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 المسم األول : تعلٌمات لممدمً العطاء                                   

 أ. عامة

 نطاق العطاء -1

( المشار إلٌه فً ورلة بٌانات العطاء ، بإصدار وثائك المنالصة هذه لشراء شركة اور العامةٌموم المشتري ) 1-1

لخدمات المتصلة بها المحددة فً المسم السادس )جدول المتطلبات(. ٌتم تحدٌد اسم ورلم هذا العطاء التنافسً السلع وا

كما ٌحدد فً هذه الورلة  (االولىللمرة  2122/م/م/5) المرلمة المحلٌة المنالصة العام للشراء فً ورلة بٌانات العطاء

كم من كل نوع حزٌن وثالثة 211) 2ملم 121×1سلن المنٌوم لٌاس كم  611 لتجهٌز)اسم وتعرٌؾ وعدد المواد المطلوبة 

 . الفنٌة المواصفات جدول فً الموضحة المطلوبة الفنٌة المواصفات حسب واربعة حزوز(

 .ٌوم 35  تجهٌز وبفترة دفعة واحدة شكل على:  التجهٌز فترة

 تعتمد التعارٌؾ األتٌة عند ورودها فً وثائك المنالصات: 1-2

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

 تستخدم صٌؽة المفرد لوصؾ الجمع والعكس صحٌح. .ب 

 "ٌوم" ٌمصد به الٌوم فً التموٌم المٌالدي. .ج 

 مصدر التموٌل -2

الى أسم  اإلشارة(. ٌتم فٌدرالٌة العامة لجمهورٌة العراقالالموازنة ٌتم التموٌل من خالل المبالػ المخصصة فً )

 . المنالصة ورلمها فً ورلة بٌانات العطاء

 االحتٌال والفساد. 3

، والمتعالدون واالستشارٌون على المعاٌٌر األخاللٌة  ، والمجهزون أن ٌحافظ ممدمو العطاءات ٌشترط المشتري 3-1

 تحمٌك هذه السٌاسة: خالل عملٌة التجهٌز وتنفٌذ العمد. وفً سبٌل

 ٌعتمد المشتري التعارٌؾ األتٌة لهذا الؽرض:  ( أ)

"الممارسات الفاسدة" تعنً تمدٌم أو إعطاء أو استالم أو التماس بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر أي شًء ذي لٌمة  اوالً:

 للتؤثٌر على عمل مسإول فً مولع مسإولٌة عامة خالل عملٌة الشراء أو تنفٌذ العمد.

تعنً أي سوء تمثٌل أو حذؾ ألي من الحمائك بهدؾ التؤثٌر على أٌة عملٌة تجهٌز أو تنفٌذ " مارسات احتٌالٌة"م ثانٌاً:

 للعمد.

"ممارسات التواطإ" تعنً أي تخطٌط أو تنسٌك بٌن اثنٌن أو أكثر من ممدمً العطاءات بعلم أو دون علم  ثالثاً:

 المشتري بهدؾ وضع أسعار وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.

 ً "ممارسات لهرٌة" تعنً إٌذاء أو التهدٌد بإٌذاء، سواء بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر، على األشخاص أو  :رابعا

 ممتلكاتهم للتؤثٌر على مشاركتهم فً عملٌات الشراء أو التؤثٌر على تنفٌذ العمد.

 ً  : ، وتعنًإعالة : ممارسات  خامسا

و حجب االدلة الالزمة للتحمٌك او االدالء بشهادة زور للمحممٌن ( االتالؾ المتعمد أو التزوٌر أو التؽٌٌر فً الوثائك أ1)

إلعالة اجراءات التحمٌك من المشتري فً ممارسات الفساد االداري أو االحتٌال أو التواطإ أو الممارسات المهرٌة أو 

متابعة اجراءات التهدٌد أو التحرش أو اعالة اي طرؾ أو منعه من تمدٌم أٌة معلومات تتعلك بالتحمٌك او منعه من 

 التحمٌك

)د( 3-1( االفعال التً تعٌك ممارسة المشتري فً التدلٌك وممارسة الرلابة المنصوص علٌها بالفمرة الثانوٌة 2)

 الالحمة.

إذا وجد أن المتمدم تورط بشكل مباشر أو من خالل وسٌط فً أي من  باإلحالةللمشتري الحك فً رفض التوصٌة  ب(

 فساد أو التواطإ أو التهدٌد خالل عملٌة التنافس على العمد المعنً.ممارسات االحتٌال أو ال

أو المإسسات(، بما فً ذلن تجرٌدهم من أهلٌة استالم أٌة عمود ممولة من  )األفراد للمشتري الحك بمعالبة ( ج)
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رسات فً حال ثبوت تورطهم بشكل مباشر أو من خالل وسٌط فً أي من مما او ؼٌر محددة   لمدة محددة  المشتري، 
 االحتٌال أو الفساد أو التواطإ أو التهدٌد خالل التنافس أو من خالل تنفٌذ  عمد ممول من المشتري.

