اُجظوح ثزٞه٤ذ اػشو ظٜو اُضب٤ٗخاَُبػخ : اُٞهذ  

27-1 األر٤٤ٖ:٣زْ كزؼ اُؼطبء ك٢ أٌُبٕ ٝاُيٓبٕ    

 اُؼ٘ٞإ شوًخ ٓظبك٢ اُغ٘ٞة/ شوًخ ػبٓخ

 ههْ اُطبثن ٝاُـوكخ: ؿوكخ اٍزالّ ٝكزؼ اُؼطبءاد اُقبهع٤خ

اُجظوح: ٓؾبكظخ أُل٣٘خ   

 اُزبه٣ـ : 24 / 12 /  2112  

ذ اُجظوح أُؾ٢ِ أٝا٤ُّٞ اُن١ ٤ِ٣ٚاُظٜو ثزٞه٤اُٞهذ اُٞاؽلح ثؼل   

 

27-1  ال ٣٘طجن 

 

انؼطبءادانتمييى ويمبسَخ  -هـ   

 

34-1   األٓو٣٢ٌ٣ؼبكُٜب ٖٓ اُلٝاله  رؾٍٞ ا٠ُ ٓب أفوٟأُولٓخ ثؼٔالد  األٍؼبه 

 ٓظله رؾ٣َٞ اُؼِٔخ ٗشوح اُج٘ي أُوًي١ اُؼواه٢ 

 ربه٣ـ ٍؼو اُزؾ٣َٞ  ٣ّٞ كزؼ اُؼطبءاد 

35-1 ٖٓ رؼ٤ِٔبد ر٘ل٤ن اُؼوٞك  11ٝؽَت ػٞاثؾ ههْ  ش األكؼ٤ِخ أُؾ٤ِخ ًؼبَٓ ك٢ رؾ٤َِ اُؼطبءاد٣ؼزٔل ٛبٓ 

2114َُ٘خ  2 ْاُؾ٤ٌٓٞخ هه  
 

) أ ( 36-3  

)اُج٘ٞك(أٍب٣ًزْ اُزو٤٤ْ ٝأُوبهٗخ ػ٠ِ   

٣زْ رو٤٤ْ اُؼطبءاد ٝٓوبهٗزٜب ػ٠ِ اٍبً ٓغب٤ٓغ اُلوواد ) اُج٘ٞك( ٝاما ٝهك ك٢ علٍٝ االٍؼبه الؽل ٓول٢ٓ 

ٍؼوٛب ٓـط٠ ػٖٔ اٍؼبه ثو٤خ اُلوواد االفوٟ ك٢ اُج٘ل. ًٔب ك٢ ؽبُخ ػلّ اُؼطبءاد كووح ؿ٤و َٓؼوح ك٤زْ اػزجبه 

اكهاط اؽل اُلوواد ك٢ علٍٝ االٍؼبه الؽل اُؼطبءاد أَُزغ٤جخ ٍٞف ٣زْ افن ٓؼلٍ ٍؼوٛب ك٢ اُؼطبءاد 

ُِؼطبءاد.أَُزغ٤جخ االفوٟ ٣ٝزْ اػبكزٜب ا٠ُ ٓجِؾ ٛنا اُؼطبء ُزؾل٣ل ًِلزٚ اُٜ٘بئ٤خ الؿواع أُوبهٗخ اَُؼو٣خ   
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)ك( 36-3  ٣غو١ اُزو٤٤ْ ثبٍزقلاّ أُؼب٤٣و أُٞعٞكح ك٢ اُلظَ اُضبُش )اُزو٤٤ْ ٝٓوبهٗخ اُؼطبءاد(: 
 ال: االٗؾواف ك٢ رٞه٤زبد اُزغ٤ٜي  -أ 
 ال: االٗؾواف ك٢ رٞه٤زبد اُلكؼبد  -ة 
ًِلخ االعياء اُوبثِخ ُالٍزجلاٍ ٝأُٞاك االؽز٤بؽ٤خ الؿواع اُظ٤بٗخ ٝفلٓبد ٓبثؼل اُج٤غ ُِٔؼلاد أُنًٞهح  -ط 

 ال: ك٢ اُؼطبء 
 الاُؼطبء: رٞكو فلٓبد ٓب ثؼل اُج٤غ ٝأُٞاك االؽز٤بؽ٤خ ك٢ ثِل أُشزو١ ُِٔؼلاد أُولٓخ ك٢  -ك 
ال: ُزشـ٢ِ٤ ُِٔؼلاد اٌُِلخ أُزٞهؼخ الؿواع اُزشـ٤َ ٝاُظ٤بٗخ ُِؼٔو ا -ٛـ   

ال: اكاء ٝاٗزبع٤خ أُؼلاد أُولٓخ  -ٝ  

36-5  ال٣٘طجن 

 

 و. إسعبء انؼطبءاد 

 

41-1 % (  اُؾل االػ٠ِ َُِ٘جخ أُئ٣ٞخ أَُٔٞػ 21اُؾل االػ٠ِ َُِ٘جخ أُئ٣ٞخ أَُٔٞػ ثٜب اُي٣بكح ٤ًٔبد ث٘لٌ االٍؼبه ) 

% (15ثٜب ُزقل٤غ ٤ًٔبد ث٘لٌ االٍؼبه )  

43-2   ٝهجَ رٞه٤غ اُؼول ٖٓ ربه٣ـ طلٝه ًزبة اُوجٍٞ ٣ّٞ ػَٔ ٣14زْ رٞه٤غ اُؼول فالٍ   

44-1   ٝهجَ رٞه٤غ اُؼولٖٓ ربه٣ـ طلٝه ًزبة اُوجٍٞ ٣ّٞ ػَٔ    ٣14زْ رول٣ْ ػٔبٕ ؽَٖ االكاء  -ٙ  
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 انمغى انثبنث: يؼبييش انتمييى وانًؤهالد

 نؼمىد تجهيض انغهغ

 
٣ٌَٔ ٛنا اُوَْ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ اُؼطبء. ٣ٝؾز١ٞ ػ٠ِ أُؼب٤٣و اُز٢ ٣َزقلٜٓب أُشزو١/ ُغ٘خ رؾ٤َِ اُؼطبءاد 

 ُزو٤٤ْ اُؼطبء ٝرؾل٣ل ك٢ ٓب إما ًبٗذ أُؤٛالد أُطِٞثخ ٓزٞكوح ُلٟ ٓولّ اُؼطبء. ُٖٝ رَزقلّ أ٣خ ٓؼب٤٣و أفوٟ.

ُز٢ ٣واٛب ٓ٘بٍجخ  ُز٘ل٤ن ػ٤ِٔخ اُزغ٤ٜي، ُٝٚ إٔ ٣لفَ اُظ٤ـخ اُز٢ ٣واٛب ٓ٘بٍجخ ُِٔشزو١ إٔ ٣قزبه أُؼب٤٣و ا

أٝ إٔ ٣َزقلّ ط٤ـخ أفوٟ ٓوجُٞخ. ثبٍزقلاّ اُؼ٤٘بد أُلهعخ ك٢ أكٗبٙ،  

 انًحتىيبد
1. ك ( 3-36ٓؼب٤٣و اُزو٤٤ْ  )اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد    

2. ( 5-36بءاد اُؼوٞك أُزؼلكح ) اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼط   

3. (2-38ٓزطِجبد اُزأ٤َٛ اُالؽن ) اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ اُؼطبءاد    

 

 ( 3-33معايير التقييم ) تعليمات لمقدمي العطاءات )د(  .1
 

( ٖٓ 6-٣14ؤفن ث٘ظو االػزجبه ػ٘ل رو٤٤ْ ػطبء ٓب ٖٓ أُشزو١ اػبكخ ا٠ُ ٍؼو اُؼطبءاد اٍز٘بكاً ا٠ُ اُلووح  )

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد  3-36اُؼطبءاد ، ٝاؽل اٝ اًضو ٖٓ اُؼٞآَ األر٤خ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ثبُلووح )ك( اُزؼ٤ِٔبد ا٠ُ ٓول٢ٓ 

)ك(   ٖٓ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء ثبٍزقلاّ أُؼب٤٣و أُٜ٘غ٤خ االر٤خ: 3-36ُٔول٢ٓ اُؼطبءاد ٝ   

 

  أ.جذول انتغهيى ) ثًىجت لىاػذ االَكىتشو انًشبس انيهب في وسلخ ثيبَبد انؼطبء ال يُطجك

 

ُِز٤َِْ ٝهجَ  االثزلائ٣٢لزوع إٔ رَِْ اَُِغ أُٞعٞكح ك٢ علٍٝ اَُِغ فالٍ أُلح اُي٤٘ٓخ أُوجُٞخ )أ١ ثؼل أُٞػل 

)علٍٝ اُز٤َِْ(. ُٖ رؼط٠ أكؼ٤ِخ َُِِغ أَُِٔخ هجَ أُٞػل  اَُبكً،ؽٍِٞ أُٞػل اُٜ٘بئ٢( أُؾلكح ك٢ اُلظَ 

اُزو٤٤ْ كوؾ  ألؿواعؼل أُٞػل اُٜ٘بئ٢ ػ٠ِ أٜٗب ؿ٤و َٓزغ٤جخ. هل ٣زْ أُجٌو، ٍٝزؼبَٓ اُؼطبءاد اُز٢ ٍزَِْ اَُِغ ث

)علٍٝ اُز٤َِْ ( اما  اَُبكً،رؼل٣َ أٍؼبه اُؼطبءاد اُز٢ رَِْ اَُِغ ثؼل "أُٞػل أُجٌو ُِز٤َِْ" أُؾلك ك٢ اُلظَ 

طبءك ( ٖٓ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼ 6-36ٗض ػ٠ِ مُي ك٢ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء، ًٔب ٓٞػؼ ك٢ اُلووح )  

 

  ة. تؼذيم جذول انذفؼبد ال يُطجك

ءاد ثٔٞعت علٍٝ اُلكؼبد أُشبه ا٤ُٚ ك٢ شوٝؽ اُؼول اُقبطخ ٣ٝزْ رو٤٤ْ ب٣زْ رول٣ْ االٍؼبه ٖٓ ٓول٢ٓ اُؼط

اُؼطبءاد ٝكن االٌٍ أُؾلكح ك٢ مُي اُغلٍٝ. ٣َُٔؼ ُٔول٢ٓ اُؼطبء رول٣ْ علٍٝ ككؼبد ثل٣َ ٝاهزواػ رقل٤غ ػ٠ِ 

طبئْٜ االط٢ِ ك٢ ؽبُخ اُوجٍٞ ثبُجل٣َ أُوزوػ ٖٓ هجِْٜ. ُِٔشزو١ اُؾن ك٢ االفن ث٘ظو االػزجبه االٍؼبه اُٞاهكح ثؼ

 علٍٝ اُلكؼبد أُوزوػ اُجل٣َ ًنُي َٗجخ اُزقل٤غ أُوزوؽخ ػ٠ِ االٍؼبه.

 

 ج.كهفخ االجضاء انشئيغيخ انمبثهخ نالعتجذال وانًىاد االحتيبطيخ االنضاييخ وخذيبد يب ثؼذ انجيغ  ) ادخم احذ انجذائم األتيخ( ال 

 يُطجك
. ٣زْ اػبكخ ًِلخ أُٞاك االؽز٤بؽ٤خ االُيا٤ٓخ ٝاالعياء اُوبثِخ ُالٍزجلاٍ ٝفلٓبد ٓب ثؼل اُج٤غ ثٔٞعت اُوٞائْ أُولٓخ 1

ٖٓ أُغٜي ٝأُؼلح ٝكن رٞط٤خ اُغٜخ أُظ٘ؼخ َُِِغ الؿواع اُظ٤بٗخ ُٝلزوح اُؼٔو اُزشـ٢ِ٤ َُِِغ أُشبه ا٤ُٚ 

(.3-18ٖٓ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء ا٠ُ ٓجِؾ اُؼطبء الؿواع أُوبهٗخ ٝأُلبػِخ ث٤ٖ اُؼوٝع اٝ )3-18ح ثبُلوو  

. ٣وّٞ أُشزو١ ثبػلاك هبئٔخ ثبالؽز٤بط ُالعياء اَُو٣ؼخ االٍزٜالى ٝاُؼب٤ُخ اٌُِلخ ٝأُٞاك االؽز٤بؽ٤خ االُيا٤ٓخ 2

ٖٓ ٝههخ ث٤بٕ اُؼطبء ٣ٝزْ رَؼ٤وٛب ٖٓ ٓولّ  3-18ُلووح ٝا٤ٌُٔبد اُزق٤٘٤ٔخ فالٍ كزوح اُزشـ٤َ اال٢ُٝ أُؾلكح ثب

 اُؼطبء ٝاػبكزٜب ا٠ُ ٓجِؾ اُؼطبء الؿواع أُوبهٗخ كوؾ.

 

  د. تىفيش خذيبد يب ثؼذ انجيغ نهغهغ وانًىاد االحتيبطيخ في ثهذ انًشتشي ال يُطجك

 

ثؼوع ًِلخ ُزب٤ٖٓ فلٓبد ٓب ثؼل اُج٤غ ٖٓ )ك(  ٖٓ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء ؿ٠ِ ه٤بّ ٓولّ اُؼطبء  3-36اما ٗظذ اُلووح 

 ط٤بٗخ ٝرب٤ٖٓ أُٞاك االؽز٤بؽ٤خ ك٢ ثِل أُشزو١ ٣زْ اػبكخ ًِلخ ٛنٙ اُقلٓبد ا٠ُ ٓجِؾ اُؼطبء الؿواع أُوبهٗخ.
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 هـ .انكهفخ انًخططخ نهتشغيم و انصيبَخ ال يُطجك

 

اُؼطبء الؿواع أُوبهٗخ كوؾ اما رْ اُ٘ض اػبكخ ٛبٓش رؼل٣َ ػ٠ِ ًِلخ اُزشـ٤َ ٝاُظ٤بٗخ َُِِغ رؼبف ا٠ُ ٓجِؾ 

) ك(ٝ) ٛـ(} . ٣ٝزْ رؾل٣ل ٛبٓش اٌُِلخ ٛنٙ ثٔٞعت أُٜ٘غ٤خ أُشبه ا٤ُٜب ك٢ ٝههخ 3-36ػ٠ِ مُي ثٔٞعت اُلووح}

( ك( ٝ) ٙ ({.3-36ث٤بٗبد اُؼطبء ثبُلووح {  

 و.  اداء واَتبجيخ انًؼذاد ال يُطجك

 

اٍبً اكاء ًٝلبءح اَُِغ أُوزوؽخ ٖٓ ٓولّ اُؼطبء  ثبُٔوبهٗخ ٓغ ًلبءح اػبكخ ٛبٓش رؼل٣َ ك٢ اٌُِلخ ٓؾَٞثخ ؿ٠ِ 

)ك(ٝ)ٝ( }ٖٓ ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء ٝكن  3-36ٝاكاء اَُِغ أُشبه ا٤ُٜب ك٢ ٝصبئن اُؼطبء اما رْ اُ٘ض ثنُي ك٢ اُلووح{ 

 أُٜ٘غ٤خ أُؾلكح ثبُلووح مارٜب ا٠ُ ٓجِؾ اُؼطبء الؿواع أُوبهٗخ كوؾ.

 

 ص. ايخ يؼبييش اضبفيخ اخشي ال يُطجك

 

ٖٓ (    )ك (  ٝ)ى   3 -36ك٢ ؽبُخ اُؾبعخ ا٠ُ اػبكخ ٓؼب٤٣و افوٟ ُِٔلبػِخ ٝأُوبهٗخ رزْ االشبهح ا٤ُٜب ثبُلووح{

 ٝههخ ث٤بٗبد اُؼطبء.

 2- انؼمىد انًتؼذدح )انتؼهيًبد نًمذيي انؼطبء 5-36(
 

أُولّ اُن١ ٣ؼوع اُو٤ٔخ األك٠ٗ ُٔغٔٞػخ ٖٓ  ٣ؾن ُِٔشزو١ ك٢ إٔ ٣وّٞ ثئهٍبء أًضو ٖٓ ػطبء ػ٠ِ اُؼطبء

اُؼطبءاد )ثؾ٤ش ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ػطبء ٝاؽل ٌَُ ػول( ٝاُن١ ٣َزٞك٢ ع٤ٔغ أُؼب٤٣و أُطِٞثخ ك٢ ٓوؽِخ اُزأ٤َٛ اُالؽن 

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ اُؼطبء "ٓزطِجبد اُزأ٤َٛ اُالؽن"(.2-38)أُشبه ا٤ُٜب ك٢ اُوَْ اُضبُش، اُلووح   

ٕ:ػ٠ِ أُشزو١ أ  

ٌّم العطاء الذي ٌحقق الحد االدنى للنسب المحددة بالتعلٌمات لمقدمً العطاء فقط فٌما ٌتعلق بالفقرات المؤشرة  ( أ) ٌق
من التعلٌمات لمقدمً  8-41بالقوائم المتخصصة والكمٌات المؤشرة ازاء تلك الفقرات وكما هو محدد بالفقرة 

 العطاء
 وٌأخذ بعٌن االعتبار: ( ب)
 زاء كل قائمة متخصصةالعطاءات االقل كلفة ا (4)
 التخفٌض فً السعر لكل قائمة متخصصة ، ومنهجٌة تطبٌقه كما عرضها مقدم العطاء فً عطائه. (2)
 

 (2-33متطلبات التأهيل الالحق )التعليمات لمقدمي العطاء  .2
 

ثئعواءاد ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ اُؼطبء، ٣وّٞ أُشزو١   1-37ثؼل رؾل٣ل أهَ اُؼطبءاد رو٤٤ٔب ٝكوب ُِلووح اُلوػ٤خ 

ٖٓ اُزؼ٤ِٔبد ُٔول٢ٓ اُؼطبء ثبٍزقلاّ أُزطِجبد أُؾلكح كوؾ. أٓب  38اُزأ٤َٛ اُالؽن ُٔولّ اُؼطبء ٝكوب اُلووح 

لّ ك٢ رو٤٤ْ ٓؤٛالد ٓولّ اُؼطبء.أُزطِجبد ؿ٤و أُشُٔٞخ ك٢ اُ٘ض أكٗبٙ، كِٖ رَزق  

 ؛ اُولهح أُب٤ُخ )أ(

 هرٚ ػ٠ِ اُو٤بّ ثبُٔزطِجبد أُب٤ُخ األر٤خػ٠ِ ٓولّ اُؼطبء إٔ ٣ولّ أكُخ ٓٞصوخ رضجذ هل

ٓؼزٔل.اُؾَبثبد اُقزب٤ٓخ ٓؼلٍ هثؼ ٥فو صالس ٍ٘ٞاد ٓززب٤ُخ ٓظبكهخ ٝٓلهوخ ٖٓ هجَ ٓؾبٍت هب٢ٗٞٗ  -0  

 . انف دوالس ايشيكيوػششوٌ خًغخ ويبئخ ( 125.111)٤ٍُٞخ ٗول٣خ رؼبكٍ  -2 

 اُقجوح ٝاُولهح اُل٤٘خ؛ )ة( 

 أكٗبٙ:  خاُل٤٘خ أُلهعػ٠ِ رِج٤خ ٓزطِجبد اُقجوح  إٌٓب٤ٗزٚإٔ ٣ولّ ك٤ُالً ٓٞصوبً ٣ٞػؼ  ٓولّ اُؼطبءػ٠ِ 

خ أكٗبٙ:اُل٤٘خ أُلهعػ٠ِ رِج٤خ ٓزطِجبد اُقجوح  إٌٓب٤ٗزٚػ٠ِ ٓولّ  اُؼطبء إٔ ٣ولّ ك٤ُالً ٓٞصوبً ٣ٞػؼ   

اُ٘لط٤خ اٝ شوًبد اُوطبع رول٣ْ اكُخ رضجذ رغ٤ٜيٙ ٓؼلاد ) ٓؼقبد ، ًبثَبد  اُـ ( ا٠ُ اُشوًبد 

 اُؼبّ ك٢ اُؼوام )ػوٞك رغ٤ٜي ٍبثوٚ  (

 

ػ٠ِ ٓولّ  اُؼطبء إٔ ٣ولّ ك٤ُالً ٓٞصوب ٣ٞػؼ إٔ اَُِغ اُز٢ ٣ؼوػٜب رل٢ ثٔزطِجبد  )ط(

هٍبُخ  ٖٓ اُشوًخ أُظ٘ؼخ رضجذ إ أُؼلاد أُطِٞثخ ٓالئٔخ ُالٍزقلاّ  ْ: رول٣ا٥ر٤خ االٍزقلآبد

 أُطِٞة



 29 

 

 

 

 

 

 

 

 انشاثغ: ًَبرج انؼطبء انمغى

 نؼمىد تجهيض انغهغ
 

 جدول النماذج
 
 

 نموذج معلومات مقدم العطاء
  نموذج معلومات المشروع المشترك

  نموذج أستمارة تقدٌم  العطاء 
 جدول األسعار: السلع 

  الخدمات المتصلة بالسلع –جدول األسعار و االكمال 
 ضمان العطاء )ضمان المصرفً(

 المصنعةتخوٌل الجهة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

 نموذج معلومات مقدم العطاء
 

]على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بأي تعدٌل على هذا 
 النموذج، وال ٌقبل أي استبدال[

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

 ]أدخل رقم العطاء[رقم العطاء التنافسً الوطنً: 
 

 صفحة ________ من _________ صفحة
 

 ]أدخل اسم المقدم[    . االسم القانونً لمقدم العطاء: 0

]أدخل االسم القانونً . فً حالة كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً، ٌجب إدراج االسم القانونً لكل شرٌك: 2
 المشترك[لكل شرٌك فً المشروع 

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

 ]أدخل سنة التسجٌل[. سنة تسجٌل مقدم العطاء: 4

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

 معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء0 6
 

 ]أدخل أسم الممثل المخول[االسم: 

 ]أدخل عنوان الممثل المخول[العنوان: 

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

 ]أدخل البرٌد اإللكترونً للممثل المخول[البرٌد اإللكترونً: 

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

من التعلٌمات  2-4و  0-4( اعاله، وفق الفقرة الفرعٌة 0عقد تؤسٌس او تسجٌل الشركة المسماة فً)      
 لمقدمً العطاء.

 
فً حالة كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً ، أرفاق رسالة تبٌن النٌة فً إنشاء مشروع مشترك أو اتفاقٌة     

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 0-4مشتركة، وفقا للفقرة الفرعٌة 

 
فً حالة كون المإسسة مملوكة من الحكومة العراقٌة،تقدم وثائق تثبت استقاللٌة المإسسة القانونٌة والمالٌة     

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 5-4وفقاً الحكام القانون ، وفقا للفقرة الفرعٌة 
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 ت الشركاء فً مشروع مشتركنموذج معلوما
 

 ]على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة أدناه[
 

 التارٌخ: ]أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء )الٌوم/ الشهر/ السنة([
 رقم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل رقم العطاء[

 
 صفحة ________ من _________ صفحة

 

 ]أدخل اسم المقدم[    . االسم القانونً لمقدم العطاء: 0

 ]أدخل االسم القانونً لكل شرٌك فً المشروع[. االسم القانونً للمشروع المشترك: 2

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

 ]أدخل سنة التسجٌل[. سنة تسجٌل المشروع المشترك: 4

 ]أدخل العنوان[. العنوان الرسمً للمشروع المشترك فً الدولة المسجل فٌها: 5

 معلومات عن الممثل المخول للمشروع المشترك0 6
 

 ]أدخل اسم الممثل المخول للمشروع المشترك[االسم: 

 ]أدخل عنوان الممثل المخول للمشروع المشترك[العنوان: 

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

 ]أدخل البرٌد اإللكترونً للممثل المخول للمشروع المشترك[البرٌد اإللكترونً: 

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

من التعلٌمات    2-4و 0-4( اعاله، وفق الفقرة الفرعٌة 0عقد تؤسٌس و تسجٌل الشركة المسماة فً )    
 لمقدمً العطاء.

 
راقٌة،تقدم وثائق تثبت استقاللٌة المإسسة القانونٌة والمالٌة فً حالة كون المإسسة مملوكة من الحكومة الع    

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء.  5-4وفقاً الحكام القانون التجاري، وفق الفقرة الفرعٌة 
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 نموذج أستمارة تقدٌم  العطاء
 

ٌسمح بؤي تعدٌل على هذا النموذج، ]على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال 
 [وال ٌقبل أي استبدال

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

 ]أدخل رقم العطاء[رقم العطاء التنافسً الوطنً: 
 ]أدخل رقم الدعوة[دعوة طرح عطاء رقم: 

 ]أدخل رقم التعرٌف إذا كان هذا عطاًء بدٌالً[الرقم البدٌل: 
 

 ]أدخل اسم المشتري الكامل[إلى: 
 

 نحن الموقعٌن فً أدناه نقر بؤننا:
 

]أدخل رقم وتارٌخ إصدار قمنا بدراسة وثائق العطاء ولٌس لدٌنا أٌة تحفظات علٌها، بما فً ذلك المالحق:  -أ 
 كل ملحق[؛

 
ول التسلٌم نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالٌة بما ٌتوافق مع وثائق العطاء وجد -ب 

 ؛]أدخل وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات العالقة[المحدد فً قائمة المتطلبات 

 
]أدخل السعر اإلجمالً السعر اإلجمالً لعطائنا، باستثناء الحسومات المقدمة فً الفقرة )د( أدناه هو:  -ج 

 ؛باألحرف واألرقام[

 
 الحسومات المعروضة ومنهجٌة تطبٌقها هً: -د 

 
]حدد بالتفصٌل كل حسم مقدم وعلى أي قبول عطائنا سنطبق الحسومات األتٌة.  إذا تم .الحسومات

 ؛بند سٌطبق بالتحدٌد من البنود الواردة فً جدول الطلبات[
 

]حدد بالتفصٌل تطبق الحسومات باستخدام المنهجٌة األتٌة:  منهجٌة تطبٌق الحسومات0 
 ؛المنهجٌة التً ستستخدم فً تطبٌق الحسومات[

 
من التعلٌمات لمقدمً العطاء، من الموعد  0-21ذ عطائنا طوال الفترة المحددة فً الفقرة الفرعٌة ٌستمر نفا -ه 

من التعلٌمات لمقدمً العطاء، وٌبقى ملزماً بحقنا  0-24النهائً المحدد لتسلٌم العطاء وفق الفقرة الفرعٌة 
 وٌقبل فً أي وقت ٌسبق انتهاء فترة الصالحٌة؛

 
من التعلٌمات لمقدمً العطاء، والمادة  44ئنا بتقدٌم ضمان حسن االداء وفقا للمادة نتعهد فً حالة قبول عطا -و 

وبموجب التوقٌتات المحددة فً ورقة بٌانات  43من شروط العقد العامة ، كذلك توقٌع العقد وفقا للمادة  08
رة ضمان العطاء المقدم العطاء، وبخالفه فؤننا نتحمل األجراءات القانونٌة كافة المتخذة بحقنا بما فٌها مصاد

 من قبلنا وتحملنا فارق البدلٌن الناجم عن أحالة المناقصة على مرشح أخر.

 
و ٌشمل ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن  او المجهزٌن الي جزء من العقد نحمل جنسٌات من دول مإهلة ) ادخل    -ز 

جنسٌة مقدم العطاء و كذلك جنسٌة جمٌع االطراؾ الداخلٌن فً العرض ، اذا كان مقدم العطاء مشروعاً 
 مشتركاً ( و جنسٌة كل مقاول ثانوي مجهز. 

 
 من التعلٌمات لمقدمً العطاء؛ 2-4وفق الفقرة الفرعٌة لٌس لدٌنا أي تضارب مصالح  -ح
لم ٌسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما فً ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن أو  -ط

المجهزٌن ألي جزء من هذا العقد، فاقدو األهلٌة بمقتضى القانون العراقً واألحكام الرسمٌة  ولم ٌتم  
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من التعلٌمات  3-4شطتنا او ادراجنا فً القائمة السوداء من قبل وزارة التخطٌط وفق الفقرة تعلٌق ان
 لمقدمً العطاء؛

 
]أدخل األسماء الرسوم والعموالت واإلكرامٌات األتٌة التً تم أو سٌتم صرفها إلتمام العطاء أو تنفٌذ العقد:  -ي

 لغ والعملة[الكاملة لكل مستلم، عنوانه الكامل، وسبب الصرف والمب

 
 المبلػ  السبب  العنوان  اسم المستلم

       

       

       

       

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

 
إننا ندرك أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم الخطٌة تشكل عقداً ملزماً بٌننا حتى تحضٌر وتنفٌذ  -ك

 العقد الرسمً؛

 
 إننا ندرك بؤنكم لستم ملزمٌن بقبول العطاء األقل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه. -ل

 
 ]أدخل توقٌع وصفة الشخص المذكور[التوقٌع: 
 ]أدخل الصفة الرسمٌة للموقع على نموذج التسلٌم[بصفته 

 
 ]أدخل االسم الكامل للشخص الذي سٌوقع على نموذج تسلٌم العطاء[االسم 

 
 

 ]أدخل اسم مقدم العطاء كامال[صول بتوقٌع العطاء بالنٌابة عن: مخول حسب األ
 

]أدخل تارٌخ تم التوقٌع فً ______________ الٌوم ________الشهر  _____________السنة__ 
  التوقٌع[

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج جدول األسعار
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المدونة فً أدناه، الئحة البنود فً العمود األول ]على مقدم العطاء أن ٌمأل نموذج جدول األسعار وفق التعلٌمات 

من جدول األسعار ٌجب أن تتطابق مع الئحة السلع والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري فً جدول 
 المتطلبات[0
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 جدول الكمٌات : السلع
 
 

 الدولً INCOTERM 0الى أخره طبقا لـ  CIP,FOB,C&S,CISتحدد طرٌقة البٌع التجاري فً شروط االعالن سواء كانت 

 التارٌخ: _______________

 رقم العطاء التنافسً: __________

 البدٌل: _________________الرقم 

 رقم الصفحة ________ من _________

 

7 6 5 4 3 2 0 

السعر اإلجمالً لكل  بلد المنشأ
 بند 

 

  DDPوحدة السعر
 واصل الى المخازن

 رقم البند  وصف السلع تارٌخ التسلٌم الكمٌات والوحدات 

]أدخل السعر اإلجمالً لكل  
 بند[

أرقام الوحدات ]أدخل  ]أدخل وحدة السعر[
التً ٌجب أن توفر 

 وأسماء الوحدات[

]أدخل تارٌخ 
 [التسلٌم

]أدخل رقم كل  ]أدخل أسماء السلع[
 بند[

       

       

       

       

       

       

       

 السعر اإلجمالً: السلع 
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 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكمٌات و االكمال 

 

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

التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[

 التارٌخ: _______________
 رقم العطاء التنافسً الوطنً: __________

 الرقم البدٌل: _________________
 رقم الصفحة ________ من _________

7 6 5 4 3 2 0 

السعر اإلجمالً 
للخدمة رقما 

 وكتابة 
 

 سعر الوحدة
 رقما وكتابة

تارٌخ التسلٌم فً مكان  الكمٌات والوحدة 
 الوجهة النهائٌة

 رقم الخدمة وصف الخدمة بلد المنشأ

]أدخل  السعر 
 اإلجمالً لكل بند[

]أدخل وحدة 
السعر لكل 

 [بند

]أدخل أرقام الوحدات التً سٌتم 
 الوحدات[تزوٌدها وأسماء 

]أدخل تارٌخ ومكان التسلٌم 
 النهائً لكل خدمة[

]أدخل اسم بلد 
 [المنشأ

]أدخل رقم  []أدخل أسم الخدمة
 [الخدمة

       

       

       

       

       

       

       

 
 السعر اإلجمالً: الخدمات المرافقة
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 نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفٌة(
 نموذج الكفالة المصرفٌة هذا بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس.[ المصرف]ٌمأل 

 
_____________________________________ 

 ]أدخل اسم المصرؾ وعنوان الفرع أو المكتب المصّدر[
 

 : ]أدخل اسم وعنوان المشتري[المستفٌد
 

 : ]أدخل التارٌخ[التارٌخ
 

 : ]أدخل الرقم[ضمان عطاء رقم

 
تم إبالؼنا بؤن ]أدخل اسم مقدم العطاء[ )فٌما ٌلً ٌسمى "مقدم العطاء"( قد سلمكم عطاءه المإرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما ٌلً 

 ٌسمى "العطاء"( لتنفٌذ  ]أدخل اسم العقد[.
 

 إضافة، فإننا ندرك، وفقا لشروطكم، بؤن العطاءات ٌجب أن تدّعم بضمان عطاء. 
 

بطلب من مقدم العطاء، نحن ]أدخل اسم المصرؾ[ ملتزمون بموجب هذه الوثٌقة بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز بمجملها 
خل المبلػ بالكلمات[ دٌنارا عراقٌا فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا بإفادة خطٌة مبلػ ]أدخل المبلػ باألرقام[ )]أد

 تفٌد بؤن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء: 
 

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

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

 ( ٌفشل أو ٌرفض تنفٌذ نموذج العقد، إن كان مطلوبا، أو0)
 ( ٌفشل أو ٌرفض أن ٌوفر كفالة حسن التنفٌذ بحسب التعلٌمات لمقدمً العطاء. 2) 

 تنتهً صالحٌة هذا الضمان:
أ( إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسً علٌه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفٌذ  

 الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو
 ب( إذا لم ٌرس العطاء على مقدم العطاء، عندما ٌسبقه 
 ٌرس علٌه، أو( تسلمنا لنسخة من تبلٌؽكم لمقدم العطاء بؤن العطاء لم 0) 
 ( بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء نفاذٌة عطاء مقدم العطاء. 2) 
 

 وبالتالً، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة ٌجب أن ٌستلم منا فً المكتب فً ذلك التارٌخ أو قبله.
 

  .   . الصادرة وفقا لمقانون العراقيتخضع هذه الكفالة للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، 

 
 

____________________________ 
 ]توقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن( المخول )المخولٌن(
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 تخوٌل الجهة المصنعة
على مقدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة ملء هذه االستمارة بموجب االرشادات المحددة،. ٌجب ان تكون رسالة 

المصنعة وموقعة من الشخص المخول بتوقٌع الوثائق الملزمة للمصنع . التخوٌل هذه على الورق متوج بشعار الجهة 
 وعلى مقدم العطاء ارفاقها فً عطائه اذا تمت االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العطاء.

 
 
 
 

 التارٌخ ) ادخل التارٌخ ٌوم ، شهر ، سنة لمعد تقدٌم العطاء  (                                           
 رقم المناقصة العامة ) ادخل رقم المناقصة (                          

 الرقم البدٌل ) ادخل رقم التعرٌؾ اذا كان هذا العطاء لشخص بدٌل(  
 
 

 الى ) ادخل اسم المشتري (
 

 حٌث ان 
الكائنة ) ادخل  نحن ) ادخل اسم المصنع بالكامل ( ، المصنعٌن الرسمٌٌن ل)ادخل نوع المادة المصنعة ( نمتلك المعامل

العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة( نخول ) ادخل اسم مقدم العطاء الكامل( لتقدٌم عطائه المتضمن تجهٌز السلع 
 المدرجة الحقا والمصنعة من قبلنا ) ادخل اسم السلعة مع وصؾ مختصر لها( نخوله الحقا للتفاوض وتوقٌع العقد.

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

 من مقدم العطاء 
 
 

 التوقٌع ) ادخل توقٌع االشخاص المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة(
 االسم ) اسماء المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة(

 المنصب ) ادخل المنصب(
 

 لتخوٌل نٌابة عن ) ادخل االسم الكامل لمقدم العقد(المخول اصولٌاً بتوقٌع هذا ا
 
 
 

 التوقٌع ) ادخل التوقٌع (
    التارٌخ) الٌوم، الشهر ، السنة( 

 
 
 
 
 
 



   
 

 39 

 انمغى  انخبيظ : انذول انًؤههخ
 

 التاهٌل لتوفٌر السلع ، تنفٌذ االشؽال ، والخدمات فً العقود الممولة من المشتري:

 

لتجهٌز السلع او تنفٌذ االشؽال او تقدٌم   كافة للمإسسات واالشخاص من الدولالسماح فً للمشتري الحق  10

وكاستثناء تمنع المإسسات فً الدول او السلع  . الخدمات للمشارٌع الممولة من قبل الحكومة العراقٌة

 األتٌة:المصنعة فً الدول من المشاركة فً المناقصات وفً الحاالت 

ردولة مقدم العطاء من اقامة العالقات التجارٌة ظالتعلٌمات الرسمٌة السارٌة تحالتشرٌعات او أذا كانت )أ(  

بان مثل هذا الحظر لن ٌحول دون تحقٌق التنافس  اً مع دولة المشتري شرٌطة ان ٌكون المشتري مقتنع

  المثمر لتجهٌز السلع او تنفٌذ االشؽال.