 

 

)د( للمشتري الحك بتضمٌن وثائك المنالصة والعمود شرط ٌلزم ممدمً العطاءات والمجهزٌن والمماولٌن واالستشارٌٌن 

أٌة وثائك متعلمة بتمدٌم  و تدلٌك حساباتهم وسجالتهم أوبالسماح للمشتري أو للمدلمٌن المعٌنٌن منه فً الكشؾ أ

 العطاء وتنفٌذ العمد.

 

)ثالثاً( من  الشروط  1-35  ، على ممدمً العطاءات ان ٌطلعوا على االلتزامات الواردة بالفمرة اضافة الى ما تمدم 3-2

 بهذا الصدد.العامة للعمد 

 ممدمو العطاءات  المإهلون -4

حسب العمود الواردة اءات ان ٌحملوا جنسٌة اٌة دولة ووجمٌع االطراؾ التً ٌتؤلؾ منها ممدم العط لممدم العطاء -4-1

، او  بالمسم الخامس )الدول المإهلة( وٌعتبر ممدم العطاء حامال لجنسٌة دولة ما اذا كان مواطنا فٌها او مإسسا لشركة

 طبماً احكام لوانٌن تلن الدولة. مسجال وعامال

 

جزء من العمد بما فً ذلن الخدمات  أليلمعاٌٌر اٌضا فً تحدٌد جنسٌة المماولٌن الثانوٌٌن او المجهزٌن تنطبك هذه ا

 المتصلة بها.

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

لح مع طرؾ او اخر فً عملٌة تمدٌم العطاء فً كل من الحاالت وٌمكن ان ٌفسر ممدم العطاء متورطاً فً تضارب المصا

 االتٌة :

 استشارٌة، المتعالد مع المشتري لتمدٌم خدمات  )أ( إذا كان حالٌا أو فً السابك على عاللة بشركة، أو أحد توابعها

تجهٌزها من خالل لؽرض تحضٌر التصمٌم أو المواصفات أو الوثائك األخرى المستخدمة لتحدٌد السلع التً سٌجري 

 وثائك هذا العطاء.

، إال فً حالة تمدٌم عطاءات بدٌلة أو مسموح بها كتلن المنصوص  )ب( إذا تمدم بؤكثر من عطاء واحد فً هذه المنالصة

من التعلٌمات لممدمً العطاء. وفً أي من هذه األحوال ال ٌمنع هذا الشرط المماولٌن من  (13) علٌها فً الفمرة 

 أكثر من عطاء.االشتران فً 

(  من التعلٌمات 3) ٌتم استبعاد ممدم العطاء الذي سبك وان تم اعتبارهُ فالداً لألهلٌة من المشتري بموجب المادة -4-3

، فً تارٌخ إرساء العطاء. ان الئحة بؤسماء الشركات المستثناة موجودة على العنوان اإللكترونً  لممدمً الى العطاء

او ممنوعاً او معلما نشاطه أو  لألهلٌةت ممدمً العطاء. كما ٌستبعد أي متمدم للعطاءات فالداً للمشتري المبٌن فً تعلٌما

 .امة الحكومٌة فً وزارة التخطٌط  من التعامل من الدائرة المانونٌة أو دائرة العمود الع

 

( مستملة لانونٌا 1) ٌان فٌها، أذا توفر الشرطان اآلت المإسسات المملوكة للدولة تكون مإهلة لالشتران فً العطاء 4-4

 ( تعمل وفك المانون التجاري ولانون الشركات العامة2ومالٌا )

 ٌتوجب على ممدمً العطاءات إثبات استمرار أهلٌتهم بما ٌرضً المشتري بناء على متطلبات تؤهٌل معمولة . 4-5

 السلع المإهلة والخدمات ذات العاللة -5

 )مناشئ( مإهلة. دمات المتصلة بها حسب العمد الممول من المشتري من دولٌجب أن تكون جمٌع السلع والخ 5-1

 



8 
 

ألؼراض هذه الفمرة ٌشمل تعرٌؾ "سلع" البضائع المختلفة مثل المواد الخام واآلالت والمعدات والمنشآت  5-2

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

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

التً من خالل التصنٌع أو المعالجة أو التجمٌع تنتج سلعا تجارٌة تختلؾ فً صفاتها األساسٌة اختالفا جذرٌا عن 

 مكوناتها ً .