 

           نتٌجة االستجابة لقرار صادر من االمم المتحدة / مجلس االمن تحت الفصل السابع من دستور )ب(                

                      دولة المشتري استٌراد اٌة سلع او دفع اٌة مبالػ لدولة مقدم  على االمم المتحدة تحظر بموجبه              

 العطاء.     

 

اءات على ذلك، ندرج السلع والخدمات والمإسسات المحظورة من االشتراك فً . ولؽرض اطالع مقدمً العط2

 هذه المناقصة بموجب االرشادات انفا.

 
 )أ( أعاله0-1فٌما ٌتعلق بالفقرة -أ

 
 ــــــــــــــــــــــــ                          

 ــــــــــــــــــــــــ                          
 

 .)ب( أعاله-1فقرة فٌما ٌتعلق بال - ب

 
 ــــــــــــــــــــــــ                           
 ــــــــــــــــــــــــ                               
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 انجضء انثبَي

 

 يتطهجبد انتجهيض

 نؼمىد تجهيض انغهغ
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 انمغى  انغبدط: جذول انًتطهجبد

 تجهيض انغهغنؼمىد 

 
 المحتوٌات
 
 

       قائمة السلع وجدول التسلٌم  10

     قائمة الخدمات المتصلة بها وجدول االكمال 20

        المواصفات الفنٌة  30

         المخططات  40

    0  االختبار والفحص الهندس5ً
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 مالحظات حول أعداد جدول المتطلبات
 

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

 سٌتم تزوٌدها باإلضافة إلى جدول التسلٌم0

 

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

 وفاعل، وخاصة جدول األسعار، الذي ٌوجد له نموذج خاص فً القسم الرابع0

 

 باإلضافة إلى ذلك، ٌجب أن ٌكون جدول المتطلبات و جدول األسعار أساسٌان فً حالة وجود فروق فً الكمٌات

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء0 41عند إرساء العطاء وفقا للفقرة 

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

أ0 القواعد الخاصة بشروط التسلٌم المحددة فً التعلٌمات لمقدمً العطاءات وفقا لقواعد االنكوترم ) قواعد 

FCA,FOB,CIP,CIF,EXW 0والتً تحدد طرق تسلٌم السلع الى الناقل ) 

ب0 التارٌخ المحدد فً الوثائق ازاء التزامات المشتري قدر تعلق االمر ) باصدار كتاب القبول )كتاب االحالة( 

،توقٌع العقد ، فتح وتثبٌت االعتمادات المستندٌة(0 
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1.List of Goods and Delivery Schedule 

  Spare parts for fired heater 1401B 
Article 1 
A- The request is( studded pipe complete assembled and welded with all parts below according to drawing no.( 14-RD-B-75650)). 

B- The welded parts in studded pipe above, items (1,50,51,56,60,65) which has the following specifications in the table below : 

 

item 

number 

In 

drawing 

 

 

 

 

Description of Goods  Material 

A.S.T.M 

QTY Physical 

unit 

Final (Project 

Site) Destination 

Delivery  Date 

Earliest 

Delivery 

Date 

 

 

 

 

Latest  

Delivery  

Date 

 

Bidder’s  offered 

Delivery date [to 

be provided by the 

bidder] 

            

1  Studded pipe  4" (O.D =114.3mm  ) Sch 40 

length of pipe  3809mm 

total length after welding  3885mm 

Material of pipe:  A.S.T.M A335 P5 

Studded length of pipe :2760 mm 

125mm bare pipe for one ends 

924mm bar pipe from another end 

Stud dimension: 

D=12.7mm ,  H=25mm 

Pitch =16.1mm 

No of stud per circle=14 

Material of stud =C.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A335 P5 1 NOS CIP- SRC 

WAREHOUSE-

BASRAH 

  

 

180 

DAYS 

[insert the number 

of  days following 

the date  

effectiveness the 

Contract] 
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1.List of Goods and Delivery Schedule 
item 

number 

In drawing 

 Description of Goods Material 

A.S.T.M 

QTY Physical 

unit 

Final (Project 

Site) Destination 

Delivery  Date 

   

Earliest 

Delivery 

Date 

 

 

 

Latest 

Delivery 

Date 

 

 

 

Bidder’s  offered 

Delivery date [to be 

provided by the bidder] 

50  

 

Flange 2" Sch 80  series  300#   

type   

LWN RF125 RMS 

A 182 F5 1 NOS CIP- SRC 

WAREHOUSE

BASRAH 

  180 

DAYS 

 

 

[insert the number of  

days following the date  

effectiveness the 

Contract]       

51  

 

 

Flange 2" Sch 80  series  300#   

type   

B.F  RF125 RMS 

A 182 F5 1 NOS       

56  Flange 4" Sch 40  series  300#  type  

WN RF125 RMS 

A 182 F5 1 NOS       

60  

 

 

Stud bolt size 5/8" ,wholly threads  

,hex.headCompletely with 2 nuts,  

length = 80mm 

A193 B 16 16 NOS       

      

65  

 

Gasket  size 2" , series150# type 

32- 

C-12 

 2 NOS       

 

Drawing of Article 1 
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1.List of Goods and Delivery Schedule 
Article 2: Spare parts    

item 

number 

In 

drawing 

 Description of Goods Material 

A.S.T.M 

QTY Physical 

unit 

Final (Project 

Site) Destination 

Delivery  Date 

Earliest 

Delivery 

Date 

Latest 

Delivery 

Date 

Bidder’s  offered 

Delivery date [to 

be provided by the 

bidder] 

3A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studded pipe  4" (O.D =114.3mm  ) Sch 40   

length 3070mm 

Material of pipe:  A.S.T.M A335 P5    

Studded length of pipe :2760 mm 

 

125mm bare pipe for one ends  

185mm bar pipe from another end 

 

Stud dimension: 

D=12.7mmH=25mmPitch =16.1mm 

No of stud per circle=14 

Material of stud =C.S   

 

A335 P5 11 NOS CIP- SRC 

WAREHOUSE

BASRAH 

 180 

DAYS 

[insert the number 

of  days following 

the date 

effectiveness the 

Contract] 
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1.List of Goods and Delivery Schedule 
Article 2: Spare parts    

item 

number 

In 

drawing 

 Description of Goods Material 

A.S.T.M 

QTY Physical 

unit 

Final (Project 

Site) Destination 

Delivery  Date 

Earliest 

Delivery 

Date 

Latest 

Delivery 

Date 

Bidder’s  offered 

Delivery date [to 

be provided by 

the bidder] 

new  pipe  4"    Sch 40  , length 6000 mm A335 P5 2 NOS CIP- SRC 

WAREHOUSE

BASRAH 

 180 

DAYS 

[insert the number 

of  days following 

the date  

effectiveness the 

Contract] 

6  pipe  4"    Sch 40  , length 3010 mm A335 P5 5 

11  pipe  4"    Sch 40  , length 5740 mm A335 P5 26 

19  pipe  2"    Sch 80  , length 1000 mm A106 Gr B 1 

21  pipe  4"    Sch 80  , length 624 mm A312 TP 304 1 

22  pipe  1.5"Sch 80  , length 313 mm A312 TP 304 13 

30  Return bend   4"    Sch   40  180°  S.R  A234 WP5 16 

31  Elbow           4"    Sch   40  90°    S.R  A234 WP5 4 

35  Return bend  4"    Sch   40  180°  L.R  A234 WP5 25 

36  Elbow        4"    Sch   40  90°    L.R  A234 WP5 2 

50  

 

Flange 2" Sch 80  series  300#                  

type LWN .RF125 RMS 

A 182 F5 2 

51  

 

Flange 2" Sch 80  series  300#                   

type  B.F .RF125 RMS 

A 182 F5 2 

56  

 

Flange 4" Sch 40  series  300#                  

type  WN .RF125 RMS 

A 182 F5 2 
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1.List of Goods and Delivery Schedule 
Article 2: Spare parts   

 
item 

number 

In 

drawing 

 Description of Goods Material 

A.S.T.M 

 QTY Physical 

unit 

Final (Project 

 Site) 

Destination 

Delivery  Date 

Earliest Delivery 

Date 

 

 

Latest 

Delivery 

Date 

Bidder’s  

offered 

Delivery date 

[to be provided 

by the bidder] 

60  

 

Stud size 5/8" ,wholly threads ,hex.head 

Completely with 2 nuts, length = 80mm  

A193 B 

16 

 16 NOS CIP- SRC 

WAREHOU

SEBASRAH 

  180 

DAYS 

[insert the 

number of  days 

following the 

date  

effectiveness 

the Contract] 

      

65  Gasket  size 2" , series150#, type 32-C-

12 

----------  2       

80  

 

Support  for pipes 4"  According to      

DWG NO STD/F  202  Rev.8 

A 351 

HK 40 

 13       

85  

 

 

Bolt (for casting ) 5/8" ,wholly threads  

hex.head Completely with 2 nuts 

length = 80mm   

A193  

B7 

 30       

86  

 

Washer   O.D= 30mm,  

I.D=17mm,Thickness=3mm 

A36  3 0       
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Article3: Soot blower  

 
item 

number 

In 

drawing 

 Description of Goods QTY Physical 

unit 

Final (Project 

Site) 

Destination 

Delivery  Date 

Earliest 

Delivery 

Date 

Latest 

Delivery 

Date 

Bidder’s  offered 

Delivery date [to be 

provided by the 

bidder] 

--------  

 

 

The supplier must provide us with complete system of soot  

blowers for fired heater. According to drawing  no. (14-

RD- 

B-75681) and data sheet no.(14-RA-E-75016) . 

ONE NOS CIP- SRC 

WAREHOUS

E-BASRAH 

 180 

DAYS 

[insert the number of  

days following the 

date  effectiveness the 

Contract] 
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2. List of Related Services and Completion Schedule 
 

      

Service 

N 

Description of Service  Quantity Physical Unit Place where Services 

shall be performed 

 

 

Final Completion 

Date(s) of 

Services 

1 The origin : WEST EUROPE   All items NOS WEST EUROPE  --------------- 

2 All items must be in wooden boxes and sea worthy 

case packed 

 

3 Tube ends to be beveled ready for welding   

4 Tube ends must be covered by non-metallic caps  

5 All tubes to be paint by a suitable coating for prolong 

strong  
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3.Technical Specifications 

 

“Summary of Technical Specifications. The Goods and Related Services shall comply with 

following Technical Specifications and Standards: 

 

Item No  Name of Goods or Related Service  Technical Specifications and Standards 

1  Spare parts for fired heater 1401B 
 According to drawing no.( 14-RD-B-75650) 

   
  

2  

 

Complete system of soot blowers for fired  

heater 1401 B 

 

 

 According to drawing no. (14-RD-B-75681)   

and data sheet no.(14-RA-E-75016) 

 

4- Drawings 

 
Bid documents[Include] drawings. 

 

List of Drawings 

No. of Plan Name of Plane Purpose 

Drawing  no.( 14-RD-B-75650) Coil Arrangement To manufacture fired heater 

Drawing no. (14-RD-B-75681) Soot blower arrangement To manufacture soot blower 

Data sheet no.(14-RA-E-75016) Soot blowers data sheet To manufacture soot blower 

 

 

5 . Documentations 

 

The supplier must provide us withal drawings and data sheets (equipment manual) for fired heater 

(1401B) In English language, to approval from our company before his start the process of 

manufactory. 

1- 2 copies        for approval  

2- 4 copies+CD/R      for final  

 

6- Test and Engineering   Inspection 
The supplier must provide us with third party internationally reliable certificate from one of the an 

international companies : 

1- BUREAU VERITAS             2- TUV RHEINLAND        3- LIOYDS                                           

4- INTERTEK GLOBAL          5- DN
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 انجضء انثبنث

 

 ششوط و أعتًبساد انؼمذ

 تجهيض انغهغ نؼمىد
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 انمغى انغبثغ: انششوط انؼبيخ نهؼمذ

 نؼمىد تجهيض انغهغ
 

 جدول الفقرات
 

 3        التعارٌف  10

  4        وثائق العقد 20

 4        االحتٌال و الفساد 30

 4         التفسٌر 40

 5         اللغة 50

  5        المشروع المشترك 60

 6       اهلٌة مقدمً العطاء  70

 6        مذكرات التبلٌغ 20

 6        القانون الحاكم 90

 6        حل النزاعات 150

  6      التفتٌش والمراجعة من المشتري 110

 7        نطاق التجهٌز 120

 7        التسلٌم والوثائق 130

 7        مسؤولٌة المجهز  140

 7        سعر العقد 150

 7        شروط الدفع 160

 7        لرسومالضرائب وا 170

 2                 ضمان حسن االداء 120

 2        حقوق النشر 190

 2        المعلومات السرٌة 250

 9       عقودالمقاوالت الثانوٌة 210

 9       المواصفات والمقاٌٌس 220
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 9       التغلٌف والمستندات 230

  15         التامٌن 240

 15         النقل 250

 15       االختبار والفحص الهندسً 260

 11       0 التعوٌضات المقطوعة27          

 11        0 ضمان المصنع22          

 11       0 التعوٌض عن براءات االختراع29

 12         0 حدود المسؤولٌة35

  12        التغٌٌر فً القوانٌن واالنظمة31

 12         0 القوة القاهرة32

 03        0 أوامر التغٌٌر وتعدٌل العقد 33     

  13         0 تمدٌد الوقت34

 14         0 أنهاء العقد35

 14        0 التنازل و نقل الحقوق36

 14         0 قٌود التصدٌر37
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 القسم السابع: شروط العقد العامة
 
 التعرٌفات 10
 
 الكلمات والمصطلحات األتٌة ستكون لها المعانً المدرجة ازاء كل منها: 0-0

 
 

"العقد" ٌعنً االتفاقٌة المبرمة بٌن الطرفٌن )المشتري و المجهز(، باإلضافة إلى وثائق  )أ(
 العقد،  بما فٌها جمٌع الوثائق الملحقة والمتممة، وأٌة وثائق أخرى المشار إلٌها هنا.

 

 "وثائق العقد" تعنً الوثائق المدرجة فً اتفاقٌة العقد، بما فً ذلك التعدٌالت. )ب(
 

"سعر العقد" تعنً المبلػ الذي ٌدفع للمجهز والمحدد فً العقد، وهو قابل للزٌادة أو النقصان  )ج(
 أو التعدٌل بحسب بنود العقد.

 

 "الٌوم"، ٌعنً ٌوماً فً التقوٌم المٌالدي )د(
 

"االكمال" معناها استكمال المجهز للخدمات المتصلة بالعقد بما ٌتوافق مع الشروط والبنود  )ه(
 فً العقد. المدرجة

 

"السلع" معناها البضائع والمواد الخام واآللٌات والمعدات و/أو المواد األخرى التً ٌجب  )و(
 على المجهز أن ٌإمنها للمشتري بموجب العقد.

 
 "دولة المشتري" تعنً الدولة المحددة فً الشروط الخاصة بالعقد.  )ز(

 
سلع والخدمات المتصلة بها، كما هً مبٌنة فً "المشتري" تعنً )الوزارة/الدائرة( المشترٌة لل )ح(

 الشروط الخاصة بالعقد.
 

"الخدمات المتصلة" تعنً الخدمات المرافقة لتجهٌز السلع، مثل التؤمٌن والتركٌب والتدرٌب  )ط(
 والصٌانة المبدئٌة وؼٌرها من التزامات المجهز بموجب العقد.

 

ي مإسسة حكومٌة أو خاصة، أو خلٌط من "المقاول الثانوي" تعنً أي شخص طبٌعً، أو أ )ي(
االثنٌن، ٌقوم بالتعاقد مع المجهز لتؤمٌن جزء من السلع المطلوبة أو تنفٌذ أي جزء من 

 الخدمات المتصلة بها.  
 

"المجهز" هو أي شخص طبٌعً، أو أٌة مإسسة حكومٌة أو خاصة، أو خلٌط من االثنٌن،  )ك(
 ي وتم تسمٌته فً العقد. الذي تمت الموافقة على عطائه من المشتر

 

 هو المكان المذكور فً الشروط الخاصة بالعقد. موقع التسلٌم )ل(
 
 
 
 
 

  
 



   
 

 55 

 وثائق العقد 20

 
أن جمٌع الوثائق المكونة للعقد . )وجمٌع أجزائها( بحسب ترتٌبها فً العقد مترابطة ومتكاملة وٌفسر  2-0

 بعضها البعض، و تتم قراءة العقد كوحدة متكاملة.
 

 الفساد و االحتٌال 30
اذا توصل المشتري الى قناعة تامة بقٌام المجهز باي من ممارسات االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو           

( ٌوما من توجٌه 04القهر أو  االعاقة خالل اجراءات التنافس او تنفٌذ العقد ، فللمشتري الحق وبعد) 
( 0-35( الفقرة )35بٌق احكام المادة )أنذار بذلك الى المجهز اٌقاؾ عمل المجهز والؽاء العقد وٌتم تط

 منها.  
 
على مقدمً العطاءات، والمجهزٌن، والمقاولٌن والمستشارٌن أن  (ٌشترط المشتري )الوزارة/الدائرة 3-0

ٌلتزموا بؤعلى معاٌٌر األخالق المهنٌة خالل فترة التجهٌز وتنفٌذ العقد. ولتحقٌق هذه السٌاسة، فإن 
 المشتري:

 

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

"ممارسة فاسدة" تعنً عرض أو إعطاء أو استالم أو استدراج أي شًء ذي قٌمة سواء  (0
فً عملٌة التجهٌز أو فً  1بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر للتؤثٌر على عمل مسإول عام

 تنفٌذ العقد؛

 
للتؤثٌر على عملٌة التجهٌز أو تنفٌذ "ممارسة احتٌالٌة" تعنً تشوٌه الحقائق أو إؼفالها  (2

 العقد؛
 

"ممارسات تواطئٌة" تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن اثنٌن أو أكثر من مقدمً العطاء،  (3
سواء بعلم من المشتري أو دون علمه، بهدؾ تقدٌم أسعار عطاء على مستوٌات زائفة 

 وؼٌر تنافسٌة؛
 

ص أو ممتلكاتهم، بشكل مباشر أو "ممارسات قهرٌة" تعنً إٌذاء أو التهدٌد بإٌذاء أشخا (4
 ؼٌر مباشر، للتؤثٌر على مشاركتهم فً عملٌة التجهٌز أو التؤثٌر على تنفٌذ عقد.

 ممارسات االعاقة (5
. وتعنً االتالؾ أو التزٌٌؾ أو التؽٌٌر او االخفاء المتعمد للوثائق الثبوتٌة اوال 

اءات التحقٌق فً اي الخاصة بالتحقٌق او اعطاء افادة كاذبة للمحققٌن العاقة اجر
من هذه الممارسات المذكورة انفا من خالل التهدٌد أوالتحرش أوتخوٌؾ اي طرؾ 

 لمنعه من تقدٌم معلومات وثٌقة الصلة فً التحقٌق.
. كذلك تعنً االفعال التً تعوق ممارسة المشتري لحقه فً التدقٌق وممارسة ثانٌا  

 التدقٌق من المصرؾ .  ( الفحص و00الرقابة المنصوص علٌها بالمادة ) 
 
ٌطرد من العمل أي من موظفً المجهز فً حالة ثبوت تورطه فً اي من ممارسات الفساد   3-2

 أواالحتٌال أو التواطإ أو القهر أو االعاقة، اثناء اجراءات التعاقد لشراء السلع.
 
 التفسٌر 40
 
 صحٌح.إذا تطلب السٌاق ذلك قد تعنً الصٌؽة المفردة الجمع والعكس   4-0
)ا( مالم ٌوجد تضارب مع اٌة شروط فً العقد فان تفسٌر المصطلحات التجارٌة والحقوق وااللتزام           4-2

 الطراؾ العقد تكون بموجب ماتوضحه االنكوترم.
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واألخرى مماثلة ستكون خاضعة عند استعمالها للقواعد      CFR,FCA,CIP, EXW)ب( المصطلحات  
المشارالٌها فً النسخة المعمول بها من االنكوترم المشار الٌه فً الشروط الخاصة بالعقد والصادرة عن 

 قبل ؼرفة  التجارة العالمٌة فً بارٌس.
 
 :كامل االتفاقٌة 4-3

، وتبطل جمٌع المراسالت والمفاوضات ٌتكون العقد من كامل االتفاقٌة بٌن المشتري والمجهز
 واالتفاقٌات )سواء الشفهٌة أو خطٌة( التً تمت بٌن الطرفٌن قبل تارٌخ العقد.

 
 التعدٌل:  4-4
 

أي تؽٌٌر أو تعدٌل على العقد لن ٌكون ذا قٌمة قانونٌة إال إذا كان مكتوباً، وٌحمل تارٌخاً وٌشٌر إلى 
 موقعا من ممثل مخول حسب األصول من كال الطرفٌن.العقد بشكل محدد، كما ٌجب أن ٌكون 

 
 عدم التنازل: 4-5
 

ب( من الشروط العامة للعقد ، لن ٌإثر أو ٌحد أو ٌجحؾ أي تؤخٌر أو -5-4بمقتضى االبند ) )أ( 
ترٌث أو إمهال من ألي من الطرفٌن فً تطبٌق أي من بنود أو شروط العقد أو االلتزام فً 

فً العقد، كذلك ال ٌمثل أي تنازًل من اي  ةطرؾ اآلخر المبرمالوقت على أي من حقوق ال
 من الطرفٌن عن أي خرق فً العقد تنازل عن خرق الحق أو خروق الحقة للعقد.

 
أي تنازل من اي من الطرفٌن عن حقوق أو سلطات أو استرداد حق بموجب العقد ٌجب أن  )ب(

الطرؾ المتنازل، كما ٌجب تحدٌد ٌتم خطٌا، وأن ٌكون مإرخا وموقعاً من ممثل مخول من 
 الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنه.

 
  نفاذ شروط العقد   4-6
 

إذا تبٌن أن أحد أحكام أو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو ؼٌر قابلة للتطبٌق قانوناً، فإن هذا المنع أو 
حكام والشروط األخرى البطالن أو عدم القدرة على التطبٌق لن ٌإثر على شرعٌة أو تطبٌق أي من األ

 فً العقد.
 
 للغةا 50
 
 ٌجب أن ٌكتب العقد وجمٌع المراسالت والمستندات المتصلة بها المتبادلة بٌن المشتري والمجهز باللؽة 5-0

فً الشروط الخاصة بالعقد. الوثائق المساندة والمطبوعات التً تعتبر جزءاً من العقد ٌمكن أن  ةالمحدد
تكون بلؽة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق األصل باللؽة المحددة، ولؽاٌات تفسٌر العقد تعتمد 

 هذه الترجمة.
 
اللؽة المعتمدة، وتحمل مسإولٌة دقة على المجهز أن ٌتحمل جمٌع نفقات ترجمة أٌة وثائق ٌقدمها إلى  5-2

 ترجمة الوثائق التً ٌقدمها المورد.
 
   المشروع المشترك، مجموعة شركات او مؤسسات 60
 
إذا كان المجهز مشروعاً مشتركاً او مجموعة شركات و مإسسات ، ٌعتبر جمٌع األطراؾ، ،  6-0

كام العقد وعلٌهم أن ٌعٌنوا طرفا مسإولٌن مسإولٌة مشتركة و تضامنٌة أمام المشتري عن تنفٌذ أح
واحدا من بٌنهم للعمل كرئٌس مخول للدخول بااللتزامات نٌابة عن المشروع المشترك او مجموعة 
الشركات او المإسسات. وال ٌجوز تؽٌٌر تركٌبة أو تشكٌلة أي من المشروع المشترك أو مجموعة 

 قة.الشركات او المإسسات دون موافقة المشتري الكتابٌة المسب
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 التاهٌل0       7
 
ٌجب ان ٌكون المجهز ومقاولوه الثانوٌون من جنسٌات الدولة المإهلة ، و ٌعتبر المجهز او مقاوله   7-0

الثانوي حاصًل على جنسٌة دولة ما اذا كان مقٌما فٌها ، أو مإسساً أو مشاركاً فً شركة او تم تسجٌله 
 وٌعمل بموجب احكام قوانٌٌن تلك الدولة.

          
ٌجب أن تكون كافة السلع والخدمات المتصللة بهلا المطللوب تجهٌزهلا بموجلب العقلد و ٌلتم تموٌلهلا ملن      7-2

المشتري ، من منشؤ دولة مإهلة والؼلراض هلذا القسلم فلان المنشلؤ ٌعنلً الدوللة التلً فٌهلا زراعلة او 
أو معامللة السلللع فٌهللا او السللع الناتجللة مللن تصلنٌع أومعاملللة أو تجمٌللع  أو تصللنٌع تربٌلة أو اسللتخراج

مكونات أساسٌة ذات عالمة تجارٌاً تختلؾ فً خصائصها بصورة كبٌرة عن خصلئص المنتج النهلائً 
 الناتج عنها. 

  
 مذكرات التبلٌغ 20
 
طٌاً ومرسالً إلى العنوان أي تبلٌػ موجه من أحد األطراؾ إلى اآلخر استناداً للعقد ٌجب أن ٌكون خ 8-0

 المحدد فً الشروط الخاصة بالعقد. "خطٌاً" تعنً مكتوبا مع إثبات باالستالم.
 
 تعتبر المذكرة نافذة من تارٌخ استالمها أو من تارٌخ سرٌانها، أٌهما أبعد. 8-2
 
 القانون الحاكم0     9
 
 ق.ٌحتكم العقد وٌفسر حسب القوانٌن النافذة فً جمهورٌة العرا 9-0
 

 فض النزاعات 150
 

 الحل الرضائً:    01-0
على المشتري والمجهز أن ٌقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ٌنشؤ بٌنهما بموجب العقد أو فٌما ٌتعلق  

 بالعقد عن طرٌق المفاوضات الودٌة والمباشرة.
 

 التحكٌم :     01-2
( ٌوماً من بدء المفاوضات 28ً )اذا فشل الطرفان فً التوصل الى حل الخالؾ او النزاع بعد مض 

( فبؤمكان اي من الطرفٌن تقدٌم اشعار الى الطرؾ االخر ٌعلمه برؼبته 0-01المذكورة فً الفقرة )
باللجوء الى التحكٌم بصدد موضوع النزاع ، ولن تتم مباشرة بؤجراءا ت التحكٌم اال بعد استالم 

جراءات التحكٌم بموجب العقد قبل او بعد الطرؾ االخر لذلك االشعار ، ومن الممكن المباشرة با
تجهٌز السلع وٌتم اتباع اجراءات التحكٌم بموجب القواعد المنصوص علٌها فً الشروط الخاصة 

 بالعقد.  
 

 ان اختٌار التحكٌم الٌمنع مما ٌؤتً:   01-3
 ا. ان ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ التزاماتهم بموجب العقد اال اذا اتفقا على ؼٌر ذلك.         
 ب. على المشتري ان ٌدفع للمجهز اٌة دفعات متحققة له.         

 
 التدقٌق والمراجعة من قبل المشتري 110
 

واذا نص على ذلك فً  فً العقود الناجمة عن الدعوة المباشرة او اسلوب العطاء الواحد ) االحتكار ( 
ورقة بٌانات العطاء ٌحق للمشتري باجراء الكشؾ عن مكاتب المجهز ومراجعُه وتدقٌق حساباته 
وسجالته وكذلك مقاولٌه الثانوٌٌن قدر تعلق االمر بتنفٌذ العقد و / اواالشخاص الذٌن ٌقومون بتعٌٌنهم 

 ن المشتري اذا طلب المشتري ذلك .وٌتم تدقٌق هذه الحسابات و السجالت من مدققٌن ٌتم تعٌنهم م
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 نطاق التجهٌز0      12
 

 ٌجب أن تكون السلع والخدمات المتصلة بها مطابقة لتلك المحددة فً جدول المتطلبات. 02-0
 

  التسلٌم والوثائق0      13
 

الخدمات المتصلة ( من الشروط العامة للعقد، ٌكون تسلٌم السلع واستكمال تنفٌذ 0-33بمقتضى الفقرة ) 03-0
بها مطابقا لجدول التسلٌم واالكمال المذكور فً جدول المتطلبات. ٌجب أن ٌإمن المجهز تفاصٌل 

  الشحن وأٌة وثائق أخرى بحسب ما هو مبٌن فً الشروط الخاصة للعقد.
 

 مسؤولٌات المجهز .04
 

فً نطاق التجهٌز طبقاً للفقرة  ٌجب على المجهز أن ٌإمن السلع والخدمات المتصلة بها كافة الواردة  04-0
من الشروط  03من الشروط العامة للعقد ، وجدول التسلٌم واألكمال، كما هو محدد فً الفقرة 02

 العامة للعقد.
 

 سعر العقد 150
 

ٌجب ان تتطابق المبالػ التً ٌتقاضاها المجهز فً العقد من المشتري مقابل السلع والخدمات المتصلة  05-0
ر المحددة منه فً عطائه بؤستثناء اٌة اسعار معدلة اصولٌاً استناداً للشروط الخاصة بها مع االسعا

 بالعقد.
 

 شروط الدفع 160
 

سعر العقد، بما فً ذلك الدفعات المقدمة )إذا كان ذلك ٌنطبق( ٌتم دفعها كما هو مبٌن فً الشروط  06-0
 الخاصة بالعقد.

 
التً تصؾ  (Invoicesشتري خطٌا ً، مرفقة بالوصوالت ) ٌجب أن تقدم الدفعات المستحقة الى الم 06-2

من الشروط العامة للعقد  03السلع والخدمات المتصلة بها المنفذة، وبالوثائق الضرورٌة بحسب الفقرة 
 ، وعند إتمام جمٌع االلتزامات المبرمة فً العقد.

 
من األحوال أن تتؤخر الدفعة ٌجب أن ٌصرؾ للمجهز الدفعات المستحقة فوراً، وال ٌجوز بؤي حال  06-3

 ٌوماً من تارٌخ تسلٌم الوصوالت وقبول المشتري لها. 61عن  
 ٌتم صرؾ مستحقات المجهز عن الدفعات المحددة بالعقد بالعمالت الواردة فً العقد.    06-4
 

اصة إذا أخفق المشتري فً صرؾ أٌة دفعة مستحقة فً وقتها أو ضمن الفترة المحدد فً الشروط الخ 06-5
بالعقد ، فعلٌه أن ٌدفع الفائدة على المبلػ المإجل بالنسبة المحددة فً شروط الخاصة بالعقد ، عن 

 طوال فترة التؤخٌر وحتى ٌتم الدفع بالكامل، سواء كان ذلك قبل أم بعد إرساء الحكم أو التحكٌم.
 

 الضرائب والرسوم 170
 

مل المجهز كامل المسإولٌة عن كافة الضرائب ورسم بالنسبة للسلع المصنعة خارج دولة المشتري ٌتح 07-0
الطابع ورسوم اصدار اجازة التصدٌر واٌة رسوم اخرى تتحقق علٌه خارج دولة المشتري وحسب 

 التشرٌعات النافذة.
 

بالنسبة للسلع المصنعة داخل دولة المشتري ٌكون المجهز مسإوالً عن الضرائب كافة والرسوم الخ   07-2
 ه لحٌن تسلٌم السلع المتعاقد علٌها الى المشتري وحسب التشرٌعات النافذة.التً تتحقق علٌ
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على المشتري ان ٌبذل اقصى جهده فً تسهٌل حصول المجهز على اٌة اعفاءات ضرٌبٌة او اي        07-3

 تخفٌض لها او استثناءات بهدؾ تحقٌق اكبر تخفٌض فً مبلػ السلع.
 

    ضمان حسن االداء 120
   

بالعقد ، فإن على المجهز أن ٌإمن الضمان  ةإذا كان ضمان حسن االداء مطلوباً فً الشروط الخاص 08-0
ٌوماً من تبلٌؽه بإرساء العطاء، ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً ورقة بٌانات  28المحدد خالل 

 العطاء.
 

المجهز فً اكمال تطلق مبالػ ضمان حسن االداء للمشتري كتعوٌض عن أٌة خسارة تنتج عن إخفاق  08-2
 التزاماته بموجب العقد.

 
ٌجب أن ٌكون ضمان حسن االداء، إذا كان مطلوباً، فً أحد األشكال المنصوص علٌها فً الشروط   08-3

 الخاصة بالعقد ، أو بؤي شكل آخر ٌعتمده المشتري.
 

جهز من تنفٌذ جمٌع ٌوماً على انتهاء الم 28ٌعٌد المشتري إلى المجهز ضمان حسن االداء بعد مرور  08-4
التزاماته بموجب العقد بما فً ذلك أٌة التزامات ضمان المصنع ، ما لم تنص الشروط الخاصة للعقد 

 على خالؾ ذلك.
 

 حقوق النشر 190
 

حقوق نشر جمٌع المخططات والوثائق وجمٌع المواد األخرى التً تحتوي على بٌانات ومعلومات  09-0
تم تقدٌمها مباشرة إلى المشتري من  اى مسجلة باسم المجهز، أو إذقدمها المجهز إلى المشتري، تبق

المجهز أو أي طرؾ ثالث، بما فً ذلك مجهزي المواد، تبقى حقوق النشر مسجلة باسم هذا الطرؾ 
 الثالث.

 
 المعلومات السرٌة .21
 

بٌانات أو معلومات  ٌلتزم كال من المشتري والمجهز بالسرٌة التامة، وبعدم اإلفصاح عن أٌة وثائق أو 21-0
تتعلق بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بالعقد ألي طرؾ ثالث، سواء قدمت هذه المعلومات قبل أو خالل 
توقٌع العقد أو تنفٌذه أو إلؽائه، دون الحصول على الموافقة الخطٌة للطرؾ الثانً. و ٌستثنى من هذا 

من العقد من خالل المقاولٌن الثانوٌٌن.  أٌة معلومات أو بٌانات أو وثائق ٌحتاجها المجهز لٌنفذ جزءا
وفً هذه الحالة ٌجب على المجهز أن ٌحصل على التزام بالسرٌة من المقاول الثانوي مشابه لذلك 

 ( من الشروط العامة للعقد.21الذي التزم به بموجب المادة )
 

التً ٌحصالن علٌها ال ٌحق للمشتري أو المجهز استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبٌانات  21-2
 احدهما من االخر ألي ؼرض ال ٌتعلق بالعقد المبرم بٌنهما.

 
( المذكورة اعاله من الشروط العامة للعقد ال ٌسري 2-21( و)0-21التزام طرفً العقد بالفقرات ) 21-3

 على المعلومات األتٌة:
 

المشروع على هذه  إذا احتاج المشتري أو المجهز إطالع أٌة جهة أخرى مشاركة فً تموٌل )أ(
 المعلومات.

 
 إذا اصبحت هذه المعلومات علنٌة لسبب خارج عن إرادة اي من الطرفٌن. )ب(

 
إذا تمكن الطرؾ المعنً أن ٌثبت امتالكه للمعلومات وقت تسلمها وأنه حصل علٌها بطرق  )ج(

 أخرى لٌست لها عالقة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بالطرؾ اآلخر؛ أو
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 ٌها أحد الطرفٌن بشكل قانونً من طرؾ ثالث ؼٌر ملزم بتعهد السرٌة.إذا حصل عل )د(

 
( من الشروط العامة للعقد أعاله ال تعدل بؤي شكل من األشكال االلتزام بالسرٌة 21احكام المادة ) 21-4

 المعطى من أي من الطرفٌن قبل تارٌخ توقٌع العقد فٌما ٌتعلق بالتجهٌز أو أي جزء من العقد.
 

 بعد إلؽاء أو تنفٌذ العقد. ى( من الشروط العامة للعقد ملزمة حت21احكام المادة ) تبقى 21-5
 

 العقود الثانوٌة 210
 

على المجهز أشعار المشتري خطٌاً بجمٌع العقود الثانوٌة المتعلقة بتنفٌذ العقد إذا لم ٌكن ذلك محدداً   20-0
عطاء أو فً مرحلة الحقة المجهز من التزاماته مسبقاً فً العطاء . ال ٌعفً هذا التبلٌػ سواء كان فً ال

 أو واجباته أو مسإولٌاته بموجب العقد.
 