 

 ب. محتوٌات وثائك المنالصة                                        

 وثائك المنالصة اجزاء -6

تتؤلؾ وثائك المنالصة من ثالثة اجزاء تتضمن جمٌع األلسام المشار إلٌها فً أدناه، وٌجب أن تمرأ هذه األخٌرة  6-1

 ء.بالتزامن مع أي ملحك ٌصدر وفما للفمرة الثامنة من التعلٌمات لممدمً العطا

 

 إجراءات العطاء    الجزء األول

 المسم األول: التعلٌمات لممدمً العطاء 

 المسم الثانً: ورلة بٌانات العطاء 

 المسم الثالث: معاٌٌر التمٌٌم والمإهالت 

 المسم الرابع: نماذج العطاء 

 المسم الخامس: الدول المإهلة 

 

 متطلبات لسم التجهٌز   الجزء الثانً

 متطلبات: جدول ال المسم السادس 

 

 العمد    الجزء الثالث

 المسم السابع: الشروط العامة للعمد 

 المسم الثامن: الشروط الخاصة بالعمد 

 المسم التاسع: نماذج العمود 

 

 ال ٌعتبر االعالن او الدعوة الذي ٌصدر عن المشتري جزءاً من وثائك المنالصة. 6-2

 شتري مباشرة، ال ٌعتبر هذا األخٌر مسإوالً عن اكتمالها.فً حالة عدم تسلم وثائك المنالصة وملحماته من الم 6-3

 

ٌفترض أن ٌدلك ممدم العطاء جمٌع التعلٌمات والنماذج والمصطلحات والمواصفات الموجودة فً وثائك المنالصة.  6-4

 ء.لعطالمنالصة لد ٌإدي إلى رفض اوإن فشل ممدم العطاء فً توفٌر جمٌع المعلومات والوثائك المطلوبة فً وثائك ا
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 توضٌح وثائك المنالصة -7

فً حالة الحاجة لتوضٌح او تفسٌر اي من المعلومات فً وثائك المنالصة ٌجب على ممدم العطاء االتصال  7-1

بالمشتري كتابٌاً وعلى عنوانه المذكور فً ورلة بٌانات العطاء. وٌتوجب على االخٌر ان ٌرد كتابٌاً على أٌة استفسارات 

ة ان ٌتم استالمها لبل عشرة اٌام فً االلل من المدة النهائٌة لتسلٌم العطاءات لتلن التً حددت فترة ترد الٌه، شرٌط

( ٌوماً. ٌحدد المشتري المدة النهائٌة الستالم االستفسارات لتلن التً تزٌد فترة االعالن عنها عن 15االعالن عنها ب)

ً فً ورلة بٌانات العطاء، وعلى المشتري ارسا15) ل نسخة من رده على تلن االستفسارات الى جمٌع من استلم ( ٌوما

 وثائك المنالصة مباشرة منه بما فً ذلن وصؾ االستفسار دون بٌان مصدره. 

المشتري ضرورة تعدٌل وثائك المنالصة نتٌجة لهذه االستفسارات ، فعلٌه ان ٌمدم ذلن حسب االجراءات  ارتؤىاذا 

 (2-22( والفمرة )8المذكورة فً المادة )

 

 

 

 تعدٌل وثائك المنالصة -8

، فً أي ولت ٌسبك موعد ؼلك  ، عن طرٌك إصدار ملحك بها للمشتري الحك فً تعدٌل وثائك المنالصة 8-1

 المنالصة.

تعتبر المالحك جزءاً من وثائك المنالصة وٌتم تعمٌمها كتابة على جمٌع الّذٌن استلموا وثائك المنالصة من  8-2

 المشتري مباشرة.

 

( من التعلٌمات لممدمً العطاء، وذلن 2-24للمشتري الحك فً تمدٌد الموعد النهائً لؽلك المنالصة وفما للفمرة ) 8-3

 إلعطاء الممدمٌن الولت المناسب ألخذ التعدٌالت الواردة فً الملحك بعٌن االعتبار.

 

 إعداد العطاءات ج.                                         

 طاءالع كلفة -9

، وال ٌعتبر المشتري مسإوال عن هذه  ٌتحمل ممدم العطاء جمٌع التكالٌؾ المتعلمة بإعداد وتسلٌم العطاء 9-1

 التكالٌؾ بؽض النظر عن نتائج تحلٌل العطاءات.

 

 لؽة العطاء -11

باللؽة المشار  ٌجب ان ٌتم اعداد العطاء وكافة المراسالت والوثائك المتبادلة بٌن ممدم العطاء وجهة التعالد 11-1

لة بٌانات العطاء . ٌمكن ان ٌمدم ممدم العطاء أٌا من المطبوعات المتصلة والتً تشكل جزءا من عطائه رالٌها فً و

 فً لؽة اخرى على ان ترفك بترجمة دلٌمة لنصوصها الى لؽة العطاء ، وحٌنها تعتمد الترجمة لؽرض تفسٌر العطاء.

 

 

 

 

 

 الوثائك المكونة للعطاء -11

 ٌتؤلؾ العطاء من الوثائك االتٌة: 11-1

( من 15،  14،  12أ. نموذج صٌؽة العطاء وجدول الكمٌات ؼٌر المسعر المستخدمة بما ٌتناسب مع المواد )
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 التعلٌمات لممدمً العطاء.

 ، إذا طلب. من التعلٌمات لممدمً العطاء 21ب. ضمان العطاء بما ٌتوافك مع المادة 

من تعلٌمات  22ٌض المّولع على العطاء بموجب وكالة مصدلة من كاتب العدل حسب المادة ج. التؤكٌد كتابة على تفو

 ممدمً العطاء.