 ٌجب ان تستند عقود المقوالت الثانوٌة الى احكام الشروط العامة للعقد . 20-2
 

 المواصفات والمقاٌٌس 220
 

 المواصفات الفنٌة والمخططات 22-0
 

بها المإمنة بموجب العقد بالمواصفات والمقاٌٌس ٌجب أن تتطابق السلع والخدمات المتصلة  )أ(
الفنٌة الواردة فً القسم السادس، وجدول المتطلبات . وفً حال عدم ذكر مقٌاس، فالمقٌاس 

 ٌجب أن ٌساوي أو ٌتفوق على المقاٌٌس الرسمٌة المعتمدة فً دول منشؤ السلع.
 
مخططات أو مواصفات أو  ٌحق للمجهز أن ٌخلً مسإولٌته عن أي تصمٌم أو بٌانات أو  (ب)

وثائق أو تعدٌالت مقدمة أو مصممة من المشتري أو بالنٌابة عنه، على أن ٌسلم مذكرة 
 بإخالء المسإولٌة للمشتري.

 
أٌنما تتم األشارة فً العقد إلى المواصفات القٌاسٌة وقواعد التنفٌذ، التً سٌتم تنفٌذ العقد  (ج)

و التحدٌث لهذه القواعد والمواصفات ، المحدد فً بموجبها ، فٌجب أن ٌكون الى اإلصدار  أ
جدول المتطلبات . أي تعدٌل لهذه المواصفات و قواعد التنفٌذ أثناء تنفٌذ العقد لن ٌعتمد ما لم  
ٌسبقه موافقة المشتري المسبقة بذلك ، وٌجب أن ٌتم التعامل مع هذا التعدٌل بما ٌتناسب مع 

 من الشروط العامة للعقد. 33المادة 
 

 التغلٌف والمستندات .23
 

ٌجب على المجهز أن ٌإمن شحن السلع إلى وجهتها النهائٌة المذكورة فً العقد، بطرٌقة تضمن عدم  23-0
إتالفها أو إلحاق أي ضرر بها. ٌجب أن ٌكون التؽلٌؾ، طوال فترة النقل، كاؾ لتحمل التعامل الخشن 

ق والتخزٌن فً أماكن مفتوحة. كما ٌجب أن والتعرض لدرجات الحرارة القاسٌة، واألمالح والتعر
ٌراعً حجم ووزن صنادٌق التؽلٌؾ ُبعد الوجهة النهائٌة للسلع وؼٌاب معدات التعامل مع الحموالت 

 الثقٌلة فً جمٌع مراحل النقل بما فٌها الترانزٌت.
 

مؽلفات مع ٌجب أن تتوافق عملٌة التؽلٌؾ، ووضع العالمات المناسبة والتوثٌق داخل وخارج ال 23-2
المتطلبات الخاصة المنصوص علٌها فً العقد، أو أٌة متطلبات أخرى محددة فً الشروط الخاصة 

 بالعقد، أو أٌة تعلٌمات أخرى صادرة عن المشتري.
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 لتأمٌنا .24
 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً الشروط الخاصة بالعقد ، ٌتم اجراء التامٌن الشامل على السلع  24-0
ب العقد بعملة سهلة التحوٌل لدولة مإهلة. ٌكون التامٌن ضد الضٌاع، او التلؾ الناتج الموردة بموج

 عن التصنٌع أو والشراء أو النقل أو التخزٌن  أو التسلم.
 

 النقل .    25
 

ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً الشروط الخاصة بالعقد ، فان مسإلٌة تنظٌم نقل السلع ٌتم بموجب   25-0
 المحددة فً االنكوترم.القواعد 

 
 االختبار والفحص الهندسً .26
 

ٌتوجب على المجهز أن ٌقوم على نفقته الخاصة باالختبار والفحص الهندسً الالزم على السلع  26-0
 والخدمات المتصلة بها والمحددة فً الشروط الخاصة بالعقد.

 
لمجهز، أو المقاول الثانوي الذي تعاقد ٌمكن أن ٌتم أجراء االختبارات والفحوص الهندسٌة فً مقر ا 26-2

معه المورد، عند التسلٌم و/ أو وصولها إلى وجهتها النهائٌة أو أي مكان آخر فً العراق بحسب ما هو 
مبٌن فً شروط العقد الخاصة. وفً حالة أجراء االختبار فً مقر المجهز أو المقاول الثانوي الذي 

( من شروط العقد العامة، على المجهز توفٌر جمٌع 2-26ٌة )تعاقد معه المجهز، فبموجب الفقرة الفرع
التسهٌالت والمساعدة الالزمة لفرٌق االختبار بما فً ذلك المخططات وبٌانات اإلنتاج دون أن ٌشكل 

 ذلك تكلفة إضافٌة على المشتري.
 

( من 2-26ٌحق للمشتري أو ممثل عنه حضور االختبار او الفحوص الهندسٌة بموجب الفقرة ) 26-3
الشروط العامة للعقد، بشرط أن ٌتحمل المشتري جمٌع تكالٌفه ونفقاته الشخصٌة الناتجة عن حضوره، 

 شامال، على سبٌل المثال ال الحصر، تكالٌؾ السفر واإلقامة.
 

على المجهز أن ٌعطً إخطارا مسبقا للمشتري قبل إجرائه لالختبار والفحص الهندسً، ٌعلمه فٌه  26-4
كان الذي سٌجرى فٌهما. وعلٌه أن ٌحصل على تصرٌح أو موافقة أي طرؾ ثالث له بالتارٌخ والم

 عالقة أو مصّنع على حضور المشتري أو ممثله مثل هذا االختبار و/أو الفحص الهندسً.
 

ٌحق للمشتري أن ٌطلب من المجهز القٌام بؤي اختبار و/أو الفحص الهندسً ؼٌر مدرج فً العقد إذا  26-5
، للتؤكد من أن خصائص وأداء هذه السلع مطابق للمواصفات والقواعد والمقاٌٌس  وجده ضرورٌاً 

الفنٌة المبٌنة فً العقد، بشرط أن تضاؾ التكالٌؾ والنفقات المعقولة المترتبة على المورد إلجراء هذا 
تسلٌم االختبار و/أو الفحص الهندسً إلى قٌمة العقد . و ٌإخذ بعٌن االعتبار أي تؤخٌر فً توارٌخ ال

وتوارٌخ االنتهاء وااللتزامات األخرى المتؤثرة والذي ٌسببه هذا االختبار و/أو الفحص الهندسً فً 
 سٌر التصنٌع و/أو تنفٌذ الموردٌن اللتزاماتهم تحت العقد.

 
 على المجهز أن ٌقدم تقرٌراً للمشتري بنتائج جمٌع عملٌات االختبارات والفحوص الهندسٌة التً ٌتم  26-6

 إجراإها.          
 

ٌحق للمشتري رفض السلع أو أي جزء منها ٌثبت االختبار و/أو الفحص الهندسً عدم مطابقتها  26-7
للمواصفات. وعلى المجهز أن ٌقوم بإصالح أو بتبدٌل هذه السلع المرفوضة أو إجراء التعدٌالت 

اء االختبار و/أو الفحص الالزمة علٌها لجعلها مطــابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، وٌعٌد إجر
 ( من الشروط العامة للعقد.4-23الهندسً على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للمشتري بحسب الفقرة )

إن موافقة المورد على إجراء أي اختبار و/أو فحص هندسً وحضور المشتري أو ممثل عنه وإصدار  26-8
لعقد ، ال ٌعفٌه من أٌة كفاالت أو ( من الشروط العامة ل6-23أي تقرٌر مطلوب بموجب الفقرة )

 التزامات أخرى مبٌنة فً العقد.
 

 الغرامات التأخٌرٌة 27
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(من الشروط العامة للعقد ، فإنه فً حالة أخفاق  32باستثناء البنود المنصوص علٌها فً الفقرة ) 27-0

المحدد/ة فً العقد، المجهز فً تسلٌم جمٌع السلع المطلوبة، أو أي منها، فً موعد )مواعٌد( التسلٌم 
ٌحق للمشتري دون إجحاؾ ببنود العقد األخرى، حسم مبلػ من قٌمة العقد كؽرامات تؤخٌرٌة، مساو 
للنسبة المحددة فً الشروط الخاصة للعقد لسعر التسلٌم للسلع المتؤخرة أو الخدمات ؼٌر المنفذة عن كل 

ً. وفً حالة الوصول إلى الحد األعلى أسبوع تؤخٌر أو جزء منه حتى ٌتم تسلٌمها أو تنفٌذها الفعل
 من الشروط العامة للعقد. 35ٌحق للمشتري فسخ العقد بموجب الفقرة 

 
  الضمانة المصنعٌة 220

  
ٌكفل المجهز بكون جمٌع السلع جدٌدة وؼٌر مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات كافة فً  28-0

 العقد.التصمٌم والمواد ما لم ٌنص على ؼٌر ذلك فً 
 

ب( من شروط العقد العامة، فعلى المورد أن ٌكفل خلو السلع من أٌة عٌوب -0-22بموجب البند ) 28-2
ناتجة عن أي إؼفال من المورد أو ناتجة عن التصمٌم أو المواد أو التصنٌع، والتً قد تظهر تحت 

 الظروؾ السائدة فً دولة مكان الوصول النهائً.
 

( شهراً من تارٌخ التسلٌم 02فعول ضمان السلع أو أي جزء منها مدة )ٌجب أن ٌستمر سرٌان م 28-3
( شهراً من تارٌخ 08والموافقة علٌها فً موقع التسلٌم المحدد فً شروط العقد الخاصة، أو لمدة )

 شحنها من المٌناء أو مكان التحمٌل فً بلد المنشؤ، على أن تعتمد الفترة التً تنتهً فً موعد اسبق.
 

المشتري المجهز حول أٌة عٌوب تظهر فً السلع وطبٌعة هذه العٌوب مرفقة بكل الدالئل ٌبلػ  28-4
 الموجودة فور اكتشاؾ العٌوب. وعلى المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمجهز لٌقوم بفحص العٌوب.

 
ٌة على ٌقوم المجهز بإصالح أو تبدٌل هذه السلع أو الجزء المتضرر منها دون حساب أٌة تكلفة إضاف 28-5

 المشتري عند استالمه مثل هذا البالغ، وذلك خالل الفترة المحددة فً الشروط الخاصة للعقد.
 

إذا أخفق المجهز خالل الفترة المذكورة فً شروط العقد الخاصة، فً إصالح أو تبدٌل السلع، ٌحق  28-6
ومسئولٌة المجهز  للمشتري خالل فترة معقولة أن ٌؤخذ أي إجراء إصالحً ٌراه ضرورٌاً على نفقة

 ودون المساس بؤي من حقوق المشتري األخرى فً العقد.
 

 التعوٌض عن براءات االختراع .29
 

( من الشروط العامة للعقد ، أن ٌقوم بتعوٌض المشتري وعدم 2-24على المجهز، بموجب الفقرة ) 29-0
اوضد جمٌع القضاٌا أو تحمٌله اٌة مسإولٌة وموظفٌه والمسإولٌن الذٌن ٌعملون فً خدمته من و / 

األفعال أو اإلجراءات إدارٌة أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو التكالٌؾ أو أٌة 
مصارٌؾ بما فٌها أتعاب المحاماة ومصارٌفها، والتً قد ٌتعرض لها المشتري نتٌجة انتهاك أو اتهام 

ٌم المسجلة أو العالمات التجارٌة أو حقوق بانتهاك أي من براءات االختراع، أو النماذج أو التصام
النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكٌة الفكرٌة المسجلة أو الموجودة بؤي صورة أخرى وقت توقٌع 

 العقد بسبب ما ٌؤتً:
 

 تركٌب السلع من المجهز أو استخدامها فً الدولة حٌث ٌوجد الموقع. )أ(
 

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

هذا التعوٌض ال ٌؽطً أي استخدام آخر لهذه السلع أو أي جزء منها فً ؼٌر الؽرض المنصوص علٌه 
أو الذي ٌمكن استنتاجه من العقد، وال ٌؽطً التعوٌض أي انتهاك ٌنتج عن استخدام هذه السلع أو أي 

لم ٌوردها  جزء منها أو أي من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركٌبها مع أٌة معدات أو مواد
 المجهز بموجب العقد.
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إذا اتخذت أٌة إجراءات أو وجهت أٌة دعاوى ضد المشتري بسبب أحد األمور المشار إلٌها فً الفقرة  29-2

( من الشروط العامة للعقد ، فعلٌه إبالغ المجهز بها على الفور، وٌحق للمجهز على نفقته 29-0)
و الدعاوى أو أٌة مفاوضات للتوصل إلى تسوٌة لمثل هذه الخاصة وباسم المشتري أن ٌقوم بإجراءات أ

 اإلجراءات أو الدعاوى.
 

إذا لم ٌبلػ المجهز المشتري بنٌته اتخاذ أٌة إجراءات أو دعاوى خالل ثمانٌة وعشرٌن ٌوماً من تارٌخ  29-3
 التبلٌػ، فإن للمشتري الحق أن ٌتخذ اإلجراءات ذاتها بنفسه.

 
لى طلب من المجهز، بتوفٌر المساعدة الممكنة فً إقامة مثل هذه اإلجراءات أو ٌعمل المشتري، بناء ع 29-4

 الدعاوى، وسٌتم تعوٌضه من المجهز عن أٌة تكالٌؾ إضافٌة تنتج عن هذه المساعدة.

 
على المشتري أن ٌعوض وٌبرأ المجهز وموظفٌه والمسإولٌن ومقاولٌن الثانوٌٌن الذٌن ٌعملون فً  29-5

ع القضاٌا أو األفعال أو اإلجراءات إدارٌة أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر خدمته من وضد جمٌ
أو األضرار أو التكالٌؾ أو أٌة مصارٌؾ بما فٌها أتعاب المحاماة ومصارٌفها، والتً قد ٌتعرض لها 

ة أو المجهز نتٌجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات االختراع، أو النماذج أو التصامٌم المسجل
العالمات التجارٌة أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكٌة الفكرٌة المسجلة أو الموجودة 
بؤي صورة أخرى وقت توقٌع العقد الناتجة عن أو على صلة بؤي تصمٌم، أو بٌانات أو مخططات أو 

 مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أو صممت من المشتري أو بالنٌابة عنه.
 

 حدود المسؤولٌة 310
 ما عدا حالة االهمال او سوء التصرؾ المتعمد     
ا.   لن ٌترتب على المجهز اٌة مسإولٌة تقصٌرٌة اوؼٌرها تجاه المشتري بموجب العقد عن اٌة خسائر      

ؼٌر مباشرة ، و الخسائر الناتجة عن الضرر الحاصل فً السلع ، أو استخدامها اواالنتاج أواٌة خسارة 
رباح. اال ان هذا االستثناء لن ٌعفً المجهز من دفع اٌة تعوٌضات عن االضرار المتفق علٌها فً اال

 مع المشتري. 
 

ب.  ان المسإلٌة الكلٌة للمجهز تجاه المشتري بموجب العقد عن اٌة تقصٌر او ؼٌرذلك سوؾ لن تسبب    
بزٌادة كلفة العقد. اال ان هذا التحدٌد لن ٌتجاوز سعرالعقد بشرط ان هذا التحدٌد للمسإولٌة سوؾ لن 

مشتري عن اي ٌشمل كلؾ االصالح او تعوٌض المعدات المتضررة او التزام المورد بتعوٌض ال
 خرق فً مواصفات السلع. 

 
 :التغٌٌر فً القوانٌن واألنظمة .30
 
 ما لم ٌنص على خالؾ ذلك فً العقد،    30-0 

اذا تؽٌر اي من قوانٌن او انظمة او مراسٌم او انظمة داخلٌة او تم تفعٌل او الؽاء اي من القوانٌن            
ٌوما التً تسبق تارٌخ تسلٌم العطاء ) بحٌث ٌشمل تؽٌٌرا على  28السارٌة فً العراق خالل فترة 

خ التسلٌم وقٌمة العطاء، فان تطبٌق او تفسٌر العقد من السلطات المسإولة( وبالتالً ٌإثر على تارٌ
هذه بدوره سٌعدل بالمقدار التً اثرت فٌه ، على اداء المجهز والتزاماته فٌما ٌخص العقد. ٌتم تعدٌل 
االسعار بالزٌادة او النقصان كذلك توقٌتات التجهٌز بشكل الٌدع لهذه القوانٌن والتعلٌمات التاثٌر على 

مما اوردنا انفا فلن ٌتم منح المجهز الزٌادة او النقصان، اذا المجهز فً تحقٌق التزاماته. على الرؼم 
( من الشروط العامة للعقد الخاصة بمراجعة 05كان سبق و أن تمت معالجة ذلك بموجب المادة )

 االسعار. 
 

 القوة القاهرة 320
 

م فسخ العقد ال ٌصادر ضمان حسن التنفٌذ المقدم من المجهز و ال ٌدفع الؽرامات التؤخٌرٌة وال ٌت 32-0
نتٌجة عٌوب إذا كان تؤخٌر األداء أو أي إخفاق آخر فً تنفٌذ التزاماته بموجب العقد ناتج عن القوة 

 القاهرة.
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ألؼراض هذه الفقرة ، تعنً "القوة القاهرة" أي حدث أو حالة خارجة عن أي من الطرفٌن، وال ٌمكن  32-2
ر أي من الطرفٌن . هذه الحاالت قد تشمل، على تجنبها أو توقعها وهً ؼٌر ناتجة عن إهمال أو تقصٌ

أوالثورات أوالحرائق أوالفٌضانات أواألوبئة أوالحظر الصحً  بسبٌل المثال ال الحصر الحرو
 أوحظر الشحن.

 
على المجهز أن ٌعلم المشتري خطٌاً فور حدوث القوة القاهرة وأسبابها وعلى المجهز بعدها أن ٌحاول  32-3

بحدود ما ٌسمح به الظرؾ الجدٌد، أو أن ٌبحث عن بدائل أخرى الستكمال العمل،  اإلٌفاء بالتزاماته
 إال إذا طلب منه المشتري خطٌاً خالؾ ذلك. 

 
 تغٌٌر األوامر وتعدٌل العقد 330
 

( من الشروط العامة للعقد من المجهز 8ٌحق للمشتري فً أي وقت، أن ٌطلب خطٌاً بموجب المادة ) 33-0
 العام للعقد، فً واحد أو أكثر مما ٌؤتً:تؽٌٌر النطاق 

 
المخططات، والتصامٌم، والمواصفات إذا كانت السلع التً سٌتم توفٌرها بموجب العقد  )أ(

 مصنعة خصٌصاً للمشتري.
 