 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.      16ممدم العطاء لتمدٌم عطائه وفما للمادة ) ألهلٌةد. البٌانات الموثمة 

مإهلة  مناشئبها والمجهزة من ممدمً العطاء هً من هـ. البٌانات الموثمة التً تإٌد بؤن السلع والخدمات المتعلمة 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.17وفما للمادة )

 

و. البٌانات الموثمة التً تإٌد تطابك السلع والخدمات المتصلة بها مع تلن المطلوبة فً وثائك المنالصة، وفما للمادة 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.39و  18) 

 

من التعلٌمات  19، وفما للمادة  لموثمة ألهلٌة ممدم العطاء لتنفٌذ العمد فً حالة إرساء العطاء علٌهز. البٌانات ا

 لممدمً العطاء،

 

 ح. أٌة وثٌمة أخرى محددة فً ورلة بٌانات العطاء.

 

 ، وجداول الكمٌات المسعرة نموذج  العطاء -12

، "نماذج العطاءات"  طاء الموجود فً المسم الرابععلى ممدم العطاء ان ٌستخدم نموذج استمارة تمدٌم الع 12-1

وٌجب أن ٌتم تعبئة النموذج بالكامل دون أي تؽٌٌر فً شكله ولن تمبل أٌة بدائل. كما وٌجب تعبئة جمٌع الفراؼات 

 بالمعلومات المطلوبة.

 

منشئها مستخدماً على ممدم العطاء أن ٌسلم جداول الكمٌات المسعرة للسلع والخدمات المتصلة بها بحسب  12-2

 المسم الرابع ،" نماذج العطاء". النماذج الموجودة فً

 

 العطاءات البدٌلة -13

 ال ٌتم اعتماد العطاءات البدٌلة مالم ٌنص على خالؾ ذلن فً "ورلة بٌانات العطاء". 13-1

 

 أسعار العطاءات والحسومات -14

جدول الكمٌات المسعر ٌجب أن تتطابك مع "واألسعار والحسومات الممدمة فً "نموذج صٌؽة العطاء"  14-1

 المتطلبات المحددة .

ٌجب أن تدرج وتسعر جمٌع البنود والمواد بشكل مستمل فً "جدول الكمٌات المسعر". وإذا احتوى الجدول  14-2

ً على بنود ؼٌر مسعرة سٌفترض أن أسعارها مشمولة من خالل بنود أخرى. وتعتبر أٌة بنود أو مواد ؼٌر مذكورة ف

من "التعلٌمات  31، وفً حالة التعدٌل ٌكون ذلن وفما للفمرة  ؼٌر مشمولة فً العطاء "جدول الكمٌات المسعر"

 لممدمً العطاءات".

 

 

 

 السعر الذي ٌظهر فً "نموذج صٌؽة العطاء" هو السعر اإلجمالً للعطاء، مستثنٌا أٌة حسوم ممدمة. 14-3

 العطاء". ٌر مشروطة، وأن ٌوضح كٌفٌة استخدامها فً "نموذج صٌؽةعلى ممدم العطاء أن ٌذكر أٌة حسوم ؼ 14-4

 

 

 المصطلحات 14-5

 EXW,CIP,CIF,C&F من  النافذ ومصطلحات اخرى مماثلة تخضع للضوابط المحددة فً االصدار

(Incoterms)  ."الصادرة عن ؼرفة التجارة العالمٌة وكما مشار الٌها فً "التعلٌمات لممدمً العطاءات 
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االسعار الممدمة من ممدم العطاء تكون ثابتة خالل فترة تنفٌذ العمد وهً ؼٌر لابلة للتؽٌٌر تحت أي ظرؾ ما   14-6

 ؾ ذلن فً "ورلة بٌانات العطاء".لم ٌنص على خال

 

الى عدة اجزاء )عدد من العمود( اذا نص على ذلن فً  مجزئةلد تطرح العطاءات بشكل منفرد )عمد واحد( او  14-7

% من البنود المحددة 111و ٌجب أن تتوافك األسعار المذكورة مع   ( من "التعلٌمات لممدمً العطاء" 1-1الفمرة )

العطاء". وعلى الممدمٌن الذٌن ٌرؼبون  % من كمٌاتها، إال إذا ذكر خالؾ ذلن فً "ورلة بٌانات111لكل جزء ومع 

( من 4-14ضحوا الحسم بما ٌتوافك مع الفمرة )علٌهم أن ٌو بتمدٌم حسم فً األسعار فً حالة إرساء أكثر من جزء

 "التعلٌمات لممدمً العطاء"، شرط أن تسلم العطاءات لجمٌع هذه )االجزاء( وتفتح فً نفس الولت.

 

 

 

 

 عملة العطاء -15

تمدم االسعار بالعملة المحددة فً ورلة بٌانات العطاء وتكون شاملة للضرائب والرسوم الكمركٌة واٌة مصارٌؾ  15-1

 ضافٌة عن النمل وكما مشار الٌه لكل " جداول االسعار " على حدة ضمن المسم الرابع .ا

 

 

 الوثائك التً تإكد أهلٌة ممدم العطاء -16

على ممدمً العطاء تعبئة "نموذج صٌؽة العطاء" الموجود فً الفصل الرابع، لٌوثموا أهلٌتهم للمشاركة فٌه  16-1

 لممدمً العطاءات". وفما للفمرة الرابعة من "التعلٌمات

 

 

 الوثائك التً تإكد اهلٌة السلع والخدمات -17

( من "التعلٌمات لممدمً العطاءات". فؤن 5لتؤكٌد االهلٌة للمواد والخدمات المجهزة وفك ما ورد فً المادة ) 17-1

( استمارات التعالد 4م )على ممدمً العطاءات ان ٌمأل البٌانات الخاصة ببلد المنشؤ فً جداول االسعار الواردة فً المس

. 

 

 

 الوثائك التً تإكد مطابمة السلع والخدمات ذات العاللة -18

 

الخدمات المتصلة بها لوثائك المنالصة . ٌتعٌن على ممدم العطاء ان ٌمدم كجزء مطابمة السلع و دتؤٌٌلؽرض  18-1

( جدول المتطلبات 4فنٌة الواردة فً المسم )من عطائه دلٌالً موثماً ٌإكد بؤن السلع المجهزة مطابمة الى المواصفات ال

. 

 

 

ٌمكن أن تكون هذه الوثائك على شكل مواد مطبوعة أو رسومات أو بٌانات، وٌجب أن تتضمن وصفا مفصال  18-2

، بحٌث ٌوضح توافمها مع المواصفات المطلوبة. وأن  الصفات الفنٌة واألدائٌة األساسٌة للسلع والخدمات أيلكل بند، 

 تمدم تمرٌرا باالختالفات واالستثناءات عن جدول المتطلبات.ٌسلم الم

 

 

 

 

 

 

، لمطع  ، بما فً ذلن الموارد المتاحة، واألسعار الحالٌة على ممدم العطاء أن ٌمدم أٌضا لائمة بجمٌع التفاصٌل 18-3
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المحددة فً "ورلة  ، والمعدات الخاصة والضرورٌة الستمرار عمل السلع بعد استخدامها من المشتري للفترة الؽٌار

 بٌانات العطاء".

ٌجب أن تكون معاٌٌر المصنعٌة والعمل والمواد والمعدات واإلشارة إلى األسماء التجارٌة و/ أو أرلام األدلة  18-4

المصورة المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات وصفٌة ال حصرٌة. ولممدم العطاء أن ٌعرض معاٌٌر أخرى 

أرلام األدلة المصورة، بشرط أن تحمك نفس كفاءة البنود المذكورة فً " جدول  او ارٌة و/للجودة والعالمات التج

 المتطلبات "أو أعلى منها وأن تنال رضا المشتري.

 

 

 

 

 

 الوثائك التً تإكد مإهالت ممدم العطاء -19

 فً بالشروط  األتٌة:ٌجب على المستندات التً تثبت مإهالت ممدم العطاء فً حال إرساء العطاء علٌه، أن ت 19-1

 

)ا( على ممدمً العطاءات ؼٌر المصنعٌن او المنتجٌن للسلع التً تعرض تجهٌزها تمدٌم تخوٌل الجهة المصنعة للسلع 

، ونموذج تخوٌل الجهة المصنعة او المنتجة بتسوٌك هذه السلع فً  له بتسوٌمها بموجب النموذج فً الفصل الرابع

 فً التعلٌمات لممدمً العطاءاتبلد المشتري ، اذا نص على ذلن 

 

 

 

 

 

)ب( إذا لم ٌكن ممدم العطاء عامالً فً العراق، وإذا كان ذلن مطلوباً فً "ورلة بٌانات العطاء"، ٌجب أن ٌكون ممثالً 

بوكٌل عنه فً العراق مجهزاً ولادراً على المٌام بعملٌات الصٌانة وتوفٌر لطع الؽٌار بحسب ما هو مذكور فً شروط 

 و/او المواصفات الفنٌة.العمد .

 

 

، "معاٌٌر التمٌٌم  )ج( أن تتوفر فً ممدم العطاء جمٌع المإهالت والمعاٌٌر المنصوص علٌها فً المسم الثالث

 والمإهالت".

 

 فترة نفاذٌة العطاءات -21

لة تستمر نفاذٌة العطاء بعد الموعد النهائً المحدد من المشتري لتسلٌمه بحسب ما هو مذكور فً "ور 21-1

 بٌانات العطاء"، وٌتم استبعاد أي عطاء تمتد نفاذٌته لفترة ألصر.