 طرٌقة التؽلٌؾ والشحن. )ب(
 

 مكان التسلٌم؛ )ج(
 

 والخدمات المتصلة التً ٌجب أن ٌإمنها المجهز. )د(

 
ن هذه التؽٌٌرات إلى فرق فً السعر سواء بالزٌادة أو بالنقصان، أو فً الوقت المطلوب إذا أدت أي م 33-2

إلنجاز العمل أو تنفٌذ المجهز ألي أحكام فً العقد، ٌجب عندها إجراء تعدٌل مساو على مبلػ العقد، 
وماً من ٌ 28وجداول التسلٌم واالنتهاء. وٌجب على المجهز أن ٌطالب بالتعدٌل تحت هذه الفقرة خالل 

 تارٌخ تسلمه أمر التؽٌٌر من المشتري.
 

على الطرفٌن أن ٌتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات المتصلة بالعقد والتً قد ٌحتاجها المجهز  33-3
ولكن لم ٌتم ذكرها فً العقد، على أال ٌتجاوز سعرها معدل األسعار التً ٌطلبها المجهز لقاء نفس 

 الخدمات من أطراؾ أخرى.

 
استناداً الى ماجاء فً اعاله، لن تقبل أٌة تعدٌالت أو تؽٌٌرات على شروط العقد إال إذا كانت خطٌة  33-4

 وموقعة من الطرفٌن.

 
 تمدٌد المدة 0 34

 
إذا واجه المجهز أو أي من المقاولٌن الثانوٌٌن لدٌه خالل فترة تنفٌذ العقد ظروفا تإخر تسلٌم السلع أو  34-0

( من الشروط العامة للعقد ، فٌجب 03لة بها فً الوقت المحدد بحسب المادة )استكمال الخدمات المتص
ٌوماً من تارٌخ نشوء الظروؾ، مبٌناً سببها ومدة  05على المجهز أن ٌعلم المشتري بها خطٌاً وخالل 

ذه استمرارها. وعلى المشتري أن ٌقوم بتقٌٌم الحالة فور استالمه للتبلٌػ وله أن ٌمدد مدة العقد، وفً ه
 الحالة ٌقوم الطرفان بالمصادقة على التمدٌد من خالل تعدٌل العقد. 

 
من الشروط العامة للعقد ، فإن أي تؤخٌر فً األداء  32حالة القوة القاهرة الواردة فً الفقرة  ءباستثنا 34-2

ن م 26والتسلٌم وإتمام االلتزامات ٌضع المجهز تحت طائلة فرض الؽرامات التؤخٌرٌة حسب الفقرة 
( من الشروط العامة 0-34الشروط العامة للعقد، إال إذا تم االتفاق على تمدٌد مدة العقد بحسب الفقرة )

 للعقد.
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   سحب العمل 35

 
 سحب العمل بسبب أخالل او تقصٌر المجهز: 35-1

 
( ٌوماً ان ٌسحب العمل من المجهز فً اي من 15للمشتري وبعد أعطاء المجهز أنذاراً تحرٌرٌاً لمدة  )

 الحاالت التالٌة دون الرجوع الى المحكمة.
 أ- اذا افلس المجهز او أشهر أعساره.

 ب- اذا تقدم المجهز بطلب ألشهار افالسه او اعساره.
 ج- اذا صدر قرار من المحكمة بوضع اموال المجهز فً ٌد امٌن التفلٌسة )السندٌك(.

 د- اذا عقد المجهز صلحا ٌقٌه االفالس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنه.
 هـ- اذا وافق المجهز على تنفٌذ العقد تحت اشراؾ هٌئة مرافبة مإلفة من دائنه.

و- اذا كان المجهز شركة اعلنت تصفٌتها عدا التصفٌة االختٌارٌة ألؼراض االندماج او اعادة 
 التكوٌن.

ز- اذا وقع الحجز على اموال المجهز من محكمة ذات اختصاص وكان من شؤن هذا الحجز ان ٌإدي 
 الى عجز المجهز عن االٌفاء بالتزاماته.

 ح- اذا تخلى المجهز او امتنع عن توقٌع صٌؽة العقد وكان قد باشر بتنفٌذ العقد.
 15ط- اذا عجز المجهز وبدون عذر مشروع عن االستمرار بـتنفٌذ العقد او اوقؾ تقدم االعمال لمدة 

 ٌوما .
ي- اذا كان المجهز ؼٌر قائم بتنفٌذ العقد او انه معتمد االهمال وعدم المباالة فً تنفٌذ التزامه بموجب 

 العقد. 
ك- اذا لم تستوفً السلع المواصفات الفنٌة المحددة فً العقد او اذا أخفق المجهز فً استبدال السلع 

 ( ٌوماً من تارٌخ تسلمه أشعار تحرٌري من المشتري.30خالل مدة )

ل- اذا اخفق المجهز فً تسلٌم السلع خالل الفترة المحددة فً العقد او خالل فترة التمدٌد التً ٌعطٌها 
  من الشروط العامة للعقد.34المشتري حسب الفقرة 

 م- اذا اخفق المجهز فً اداء اي من المهام االخرى الموكلة الٌه بموجب العقد.
ن- اذا تورط المجهز حسب قناعة المشتري وخالل فترة تنفٌذ العقد فً اي من ممارسات االحتٌال او 

  من الشروط العامة للعقد فً تنافسه على العقد او فً تنفٌذه.3الفساد المعرفة فً الفقرة 

ص- اذا كان المجهز قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من العقد بشكل ٌضر بجودة العمل او 
 ٌخالؾ تعلٌمات المشتري.

ع- اذا قدم المجهز او عرض على اي شخص )بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة( رشوة او هدٌة او 
منحة او عمولة او هبة مالٌة كترؼٌب او مكافؤة مقابل اداء عمل او امتناع عن اداء عمل له 

 عالقة بالعقد.
ؾ- اذا اتضح للمشتري ممارسة المجهز ألي من ممارسات الفساد االداري او االحتٌال او التواطإ او 
القهر او االعاقة اثناء المنافسة للحصول على العقد او تنفٌذه عند ذلك ٌحق للمشتري وخالل 

 .انذاره ( ٌوما بعد اشعار المجهز)15
 ٌعتمد المشتري التعارٌؾ االتٌة لؽرض هذه الفقرة:

- الممارسات الفاسدة وتعنً تقدٌم او اعطاء او استالم او التماس بشكل مباشر او ؼٌر مباشر اي 1
ؼرض ذي قٌمة للتؤثٌر على عمل مسإول فً موقع المسإولٌة عامة خالل عملٌة التورٌد او 

 تفٌذ العقد.
- ممارسات احتٌالٌة تعنً اي سوء تمثٌل او حذؾ ألي من الحقائق بهدؾ التؤثٌر على عملٌة التورٌد 2

 او تنفٌذ العقد.
- ممارسات التواطإ تعنً اي تخطٌط او تنسٌق بٌن اثنٌن او اكثر من مقدمً العطاء بعلم او دون 3

 علم المشتري بهدؾ وضع اسعار وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.
- ممارسات قهرٌة تعنً إٌذاء او التهدٌد بإٌذاء بشكل مباشر او ؼٌر مباشر ، االشخاص او ممتلكاتهم 4

 للتؤثٌر على مشاركتهم فً عملٌة التورٌد او التؤثٌر على تنفٌذ العقد.
- ممارسة االعاقة وتعنً االتالؾ المعتمد او التزوٌر او التؽٌٌر فً الوثائق وحجب االدلة الالزمة 5

للتحقٌق او االداء بشهادة زور للمحققٌن ألعاقة اجراءات التحقٌق من قبل المتري فً 
ممارسات الفساد االداري او االحتٌال او التواطإ او الممارسات القهرٌة او التهدٌد او 

التحرش او أعاقة اي طرؾ او منعه من تقدٌم اٌة معلومات تتعلق بالتحقٌق او منعه من 
 متابعة اجراءات التحقٌق.
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 التنازل 360

 

ال ٌحق للمشتري أو المجهز التنازل عن التزاماتهما المبرمة فً هذا العقد كلٌااً أو جزئٌااً إال بموافقاة  36-1

 خطٌة مسبقة من الطرف اآلخر0

 

  قٌود التصدٌر0      37

دون اغفاال عان مساؤلٌة المجهاز فااً انجااز وثاائق التصادٌر المحاددة فااً العقاد، ٌعفاى المجهاز ماان       

التزاماته فً تجهٌز السلع والمنتجات والخدمات المتصلة بهاا فاً حالاة فارض اٌاة قٌاود جدٌادة علاى 

لسلع اجراءات التصدٌر من المشتري او دولة المشتري ، او اجراء اي تغٌٌر فً استخدام المنتج او ا

المطلوب تورٌدها قد ٌنجم عن تعلٌمات تجارٌة تصدر عن الدولة المجهزة لهذه المنتجات والسلع0 اال 

ان هذا االجراء لن ٌعفً المجهز من مسؤلٌته فً تعرٌاف المشاتري باجراءاتاه كافاة المتخاذة معاززة 

او كتاب التخوٌال  بالوثائق مراحل التصدٌر كافة  بضمنها طلباته المقدمة للحصول على اجازة تصدٌر

من الجهة المصنعة والمحاددة بموجاب العقاد0 ٌاتم انهااء العقاد عناد ذاك حساب رغباة المشاتري وفقاا 

 (30-35للفقرة )
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 انفصم انثبيٍ: انششوط انخبصخ ثبنؼمذ

 نؼمىد تجهيض انغهغ

 

ػ٠ِ إًٔبٍ ٝ/أٝ رؼل٣َ اُشوٝؽ اُؼبٓخ ُِؼول. ك٢ ؽبُخ ٝعٞك  ا٥ر٤خرؼَٔ اُشوٝؽ اُقبطخ ثبُؼول 

. أ١ رؼبهع، رؼزٔل اُ٘ظٞص أُلهعخ ك٢ اُشوٝؽ اُقبطخ ثبُؼول  

 

 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 (ػ) 1-1ُِؼول  

 ٝىاهح اُ٘لؾ / شوًخ ٓظبك٢ اُغ٘ٞة أُشزو١: 

 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 (ٍ) 1-1ُِؼول  

 عٜٔٞه٣خ اُؼوام / اُجظوح / اُشؼ٤جخ / شوًخ ٓظبك٢ اُغ٘ٞة ) أُٞهغ اُوئ٢َ٤ ( 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 )ا( 2-4ُِؼول  

 (CIP)ٓؼب٢ٗ أُظطِؾبد اُزغبه٣خ ٢ٛ ًٔب ٓٞطٞكخ ك٢ االٌٗٞروّ 

 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 )ة(2-4ُِؼول 

  2111أُؾلس أَُزقلّ ُالٌٗٞروّ  اإلطلاه إٕ

 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 1-5 ُِؼول 

 اال٤ٌِٗي٣خ  أُؼوث٤خ أُٔؼزٔلحاُِـخ 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 2-7ُِؼول 

٣غت إٔ رٌٕٞ ًبكخ اَُِغ ٝاُقلٓبد أُزظِخ ثٜب أُطِٞة رغ٤ٜيٛب ثٔٞعت اُؼول ٝ ٣زْ ر٣ِٜٞٔب 

اُٞال٣بد أُزؾلح االٓو٤ٌ٣خ . ثِغ٤ٌب . ا٣طب٤ُب . كوَٗب . أُب٤ٗب . أٌُِٔخ  :ٖٓ أُشزو١ ، ٖٓ ٓ٘شأ 

. ٤ٗٞىالٗل . ٣ٍَٞوا . اَُ٘ٔب . اٍجب٤ٗب . كِ٘٘لا . ا٣َُٞل . ً٘لا . ًٞه٣ب اُغ٘ٞث٤خ . ا٤ُبثبٕ . أُزؾلح 

 اُلٗٔبهى . اٍزوا٤ُب . ا٤ُٞٗبٕ . عٜٔٞه٣خ اُزش٤ي .

 ٝإلؿواع ٛنا اُوَْ كبٕ أُ٘شأ ٣ؼ٢٘ اُلُٝخ اُز٢ ك٤ٜب رظ٤٘غ اَُِغ

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

1-8ُِؼول    

 ػ٘ٞإ أُشزو١ ٛٞ: أُجالؿبدإلهٍبٍ 

 خششكخ ػبي/انجُىة يصبفي ششكخ: إ٠ُ

 انشؼيجخ: اُشبهع ػ٘ٞإ

 األول انطبثك/ وانًشتشيبد انؼمىد لغى/ دثُبيخ انهيئب:ٝاُـوكخ اُطبثن ههْ

 انجصشحيحبفظخ : أُل٣٘خ

 انؼشاق جًهىسيخ :اُلُٝخ

: ٢اُجو٣ل اإلٌُزوٝٗ contracts@src.gov.iq 

شوٝؽ اُؼول 

 1-9اُؼبٓخ  

ٝاُزؼ٤ِٔبد اُ٘بكنح ك٢  األٗظٔخ٣قؼغ ٛنا اُؼول ٣ٝزْ رل٤َوٙ ؽجوب ُِوٞا٤ٖٗ اُؼواه٤خ ثٔب ك٤ٜب 

 عٜٔٞه٣خ اُؼوام 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 2-11ُِؼول  

 اُزٞاكن:  -أ

ٍ رش٤ٌَ ُغ٘خ ٣ؾبٍٝ اُطوكبٕ كغ أ١ ٗياع ٣٘شأ ث٤ٜ٘ٔب ػٖ اُؼول أٝ شوٝؽٚ ٝك٣ب ٖٓ فال

ٓشزوًخ ُلهاٍخ أُٞػٞع ثؼ٘ب٣خ ٝاُزٞطَ إ٠ُ ارلبم ٝكوب ُِوٞا٤ٖٗ ٝاُزؼ٤ِٔبد اُ٘بكنح ٝك٢ ؽبُخ 

 اُوبٕٗٞ اُؼواه٢ ٝٝال٣خ اُوؼبء اُؼواه٢ .بُِغٞء إ٠ُ ثاُطوك٤ٖ  ٣وّٞكشَ االرلبم 

 

 أُؾبًْ اُؼواه٤خ: -ة 

ك٢ ؽبُخ ػلّ اُزٞطَ إ٠ُ ؽَ ٝك١ ٣زْ إؽبُخ اُ٘ياع إ٠ُ أُؾٌٔخ أُقزظخ ثبُٔٞػٞع ، ؽ٤ش 

   ٣قؼغ اُؼول إ٠ُ ٝال٣خ اُوؼبء اُؼواه٢ ٝاُوبٕٗٞ اُؼواه٢. 

 

 

 

mailto:contracts@src.gov.iq
mailto:contracts@src.gov.iq
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اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 1-13ُِؼول  

( أ٣بّ هجَ ٝطٍٞ أُٞاك ٗوطخ اُلفٍٞ ٣11غت ػ٠ِ أُغٜي رول٣ْ اُٞصبئن اُزب٤ُخ  ػ٠ِ األهَ )

  ٢ًٝمُي الٗغبى ػ٤ِٔخ اُزق٤ِض أٌُو

ٝثقالف مُي كإٔ أُغٜي ٍٞف ٣زؾَٔ ًبكخ األعٞه اُز٢ رظٜو ٗز٤غخ اُزأف٤و ك٢ رول٣ْ اُٞصبئن 

 أُطِٞثخ ك٢ اُلزوح أُؾلكح .  

هٞائْ رغبه٣خ ٓظلهخ ٖٓ هجَ أُِؾو٤خ اُزغبه٣خ اُؼواه٤خ أٝ اَُلبهح اُؼواه٤خ ك٢ ؽبُخ ػلّ  - 1

 ٝعٞك ِٓؾو٤خ رغبه٣خ 

 هبئٔخ شؾٖ/ثؾو٣خ/ثو٣خ/ع٣ٞخ    -2

 هٞائْ اُزـ٤ِق   -3

 ث٤ُٞظخ أٝ شٜبكح رأ٤ٖٓ   -4

 

 شٜبكح أُ٘شأ ٓظلهخ ٖٓ هجَ أُِؾو٤خ اُزغبه٣خ اُؼواه٤خ -5

 أ أٝ اَُلبهح اُؼواه٤خ ك٢ ؽبُخ ػلّ ٝعٞكك٢ ثِل أُ٘ش

 ِٓؾو٤خ رغبه٣خ

 .شٜبكح كؾض ؽوف صبُش ٖٓ شوًبد ػب٤ُٔخ ٓؼوٝكخ ًٔب ك٢ كووح  اُلؾض – 6

اُٞصبئن ٣غت ر٤َِٜٔب هجَ ٝطٍٞ اَُِغ ٝك٢ ؽبُخ ػلّ ٝطُٜٞب ٣زؾَٔ أُغٜي اُزجؼبد أُب٤ُخ 

 ػٖ مُي.

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

  1-15ُِؼول  

 َِِغ أُغٜيح ٝاُقلٓبد أُزظِخ ثٜب  أُ٘لنح أُؾلكح ُ األٍؼبه

 ُِزؼل٣َؿ٤و هبثِخ 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 1-16ُِؼول  

ؽو٣وخ ٝشوٝؽ اُلكغ ُِٔغٜي رؾذ ٛنا اُؼول رٌٕٞ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ  – 1.16شوٝؽ اُؼول اُؼبٓخ 

 األر٢:

رلكغ ػٖ ه٤ٔخ ًَ شؾ٘خ ػ٘ل شؾٖ ٝرول٣ْ اَُ٘ـ  األط٤ِخ ٝأُظٞهح ٖٓ هٞائْ %  51(  1)

أُغٜي اُزغبه٣خ   )هٞائْ رغبه٣خ، هٞائْ اُشؾٖ ، ٝرٌٕٞ ٓؼبكُٚ أل٣خ   ٍٝبئَ  ٗوَ أفوٟ ، شٜبكح 

 ٓ٘شأ ، شٜبكح رأ٤ٖٓ ٝهٞائْ  اُزـ٤ِق(.