 

 

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

ً تحرٌرٌاً. إذا تم طلب ضمان العطاء بح سب ما هو منصوص الحالة ٌجب أن ٌكون طلب التمدٌد واإلجابة علٌه موثما

( من "التعلٌمات لممدمً العطاء"، ٌتم تمدٌد الضمان لنفس الفترة أٌضا. ولممدم العطاء الحك 21علٌه فً المادة )

برفض طلب التمدٌد دون أن ٌفمد ضمان العطاء. لن ٌطلب أو ٌسمح لممدم العطاء الذي وافك على االستجابة لطلب 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء . 3-21الحالة المبٌنة فً الفمرة  صاحب العمل بتمدٌد نفاذٌة عطائه أال فً

 

 

 

 

فً العمود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة و تعدٌل األسعار ،و فً حالة تؤخر صدور لرار اإلحالة فترة تزٌد عن  21-3
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لتمدٌد . تتم مفاضلة ( ٌوماً على تارٌخ  نفاذ العطاء االبتدائً فتتم مراجعة وتعدٌل األسعار كما محدد فً طلب ا56)

 العطاءات باالعتماد على أسعار العطاءات دون األخذ بنظر االعتبار تعدٌل األسعار المشار الٌه أعاله.

 

 

 

 

 ضمان العطاء -21

، كجزء من العطاء، " ضمان عطاء" إذا كان ذلن مطلوباً فً "ورلة البٌانات  ٌجب على ممدم العطاء أن ٌمدم 21-1

 العطاء".

 مدم العطاء تضمٌن عطائه بضمان العطاء بالمبلػ والعملة المحددة فً ورلة بٌانات العطاء كما ٌجب :على م 21-2

 

أن ٌمدم على شكل خطاب ضمان مصرفً او صن مصدق الصادرة عن الحكومة العرالٌة ، أو اٌة صٌؽة اخرى ٌتم  .أ 

 االشارة الٌها فً ورلة بٌانات العطاء.

 

العراق بموجب نشرة ٌصدرها البنن المركزي العرالً عن الكفاءة المالٌة  أن ٌصدر الضمان من مصرؾ معتمد فً .ب 

للمصرؾ، ٌختارها ممدم العطاء. إذا كانت هذه المإسسة المصرفٌة موجودة خارج العراق فٌجب أن تعتمد لها مإسسة 

 مالٌة ردٌفة معتمدة داخل العراق، لتتمكن من تفعٌل الضمان،

 

 

، "نماذج العطاءات"، أو أي نموذج آخر ٌعتمد من  الموجودة فً المسم الرابع أن ٌتوافك مع أحد نماذج الضمان .ج 

 المشتري لبل تسلٌم العطاء،

 

( 5-21أن ٌكون لابالً للصرؾ فور اصدار طلب خطً من المشتري فً حالة اإلخالل بالشروط الواردة فً الفمرة ) .د 

 من "التعلٌمات لممدمً العطاءات"،

 

 ، ولن تمبل النسخ المصورة، ألصلٌةهـ.  أن ٌتم تسلٌم النسخة ا

ٌوماً بعد انتهاء فترة نفاذ العطاء او بعد تارٌخ  تمدٌد نفاذ العطاء  إذا كان ذلن  28أن ٌكون ساري المفعول لمدة  .و 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.2-21مطلوبا وفما للفمرة )

 

ً وفما للفمرة ) 21-3 ( من التعلٌمات 1-21لن ٌتم لبول أي عطاء ال ٌشمل تعهد ضمان عطاء إذا كان ذلن مطلوبا

 لممدمً العطاء، حٌث سٌعتبر ؼٌر مستوٍؾ للشروط.

 

 

ٌتم اعادة ضمانات الممدمٌن ؼٌر الناجحٌن إلى أصحابها فً أسرع ولت ممكن وفور أن ٌموم الممدم الفائز  21-4

 تولٌع العمد.وبعد ( من التعلٌمات لممدمً العطاء. 44تنفٌذ وفما للمادة )بتمدٌم ضمان ال

 

 : ٌمكن مصادرة مبلػ ضمان العطاء إذا فشل ممدم العطاء الفائز فً 21-5

 من "التعلٌمات لممدمً العطاءات" 43( تولٌع العمد وفما للفمرة 1)

 مدمً العطاءات".من "التعلٌمات لم 44( تمدٌم  ضمان حسن االداء وفما للفمرة 2)

 

، إذا لم ٌكن  ضمان عطاء المشروع المشترن ٌجب أن ٌكون باسم المشروع المشترن الذي ٌسلم العطاء 6 -21

 المشتركٌنالمشروع المشترن لد تؤسس بشكل لانونً ولت تمدٌم العطاء، فٌجب ان ٌمدم الضمان باسم جمٌع الشركاء 

 المذكورٌن.

 

أي عمد  إلحالةعن عدم أهلٌة المماول  اإلعالنى ذلن فً ورلة بٌانات العطاء( للمشتري الحك ) أذا نص عل  21-7
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 علٌه لفترة محددة و كما محدد فً ورلة بٌانات العطاء وفً الحاالت األتٌة:

 

 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء او 43اذا فشل ممدم العطاء الفائز فً تولٌع العمد بموجب الفمرة  - أ

 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاءات . 44ائز فً تمدٌم ضمان حسن االداء بموجب المادة ) اذا فشل ممدم العطاء الف - ب

 طرٌمة تمدٌم وتولٌع العطاء -22

أصلٌة" من  نسخة على ممدم العطاء أن ٌمدم نسخة أصلٌة واحدة ممٌزة من  عطائه مإشراً علٌها كلمة" 22-1

علٌمات الخاصة بممدمً العطاء، كما ٌجب على المتمدم أن من الت (11المادة )  وثائك المنالصة كما هو مذكور فً

ٌسلم عدداً من النسخ ؼٌر األصلٌة الممٌزة بكلمة "نسخة" كما هو محدد فً بٌانات العطاء. فً حال وجود أي اختالؾ 

 بٌن النسخة واألصل ٌتم اعتماد "النسخة االصلٌة".

 

 

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

 شخص مخول بالتولٌع نٌابة عن ممدم العطاء وان ٌكون التحوٌل مصادق من كاتب العدل.

ال تعتبر أي آثار للمسح أو الكتابة بٌن السطور نافذة إال إذا رافمها تولٌع الشخص المخول بتولٌع العطاء أو  22-3

 تولٌعه باألحرؾ األولى.

 

 

 د. تسلٌم وفتح العطاءات                                       

 تسلٌم و إؼالق وتؤشٌر العطاءات -23

 ٌسلم ممدمو العطاءات عطاءاتهم بالٌد أو ٌرسلونها بالبرٌد المسجل. 23-1

ات العطاء(، ٌجب أن تسلم ) فً حالة االشارة الى ذلن فً ورلة بٌان عند تسلٌم العطاءات بالٌد أو بالبرٌد االلكترونً أ.

( من التعلٌمات 13، أذا كان مسموحاً بها وفما للمادة ) ، والعطاءات البدٌلة النسخ األصلٌة وؼٌر األصلٌة من العطاء

، فً مؽلفات منفصلة، على أن تحمل هذه المؽلفات إشارة تبٌن فٌما إذا كانت النسخ التً بداخلها  لممدمً العطاء

 ( و2-22ت بعد ذلن وفما للفمرات )توضع هذه المؽلفات فٌما بعد فً مؽلؾ واحد، وتتم اإلجراءاأصلٌة أو ؼٌر أصلٌة. 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء(.22-3)

 

ب. لممدمً العطاءات تمدٌم عطاءاتهم الكترونٌا) فً حالة االشارة الى ذلن فً ورلة بٌانات العطاء بموجب التعلٌمات 

 ات العطاء.المنصوص علٌها فً ورلة بٌان

 

 ٌجب ان تكون المؽلفات الداخلٌة والخارجٌة: 23-2

 )أ(  تحمل اسم وعنوان ممدم العطاء.

 ( من "التعلٌمات لممدمً العطاء".1-24موجهة للمشتري وفما للفمرة ) )ب(

إشارات ( من التعلٌمات لممدمً العطاء، وأٌة 1-1ٌظهر علٌها تعرٌؾ العطاء المشار إلٌه فً الفمرة الفرعٌة ) )ج(

 تعرٌفٌة أخرى مذكورة فً بٌانات العطاء.

( من "التعلٌمات 1-27تحمل تحذٌراً بعدم فتح المؽلؾ لبل تارٌخ فتح العطاء بما ٌتوافك مع الفمرة الفرعٌة ) )د(
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 لممدمً العطاء".

 رات المطلوبة.ال ٌتحمل المشتري مسإولٌة ضٌاع أو فتح أٌة مؽلفات اذا لم تكن مؽلمة و مختومة و تحمل االشا 23-3

 الموعد النهائً لتسلٌم العطاءات -24

 ٌجب أن ٌستلم المشتري العطاءات على العنوان المحدد و فً التارٌخ والولت المحددٌن فً بٌانات العطاء. 24-1

 

للمشتري الحك فً تمدٌد الموعد النهائً الستالم العطاءات عن طرٌك تعدٌل بٌانات العطاء بما ٌتوافك مع  24-2

( من "التعلٌمات لممدمً العطاء". وفً هذه الحالة تمدد حموق وواجبات المشتري وممدم العطاء وفما 8دة )الما

 للموعد الجدٌد.

 

 العطاءات المتؤخرة -25

من التعلٌمات لممدمً  24لن ٌعتمد المشتري أٌاً من العطاءات التً تسلم بعد الموعد النهائً وفما للفمرة  25-1

 أي عطاء ٌصل بعد الفترة المحددة ٌعتبر متؤخراً وٌجري رفضه واعادته إلى صاحبه دون فتحه. ، فإن العطاء. وعلٌه

 السحب واالستبدال وتعدٌل العطاءات -26

لممدم العطاء الحك فً سحب أو استبدال أو تعدٌل العطاء بعد تسلٌمه، عن طرٌك إرسال أشعاراً تحرٌرٌاً وفما  26-1

دمً العطاءات"، على أن ٌكون االشعار مولع من شخص مخول وأن تكون مصحوب ( من "التعلٌمات لمم11للمادة )