ثؼل هجٍٞ اُشؾ٘خ ٝ إطلاه شٜبكح اُلؾض ٝأُطبثوخ  ُِٔٞاك ٖٓ هجَ شوًز٘ب %   35(     2)

 ُٔٞاك إ٠ُ ٓقبىٕ شوًخ ٓظبك٢ اُغ٘ٞة .ُلزوح ال رزغبٝى شٜو٣ٖ ٓــــــــٖ  ربه٣ـ ٝطٍٞ ا

 % ثؼل ٗغبػ اُزشـ٤َ اُزغو٣ج٢ . 11(  3)

 

 .%  فَٔخ ثبُٔئخ رلكغ ثؼل اٗزٜبء كزوح اُؼٔب5ٕ( 3)

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 5-16ُِؼول  

 ال ٣َزؾن أُغٜي ا٣خ كبئلح اٝ رؼ٣ٞغ ػ٠ِ ا٣خ ٓجبُؾ ٓؾغٞىح اٝ ٓزأفوح ٖٓ ككٞػبرٚ ٍٞف 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 1-17ُِؼول  

ثبَُ٘جخ َُِِغ أُظ٘ؼخ فبهط كُٝخ أُشزو١ ٣زؾَٔ أُغٜي ًبَٓ أَُؤ٤ُٝخ ػٖ ًبكخ  -

اُؼوائت ٝهٍْ اُطبثغ ٝهٍّٞ اطلاه اعبىح اُزظل٣و ٝا١ هٍّٞ افوٟ رزؾون ػ٤ِٚ فبهط 

 كُٝخ أُشزو١ ٝؽَت اُزشو٣ؼبد اُ٘بكنح .  

%( ٖٓ ه٤ٔخ اُؼول ا٤ٌُِخ  ٤ٍ0.003ٌٕٞ أُغٜي َٓؤٍٝ ػٖ ككغ هٍْ اُطبثغ ٝاُجبُـخ )  -

 اػبكخ ا٠ُ ا١ ػوائت اٝ هٍّٞ ٓووح هبٗٞٗب  

 إ اُؼول فبػغ ٌَُ اُوٞا٤ٖٗ ٝاُزؼ٤ِٔبد اُؼو٣ج٤خ اُ٘بكنح . -

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 1-18ُِؼول  

 ػٔبٕ ؽَٖ اُز٘ل٤ن إُيا٢ٓ

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 3-18ُِؼول  

%( ٖٓ اُو٤ٔخ ا٤ٌُِخ 5كٍ )٣ولّ أُغٜي ًلبُخ ؽَٖ االكاء ؿ٤و ٓشوٝؽخ ، فطبة ػٔبٕ رؼب

ُِؼول هجَ رٞه٤غ آو اُشواء ٝرظله ٖٓ فالٍ أُظوف اُؼواه٢ ُِزغبهح اٝ أ١ ٓظوف ػواه٢ 

افو ٓؼزٔل ُلٟ اُج٘ي أُوًي١ اُؼواه٢ ٝإ رجو٠ ٗبكنح ٝال ٣زْ اؽالهٜب ؽز٠ ٣شؾٖ أُغٜي ع٤ٔغ 

ٗزٜبء كزوح اُؼٔبٕ ٝرظل٤خ أُٞاك ُٔٞهغ أَُزل٤ل ٣ٝ٘لن ع٤ٔغ اُزيآبرٚ أُضجزٚ ك٢ اُؼول ٝا

 اُؾَبثبد اُٜ٘بئ٤خ. 
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اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

 4-18ُِؼول  

ا٠ُ ٓقبىٕ شوًخ ٓظبك٢  CIPثؼل أًبٍ رغ٤ٜي ع٤ٔغ اُشؾ٘بد  اُز٘ل٤ن ٣َزوك ػٔبٕ ؽَٖ 

اُغ٘ٞة ٝثؼل ر٘ل٤ن أُغٜي ًبكخ اُزيآبرٚ اُزؼبهل٣خ ٝثؼل اٗزٜبء كزوح اُؼٔبٕ ٝرظل٤خ اُؾَبثبد 

 اُٜ٘بئ٤خ.

 

 

 

 

 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

2-23ُِؼول    

 اُزـ٤ِق ٝٝػغ اُؼالٓبد أُ٘بٍجخ ٝاُزٞص٤ن ػ٠ِ أُـِلبد ٤ٌٍٕٞ:

رـ٤ِق أُٞاك ثشٌَ ٓ٘بٍت ُِ٘وَ ثٞاٍطخ اُجؾو ٝاُجو ٝاُغٞ ٝٓؾ٤ٔخ  ػل أُ٘بؿ ٝ أُقبؽو 

االفوٟ ُٔ٘غ رؼوهٛب ٝرِلٜب ُـب٣خ ر٤َِْ أُٞاك ك٢ ٓقبىٕ اُطوف االٍٝ  ك٢ اُجظوح / اُشؼ٤جخ 

 / شوًخ ٓظبك٢ اُغ٘ٞة

ٝٓواػبح ع٤ٔغ ك٢ ؽبٍ أُٞاك اُله٤وخ ٣غت االٗزجبٙ ا٠ُ االؽٌبّ اُؼوٝه٣خ ُؾٔب٣خ ٌٛنا ٓٞاك  

 أُزطِجبد ٝاُزٞط٤بد اُؼوٝه٣خ

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

1-24ُِؼول    

 ؿطبء اُزب٤ٖٓ ٣غت إ ٣ٌٕٞ ًٔب ٓؾلك ك٢ االٌٗٞروّ

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

1-25ُِؼول    

اُ٘وَ َُِِغ ثٔٞعت ٓب ٓؾلك ثبالٌٗٞروّ ٣غت إ رٌٕٞ َٓؤ٤ُٝخ  

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

1-26ُِؼول    

ٓطِٞثخ ٝاالفزجبهاداُزلز٤ش   

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

2-26ُِؼول    

 ٤ٍوبّ االفزجبه ٝاُلؾض اُٜ٘ل٢ٍ ك٢ ٓٞهغ اُشوًخ أُظ٘ؼخ 

 

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

1-27ُِؼول    

 اُزب٤ُخ أُؼبكُخ ٝكن رأف٤و٣خ ؿوآخ اُضب٢ٗ اُطوف ٣زؾَٔ: ٍزٌٕٞ اُزأف٤و٣خ اُـوآبد

( أُلح ٢رـ٤٤و ك أ١ ــ+ لاُؼوٓلح /  أُجِؾ ك٢ رـ٤٤و أ١ ــ+  اُؼول ٓجِؾ) X 10%  ٣ّٞ ًَ ػٖ

  رزغبٝى ال إٔ ٠رأف٤و ػِ

 اُؼول ه٤ٔخ ٖٓ% 11 ؽل اُزأف٤و٣خ اُـوآبد ثِٞؽ ٝهجَ% 11 َٗجخ اُزأف٤و٣خ اُـوآبد ٓغٔٞع

% 25 أُلحاُزأف٤و٣خ ثِٞؽ ٝثؼل  

 اُؼَٔ اُؼولاٍٝؾت كَـ األٍٝ ُِطوف ٣ؾن ٓٔ٘ٞؽخ إػبك٤خ ٓلح أ١ إ٤ُٜب ٓؼبف ُؼولا ٓلح ٖٓ

  اُضب٢ٗ اُطوف ؽَبة ػ٠ِ ٝإًٔبُٚ

هؼبئ٢ إٗناهأٝؽٌْ إ٠ُ اُؾبعخ كٕٝ ٖٓ مُي ٠أُزورجخ ػِ أُب٤ُخ اُزجؼبد ًبكخ رؾ٤ِٔٚ ٓغ  

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

1-27ُِؼول    

  % ٖٓ ه٤ٔخ اُؼول  11ػشوح ثبُٔئخ  اُؾل األػ٠ِ ُٔجِؾ اُـوآبد اُزأف٤و٣خ

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

3-28ُِؼول    

 ٗغبػ ٖٓ ربه٣ـ ٣ّٞ  361 كزوح ٗلبم ػٔبٕ اَُِغ :

 اُزشـ٤َ اُزغو٣ج٢

 ا٠ُ ٓقبىٕ شوًخشٜو ٖٓ ربه٣ـ ر٤َِْ أُٞاك  12كزوح اُؼٔبٕ ٍزٌٕٞ  

( CIP )   ٓظبك٢ اُغ٘ٞة 

) اُجظوح / اُشؼ٤جخ(شوًخ ٓظبك٢ اُغ٘ٞة        اٌُلبُخ ٤ٌٍٕٞ ٌٓبٕ اُٞعٜخ اُٜ٘بئ٤خ إلؿواع  

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

5-28ُِؼول    

 ٣ّٞ  61 كزوح اإلطالػ أٝ اُزجل٣َ ٍزٌٕٞ :

 كٕٝ ا١ ًِلخ اػبك٤خ

اُشوٝؽ اُؼبٓخ 

32ُِؼول    

اُوبٛوح ٣ؤًل أُغٜي ٣ٝٞاكن ػ٠ِ إ اُظوٝف اَُبئلح ك٢ اُؼوام ال رشٌَ ثب١  اُظوٝفثبٍزض٘بء 

 ؽبٍ ٖٓ االؽٞاٍ ػبئوب آبّ ر٘ل٤ن أُغٜي الُزيآبرٚ ثٔٞعت اُؼول.
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 يؼبدنخ تغييش االعؼبس

 
 . الشروط العامة للعقد  من  2-05ٌتم تعدٌل أسعار العقد وفق المعادلة المدرجة الحقا باألستناد الى الفقرة 

تخضع األسعار المعتمدة لدفع مستحقات المجهز بموجب العقد للتعدٌل خالل تنفٌذ العقد وذلك وفقا للمتؽٌرات 
 الحاصلة فً مكونات كلفة أجور األٌدي العاملة والمواد بموجب المعادلة األتٌة: 

 

  1م –( 1/ل2+ ج ل 1/ع2)أ + ب ع 1= م 2م
 

  0ب + ج =  مع مالحظة أن : أ +
 
 : الزٌادة فً السعر المتحققة للمجهز.  2م
 
 : السعر بموجب العقد.  0م
 

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

 

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

 

 معامل ٌمثل نسبة مكون المواد فً قٌمة السعر.  ج :

 

دلٌل ألجور األٌدي العاملة فً قطاع الصناعة المعنً بؤنتاج هذه السلع فً دولة المنشؤ فً كل من  : 2، ع 1ع

 التارٌخ األساس والتارٌخ الذي تم بموجبه تعدٌل األسعار.
 

ساس والتارٌخ الذي تم بموجبه تعدٌل األسعار فً دلٌل ألجور المواد األولٌة فً كل من التارٌخ األ : 2، ل 1ل

 دولة المنشؤ. 
 

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

 أ : ) أدخل قٌمة الثابت أ( 
 

 ب : ) أدخل قٌمة الثابت ب(
 

 ج : )أدخل قٌمة الثابت ج( 
 
 

ٌقوم المجهز بتحدٌد المصادر التً ستعتمد فً تحدٌد أجور األٌدي العاملة وأسعار المواد عند توقٌع العقد فً 
 عطائه. 

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

 الشحن )ٌمثل منتصؾ فترة التصنٌع(. تارٌخ تعدٌل االسعار: )أدخل عدد االسابٌع( األسابٌع التً تسبق تارٌخ 
 ٌتم أتفاق الطرفٌن على أعتماد هذه المعادلة بموجب ما ٌؤتً: 

 
ال ٌتم أجراء مراجعة وتعدٌل أسعار السلع التً تجهز بعد أنقضاء التوقٌتات المحددة للتجهٌز  .0

جهٌزها بموجب العقد اال اذا تمت األشارة فً أتفاقٌة تمدٌد فترة التجهٌز للسلع المتؤخر ت
ألسباب تعود الى المجهز. للمشتري الحق بؤي تخفٌض فً أسعار السلع والخدمات المتصلة 

 بها نتٌجة تطبٌق المعادلة. 
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اذا كانت العملة لألسعار الواردة فً العقد مختلفة عن العملة فً دولة المنشا ألجور العمال  .2

رة دقٌقة ، وأن معامل والمواد ، ٌتم أعتماد معامل تصحٌح لضمان تعدٌل األسعار بصو
التصحٌح ٌتضمن النسبة الناتجة من قسمة نسبة التحوٌل بٌن العملتٌن فً التارٌخ األساس 

 وتارٌخ التعدٌل. 
 

 ال ٌشمل تعدٌل األسعار الكمٌات الممثلة بقٌمة الدفعة المقدمة.  .3
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 : ًَبرج انؼمىد انمغى انتبعغ

 انغهغنؼمىد تجهيض 

 

 

 جدول النماذج
 
 

 نموذج صٌغة العقد  10

 ضمان حسن االداء 20

 ضمان البنك للدفعة المقدمة 30
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 نموذج استرشادي

 
 صيغخ انؼمذ .1

 
 []على مقدم العطاء الفائز أن ٌمأل هذا النموذج بحسب التعلٌمات المدرجة فً أدناه

 
 [من ]أدخل: الشهر[، ]أدخل السنة أبرم هذا العقد فً هذا ]أدخل رقم[ الٌوم

 
 بٌن
 

]أدخل االسم الكامل للمشتري[، ]أدخل وصفا بنوع الهٌئة القانونٌة، مثال، وكالة كذا وزارة كذا ،  (0)

أدخل اسم دولة المشتري{، أو شركة منشؤة بحسب قوانٌن }أدخل اسم دولة المشتري{ }لحكومة كذا 
 )والمشار إلٌه فٌما ٌلً "المشتري"(.مقرها الرئٌسً ]أدخل عنوان المشتري[ 

 و
 

]أدخل اسم المجهز[، شركة  أو منشؤة حسب قوانٌن ]أدخل اسم دولة المورد[ ومقرها الرئٌس ]أدخل  (2)
 عنوان المورد[ )والمشار إلٌه فٌما ٌلً "المجهز"(.

 
لع والخدمات[، بما أن المشتري قام بطرح عطاء لتجهٌز سلع وخدمات مساعدة معٌنة ]أدخل وصفا مختصرا للس

وقبل العطاء الذي قدمه المجهز لتوفٌر هذه السلع والخدمات مقابل ]أدخل قٌمة العقد باألحرؾ واألرقام[ 
 )والمشار إلٌه فٌما ٌلً "قٌمة العقد"(. 

 
 :تشهد هذه االتفاقٌة على ما ٌأتً

 
فسرت بها فً شروط العقد معانً الكلمات والعبارات الواردة فً هذه االتفاقٌة لها ذات المعانً التً  .0

 المشار إلٌها فٌما ٌؤتً.
 

الوثائق األتٌة سوؾ تشكل العقد بٌن المشتري و المجهز، وهً تقرأ وتفسر على أنها جزء ال ٌتجزأ  .2

 العقد: نم

 اتفاقٌة العقد هذه ( أ)

 الشروط الخاصة بالعقد ( ب)

 الشروط العامة للعقد ( ت)

 والمواصفات الفنٌة(المتطلبات الفنٌة )بما فً ذلك جدول المتطلبات  ( ث)

 عطاء المجهز وجدول األسعار األصلً ( ج)

 خطاب قبول المشتري ( ح)

 ]أضؾ هنا أٌة وثائق أخرى[ ( خ)

 
ٌسود هذا العقد على جمٌع وثائق العقد األخرى. فً حالة وجود تضارب أو عدم تطابق بٌن وثائق  .3

 العقد، تسود الوثائق بحسب الترتٌب أعاله.

 
 
 
ؾ من المشتري لصالح المجهز المذكورة فٌما ٌؤتً، فإن على المجهز أوالً بالنسبة للدفعات التً ستصر .4

 أن ٌتعهد بتزوٌد المشتري بالسلع والخدمات وبإصالح األعطال فٌما ٌتوافق مع أحكام هذا العقد.

 



   
 

 75 

ٌتعهد المشتري هنا بؤن ٌدفع للمجهز لقاء توفٌره سلع وخدمات معٌنة وإصالح أعطالها إذا لزم ذلك،  .5
لعقد أو أي مبلػ آخر تستحق الدفع بموجب أحكام العقد فً األوقات وبالطرٌقة المنصوص علٌها قٌمة ا

 فً العقد.

 
ٌتعهد األطراؾ الذٌن قاموا بعقد هذه االتفاقٌة على تنفٌذها وفقا للقوانٌن العراقٌة فً الٌوم والشهر والسنة 

 المذكورٌن أعاله.
 

 لصالح وبالنٌابة عن المشتري
 

 ]أدخل التوقٌع[التوقٌع: 
 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر[

 بحضور: ]أدخل تعرٌؾ الشاهد الرسمً[
 
 

 لصالح وبالنٌابة عن المجهز
 
 

 التوقٌع: ]أدخل التوقٌع[
 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر[

 بحضور: ]أدخل تعرٌؾ الشاهد الرسمً[
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 حغٍ االداءضًبٌ  .2
 

 ، هذا النموذج بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس[ المصرف، بطلب من مقدم العطاء الفائز]ٌمأل 
 
 

 ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( لتسلٌم العطاء[التارٌخ: 
 ]أدخل اسم ورقم العطاء[اسم ورقم العطاء التنافسً الوطنً: 

 
 

 الفرع أو المكتب الُمصِدر[]أدخل اسم المصرؾ وعنوان 
 

 ]أدخل االسم الرسمً الكامل للمشتري وعنوانه[المستفٌد : 
 

 ]أدخل الرقم[:  ضمان حسن االداء رقم
 

ٌسمى فٌما ٌلً "المجهز" ( قد تعاقد فً عقد رقم ]أدخل رقم العطاء[ )المجهز[  ]أدخل اسمتم إبالغنا بأن 
 دمات المتصلة بها[ )ٌسمى فٌما ٌلً "العقد" (المإرخ لدٌكم، لتجهٌز ]أدخل وصؾ للسلع والخ

 
 ، حسب شروط العقد، بؤن ضمان حسن االداء مطلوبا.  ندركوعلٌه، فإننا 

 
بطلب من المجهز، نلتزم بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز بمجملها مبلػ ]أدخل المبلػ باألرقام[ )]أدخل المبلػ 

أول طلب خطً مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد بؤن المورد قد أخل  دٌنارا عراقٌا، فور تسلمنا منكم 2بالكلمات[(
 بالتزامه )بالتزاماته( تحت العقد دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا األساس لطلبكم أو المبلػ المحدد فٌه.  

 
وأي طلب للدفع تحت هذا الضمان  3هذا الضمان بعد ]ادخل رقم[ ٌوم من ]اخل الشهر[ ]ادخل السنة[ نفاذٌنتهً 

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

، عدا أن  458ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رقم 
 )أ( قد تم حذفها هنا.  21( من المادة الفرعٌة 2الفقرة الفرعٌة )

 
 
 

_____________________________ 
 ]توقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن(  المخول )المخولٌن( من المصرؾ و المجهز[

 
 
 
 
 
 

  

                                                 
2

 بالعقد. المحدد فً شروط العقد الخاصة وبالوحدة التً تم بٌانها فً الشروط الخاصة المصرؾ المبلػٌدخل  
من شروط العقد العامة، مع األخذ باالعتبار أٌة التزامات بالكفالة من قبل المجهز وفقا للفقرة  4-07التوارٌخ المحددة وفقا للفقرة  3

جزئً. على المشتري أن ٌعلم بؤنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء  االداءمن شروط العقد العامة المطلوب توفٌرها بضمان حسن  05-2
تري إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من الكفٌل. ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌخ االنتهاء المنصوص علٌه العقد، سٌحتاج المش

فً الضمان. فً إعداد هذا الضمان، قد ٌرى المشتري إضافة النص األتٌة إلى النموذج، فً نهاٌة الفقرة قبل األخٌرة: "ٌوافق الكفٌل 
فترة ال تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، ردا على طلب المشتري الخطً لمثل هذا التمدٌد، على على تمدٌد هذا الضمان لمرة واحدة ول

 أن ٌقدم مثل هذا الطلب إلى الكفٌل قبل انتهاء هذا الضمان."
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 ضًبٌ يصشفي نذفؼخ يمذيخ .3
 

 هذا نموذج بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس[  المصرف بطلب من مقدم العطاء الفائز،]ٌمأل 
 

 والسنة( لتسلٌم العطاء[]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر التارٌخ: 
 ]أدخل اسم ورقم العطاء[اسم ورقم العطاء التنافسً الوطنً: 

 
 

 ]تروٌسة المصرؾ[
 

 ]أدخل االسم الرسمً الكامل للمشتري وعنوانه[المستفٌد : 
 

 ]أدخل التارٌخ[التارٌخ: 
 

 ]أدخل الرقم[ضمان الدفعة المقدمة : 
 

المجهز الكامل وعنوانه[ )ٌسمى فٌما ٌلً  ]أدخل اسم [ بؤنتم إبالؼنا ]أدخل اسم المصرؾ الرسمً وعنوانه
"المجهز"( قد دخل فً العطاء رقم ]أدخل رقم العطاء[ المإرخ لدٌكم ]ادخل تارٌخ االتفاقٌة[، لتنفٌذ ]أدخل أنواع 

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

 إننا نعً، بحسب شروط العقد، أنه ٌجب تقدٌم دفعة مقدمة مقابل ضمان الدفعة المقدمة. 
 

بطلب من المجهز، نحن نلتزم بدفع أي مبلػ أو مبالػ ال تتجاوز بمجملها مبلػ ]أدخل المبلػ باألرقام[ )]اكتب 
لمورد مخل بالتزامه تجاه ( فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مرفق ببٌان خطً ٌنص على إن ا4المبلػ بالكلمات[

 العقد ألن المورد قام باستخدام الدفعة المقدمة ألؼراض ؼٌر تسلٌم السلع.
 

ٌشترط هذا الضمان لدفع أي مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ضرورة أن ٌكون المورد قد استلم الدفعة المقدمة 
 المصرؾ[. المذكورة سابقا على رقم حسابه ]أدخل الرقم[ فً ]أدخل اسم وعنوان 

 
 5ستستمر صالحٌة هذا الضمان من تارٌخ استالم المورد للدفعة المقدمة تحت العقد وحتى ]ادخل التارٌخ[.

 
 . 458ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات ؼرفة التجارة الدولٌة رقم 

 
 

 المصرؾ[]أدخل توقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن( المخول )المخولٌن( عن 
 

 

 

                                                 
4

 ٌمثل مبلػ الدفعة المقدمة.الكفٌل سٌدخل مبلؽا  
5

م بؤنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء العقد، سٌحتاج المشتري إلى أدخل التارٌخ المثبت فً جدول التسلٌم فً العقد. على المشتري أن ٌعل 

طلب تمدٌد لهذا الضمان من الكفٌل. ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌخ االنتهاء المنصوص علٌه فً الضمان. فً إعداد هذا 
"ٌوافق الكفٌل على تمدٌد هذا الضمان لمرة الضمان، قد ٌرى المشتري إضافة النص األتً إلى النموذج، فً نهاٌة الفقرة قبل األخٌرة: 

واحدة ولفترة ال تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، ردا على طلب المشتري الخطً لمثل هذا التمدٌد، على أن ٌقدم مثل هذا الطلب إلى 
 الكفٌل قبل انتهاء هذا الضمان."

 



 1 

 نماذج العطاء: القسم الرابع

 لعقود تجهيز السلع

 

 جدول النماذج

 

 

 نموذج معلومات مقدم العطاء

 نموذج معلومات المشروع المشترك 

 نموذج أستمارة تقدٌم  العطاء  

 السلع : جدول األسعار

 الخدمات المتصلة بالسلع  –جدول األسعار و االكمال 

 (ضمان المصرفً)ضمان العطاء 

 الجهة المصنعة تخوٌل
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 نموذج معلومات مقدم العطاء

على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بأي تعدٌل على هذا النموذج، وال ٌقبل ]

 [أي استبدال

 

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

 [أدخل رقم العطاء]: رقم العطاء التنافسً الوطنً

 صفحة_________ من ________ صفحة 

 

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

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

 [مشتركفً المشروع ال

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

 [أدخل سنة التسجٌل]: سنة تسجٌل مقدم العطاء. 4

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

 معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء. 6

 [أدخل أسم الممثل المخول]: االسم

 [أدخل عنوان الممثل المخول]: العنوان

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

 [أدخل البرٌد اإللكترونً للممثل المخول]: البرٌد اإللكترونً

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

 

من  2-4و  1-4اعاله، وفق الفقرة الفرعٌة ( 1)عقد تأسٌس او تسجٌل الشركة المسماة فً      

 .التعلٌمات لمقدمً العطاء

 

كون مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً ، أرفاق رسالة تبٌن النٌة فً إنشاء مشروع مشترك  فً حالة    

 .من التعلٌمات لمقدمً العطاء 1-4أو اتفاقٌة مشتركة، وفقا للفقرة الفرعٌة 

 

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

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



 3 

 

 نموذج معلومات الشركاء فً مشروع مشترك

 [على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة أدناه]

 

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

 [أدخل رقم العطاء: ]رقم العطاء التنافسً الوطنً

 صفحة_________ من ________ صفحة 

 

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

 [فً المشروع أدخل االسم القانونً لكل شرٌك]: االسم القانونً للمشروع المشترك. 2

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

 [أدخل سنة التسجٌل]: سنة تسجٌل المشروع المشترك. 4

 [أدخل العنوان]: العنوان الرسمً للمشروع المشترك فً الدولة المسجل فٌها. 5

 معلومات عن الممثل المخول للمشروع المشترك. 6

 

 [الممثل المخول للمشروع المشترك أدخل اسم]: االسم

 [أدخل عنوان الممثل المخول للمشروع المشترك]: العنوان

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

 [أدخل البرٌد اإللكترونً للممثل المخول للمشروع المشترك]: البرٌد اإللكترونً

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

 

من التعلٌمات   لمقدمً  2-4و 1-4اعاله، وفق الفقرة الفرعٌة ( 1)عقد تأسٌس و تسجٌل الشركة المسماة فً     

 .العطاء

 

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

 . من التعلٌمات لمقدمً العطاء 5-4الحكام القانون التجاري، وفق الفقرة الفرعٌة 
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 أستمارة تقدٌم  العطاءنموذج 

على مقدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفقا للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بأي تعدٌل على هذا النموذج، وال ٌقبل ]

 [أي استبدال

 

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

 [أدخل رقم العطاء]: رقم العطاء التنافسً الوطنً

 [أدخل رقم الدعوة]: دعوة طرح عطاء رقم

 [أدخل رقم التعرٌف  ذا كان هذا عطاءًء بدٌيًء ]: الرقم البدٌل

 

 [أدخل اسم المشتري الكامل]: إلى

 

 :نحن الموقعٌن فً أدناه نقر بأننا

 

ار كل أدخل رقم وتارٌخ  صد]: قمنا بدراسة وثائق العطاء ولٌس لدٌنا أٌة تحفظات علٌها، بما فً ذلك المالحق -أ 
 ؛[ملحق

نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالٌة بما ٌتوافق مع وثائق العطاء وجدول التسلٌم المحدد فً  -ب 
 ؛[أدخل وصفاًء ملخصاًء للسلع والخدمات ذات العيقة]قائمة المتطلبات 

دخل السعر اإلجمالً باألحرف أ]: أدناه هو( د)السعر اإلجمالً لعطائنا، باستثناء الحسومات المقدمة فً الفقرة  -ج 
 ؛[واألرقام

 :الحسومات المعروضة ومنهجٌة تطبٌقها هً -د 
حدد بالتفصٌل كل حسم مقدم وعلى أي بند ]. إذا تم قبول عطائنا سنطبق الحسومات األتٌة. الحسومات

 ؛[سٌطبق بالتحدٌد من البنود الواردة فً جدول الطلبات

حدد بالتفصٌل المنهجٌة التً ستستخدم ]: استخدام المنهجٌة األتٌةتطبق الحسومات ب. منهجٌة تطبٌق الحسومات 

 ؛[فً تطبٌق الحسومات

من التعلٌمات لمقدمً العطاء، من الموعد النهائً  1-20ٌستمر نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة فً الفقرة الفرعٌة  -ه 

طاء، وٌبقى ملزماً بحقنا وٌقبل فً أي وقت من التعلٌمات لمقدمً الع 1-24المحدد لتسلٌم العطاء وفق الفقرة الفرعٌة 

 ٌسبق انتهاء فترة الصالحٌة؛
من  18من التعلٌمات لمقدمً العطاء، والمادة  44نتعهد فً حالة قبول عطائنا بتقدٌم ضمان حسن االداء وفقا للمادة  -و 

ة بٌانات العطاء، وبخالفه وبموجب التوقٌتات المحددة فً ورق 43شروط العقد العامة ، كذلك توقٌع العقد وفقا للمادة 

فأننا نتحمل األجراءات القانونٌة كافة المتخذة بحقنا بما فٌها مصادرة ضمان العطاء المقدم من قبلنا وتحملنا فارق 
 .البدلٌن الناجم عن أحالة المناقصة على مرشح أخر

ادخل جنسٌة ) ن دول مؤهلة و ٌشمل ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن  او المجهزٌن الي جزء من العقد نحمل جنسٌات م   -ز 
و جنسٌة ( مقدم العطاء و كذلك جنسٌة جمٌع االطراف الداخلٌن فً العرض ، اذا كان مقدم العطاء مشروعاً مشتركاً 

 . كل مقاول ثانوي مجهز

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء؛ 2-4لٌس لدٌنا أي تضارب مصالح وفق الفقرة الفرعٌة  -ح

شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما فً ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن أو المجهزٌن لم ٌسبق وأن اعتبرت  -ط

ألي جزء من هذا العقد، فاقدو األهلٌة بمقتضى القانون العراقً واألحكام الرسمٌة  ولم ٌتم  تعلٌق انشطتنا او ادراجنا 

 ن التعلٌمات لمقدمً العطاء؛م 3-4فً القائمة السوداء من قبل وزارة التخطٌط وفق الفقرة 
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أدخل األسماء الكاملة ]: الرسوم والعموالت واإلكرامٌات األتٌة التً تم أو سٌتم صرفها إلتمام العطاء أو تنفٌذ العقد -ي

 [لكل مستلم، عنوانه الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة

 

 المبلغ  السبب  العنوان  اسم المستلم

       

       

       

       

    

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

 

إننا ندرك أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم الخطٌة تشكل عقداً ملزماً بٌننا حتى تحضٌر وتنفٌذ العقد  -ك

 الرسمً؛

 

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

 

 [أدخل توقٌع وصفة الشخص المذكور]: التوقٌع

 [أدخل الصفة الرسمٌة للموقع على نموذج التسلٌم]بصفته 

 

 [أدخل االسم الكامل للشخص الذي سٌوقع على نموذج تسلٌم العطاء]االسم 

 

 

 [ميأدخل اسم مقدم العطاء كا]: مخول حسب األصول بتوقٌع العطاء بالنٌابة عن

 

  [أدخل تارٌخ التوقٌع]__ السنة_____________الشهر  ________الٌوم ______________ تم التوقٌع فً 
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 نموذج جدول األسعار

 

على مقدم العطاء أن ٌمأل نموذج جدول األسعار وفق التعلٌمات المدونة فً أدناه، ]

مع الئحة السلع  الئحة البنود فً العمود األول من جدول األسعار ٌجب أن تتطابق

 [.والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات
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 السلع: جدول الكمٌات 

 

 

 .الدولً  INCOTERMالى أخره طبقا لـ  CIP,FOB,C&S,CISتحدد طرٌقة البٌع التجاري فً شروط االعين سواء كانت 

 _______________: التارٌخ

 __________: رقم العطاء التنافسً

 _________________: الرقم البدٌل

 _________من ________ رقم الصفحة 

 

7 6 5 4 3 2 1 

  DDPوحدة السعر السعر اإلجمالً لكل بند  بلد المنشأ

 واصل الى المخازن

 رقم البند  وصف السلع تارٌخ التسلٌم الكمٌات والوحدات 

أدخل السعر اإلجمالً لكل ] 

 [بند

أدخل أرقام الوحدات ] [أدخل وحدة السعر]

التً ٌجب أن توفر 

 [وأسماء الوحدات

أدخل تارٌخ ]

 [التسلٌم

أدخل رقم كل ] [أدخل أسماء السلع]

 [بند

       

       

       

 السلع: السعر اإلجمالً 
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 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكمٌات و االكمال 

 

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

[أدخل التارٌخ: ]التارٌخ

 _______________: التارٌخ

 __________: رقم العطاء التنافسً الوطنً

 _________________: الرقم البدٌل

 _________من ________ رقم الصفحة 

7 6 5 4 3 2 1 

السعر اإلجمالً 

للخدمة رقما 

 وكتابة 

 سعر الوحدة

 وكتابةرقما 

تارٌخ التسلٌم فً مكان  الكمٌات والوحدة 

 الوجهة النهائٌة

 رقم الخدمة وصف الخدمة بلد المنشأ

أدخل  السعر ]

 [اإلجمالً لكل بند
أدخل وحدة ]

السعر لكل 

 [بند

أدخل أرقام الوحدات التً سٌتم ]

 [تزوٌدها وأسماء الوحدات

أدخل تارٌخ ومكان التسلٌم ]

 [النهائً لكل خدمة

أدخل اسم بلد ]

 [المنشأ

أدخل رقم ] [أدخل أسم الخدمة]

 [الخدمة

       

       

       

       

     الخدمات المرافقة: السعر اإلجمالً 
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 (كفالة مصرفٌة)نموذج ضمان العطاء 

 .[نموذج الكفالة المصرفٌة هذا بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس المصرفٌمأل ]

 

 [أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصّدر] 

 

 [أدخل اسم وعنوان المشتري: ]المستفٌد

 

 [أدخل التارٌخ: ]التارٌخ

 

 [أدخل الرقم: ]ن عطاء رقمضما

 

فٌما ٌلً [ )أدخل التارٌخ]قد سلمكم عطاءه المؤرخ "( مقدم العطاء"فٌما ٌلً ٌسمى [ )أدخل اسم مقدم العطاء]تم إبالغنا بأن 

 [.أدخل اسم العقد]لتنفٌذ  "( العطاء"ٌسمى 

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

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

دٌنارا عراقٌا فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا [ أدخل المبلغ بالكلمات[ )]أدخل المبلغ باألرقام]بمجملها مبلغ 

 : تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء( بالتزاماته) بإفادة خطٌة تفٌد بأن مقدم العطاء قد أخل بالتزامه

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

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

 ٌفشل أو ٌرفض تنفٌذ نموذج العقد، إن كان مطلوبا، أو( 1)

 . و ٌرفض أن ٌوفر كفالة حسن التنفٌذ بحسب التعلٌمات لمقدمً العطاءٌفشل أ( 2) 

 :تنتهً صالحٌة هذا الضمان

إذا كان مقدم العطاء هو الذي أرسً علٌه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العقد الموقعة من مقدم العطاء وكفالة حسن التنفٌذ ( أ 

 الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو

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

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

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

 .التارٌخ أو قبلهوبالتالً، فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة ٌجب أن ٌستلم منا فً المكتب فً ذلك 

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

 

 

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

 تخوٌل الجهة المصنعة
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ٌجب ان تكون رسالة . ,ةعلى مقدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة ملء هذه االستمارة بموجب االرشادات المحدد

. التخوٌل هذه على الورق متوج بشعار الجهة المصنعة وموقعة من الشخص المخول بتوقٌع الوثائق الملزمة للمصنع 

 .وعلى مقدم العطاء ارفاقها فً عطائه اذا تمت االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العطاء

 

 

سنة لمعد تقدٌم , شهر , ادخل التارٌخ ٌوم ) التارٌخ                                                                         

 (العطاء  

 (ادخل رقم المناقصة ) رقم المناقصة العامة                                                    

 (ادخل رقم التعرٌف اذا كان هذا العطاء لشخص بدٌل) الرقم البدٌل         

 

 

 (خل اسم المشتري اد) الى 

 حٌث ان 

ادخل ) نمتلك المعامل الكائنة ( ادخل نوع المادة المصنعة )، المصنعٌن الرسمٌٌن ل( ادخل اسم المصنع بالكامل ) نحن 

لتقدٌم عطائه المتضمن تجهٌز السلع ( ادخل اسم مقدم العطاء الكامل) نخول ( العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة

 .نخوله الحقا للتفاوض وتوقٌع العقد( ادخل اسم السلعة مع وصف مختصر لها) لمصنعة من قبلنا المدرجة الحقا وا

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

 من مقدم العطاء 

 

 (الممثلٌن للجهة المصنعةادخل توقٌع االشخاص المخولٌن ) التوقٌع 

 (اسماء المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة) االسم 

 (ادخل المنصب) المنصب 

 

 (ادخل االسم الكامل لمقدم العقد) المخول اصولٌاً بتوقٌع هذا التخوٌل نٌابة عن 

 

 

 (ادخل التوقٌع ) التوقٌع 

    ( السنة, الشهر , الٌوم) التارٌخ
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