( من "التعلٌمات لممدمً العطاء" . وترفك االشعارات الخاصة باالستبدال أو 2-22بنسخة من التخوٌل بموجب الفمرة )

 : السحب بتخوٌل  رسمً .ان جمٌع االشعارات الخطٌة ٌجب أن

 

من "التعلٌمات لممدمً العطاءات" وٌجب أن تحمل المؽلفات إشارات تحدد محتواها  23و  22)أ( تسلم وفما للفمرتٌن 

 بوضوح، "سحب"، "استبدال"، "تعدٌل"؛

 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 24)ب( تصل إلى المشتري لبل الموعد النهائً لؽلك المنالصة وفما للفمرة 

( من التعلٌمات لممدمً العطاء فؤنها تعاد ؼٌر مفتوحة 1-26فً حالة العطاءات المطلوب سحبها وفما للفمرة ) 26-2

 ألصحابها.

سحب أو استبدال أو تعدٌل العطاء فً الفترة ما بٌن الموعد النهائً لؽلك المنالصة  العطاء ال ٌحك لممدم 26-3

 العطاء المحددة فً ورلة بٌانات العطاء المحددة او اي تمدٌد الحك علٌها. نفاذٌةوانتهاء 

 العطاءات فتح -27

ٌجب على )لجنة فتح العطاءات( أن تموم بفتح العطاءات بحضور ممدمً العطاءات او ممثلٌهم المخولٌن فً  27-1

، وفً حالة الموافمة على اعتماد العطاء الكترونٌا   فً الولت والمكان والتارٌخ المحددة فً بٌانات العطاء علنٌةجلسة 

جراءات الخاصة بفتح العطاءات الممدمة الكترونٌا فً "ورلة بٌانات (، ٌجب ان توضع اال1-23وبموجب الفمرة )

 العطاءات".

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

هنان تخوٌل رسمً  العطاء المسحوب إلى صاحبه دون فتحه. وال تعتبر رسالة السحب سارٌة المفعول إال إذا كان

بذلن، كما ٌجب لراءة هذا التخوٌل على المأل فً جلسة فتح العطاءات. تفتح بعدها المؽلفات التً تحمل كلمة 

"استبدال" وتمرأ على المأل وٌتم استبدالها بعرض العطاء األول الذي ٌتم إرجاعه إلى صاحبه دون فتحه. وال ٌسمح 

ً تمرأ على المأل فً جلسة االفتتاح. تفتح بإجراء التعدٌل إال فً حالة وجود رسال ة استبدال تحمل تخوٌالً رسمٌا

المؽلفات التً تحمل كلمة "تعدٌل" وتمرأ على المأل، وال ٌعتمد التعدٌل إال إذا كانت هنان رسالة مكتوبة به تحمل 
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تدخل فً المنافسة و  لتًتخوٌالً رسمٌاً. و أن المؽلفات التً فتحت ولرأت خالل جلسة فتح العطاءات وحدها هً ا

 التمٌٌم

، وتمرأ  ، وٌذكر فٌما إذا كانت هنان مذكرة تعدٌلالعطاءتفتح المؽلفات واحداً تلو اآلخر، حٌث ٌمرأ اسم ممدم  27-3

، وأٌة تفاصٌل أخرى  ، وٌذكر ضمان العطاء إذا كان مطلوباً  األسعار الممدمة بما فٌها الحسومات والعروض البدٌلة

ً لعطاءات أن من المناسب ذكرهاً. وأن الحسومات والعطاءات البدٌلة التً تمرأ على المأل الجلسة هترى  لجنة فتح ا

ٌجوز رفض أي من العطاءات المذكورة خالل جلسة فتح العطاءات  التمٌٌم. و الوحدها التً تدخل فً المنافسة و

 التعلٌمات لممدمً العطاء. ( من1-25، وفما لما هو مذكور فً الفمرة ) باستثناء العطاءات المتؤخرة

 

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

كان هنان سحب أو استبدال أو تعدٌل، و عرض السعر بحسب االجزاء إذا كان هذا ممكناً، بما فً ذلن الحسومات 

سموحاً بها، كذلن وجود أو عدم وجود ضمان العطاء إذا كان مطلوباً. ٌطلب المشتري من والعروض البدٌلة إذا كان م

ممثلً ممدمً العطاء الحاضرٌن للجلسة التولٌع على سجل فتح العطاءات. وتوزع نسخة من محضر جلسة فتح 

علومات الموجودة فً الذٌن سلموا عطاءاتهم فً الولت المحدد، كما تنشر الم العطاءات على جمٌع ممدمً العطاءات

 السجل على المولع اإللكترونً .

 

 

 هـ. تمٌٌم وممارنة العطاءات                                       

 السرٌة -28

التوصٌة بإرساء العطاء ت المتعلمة بالتدلٌك والتمٌٌم والممارنة والتؤهٌل الالحك وال ٌتم اإلفصاح عن المعلوما 28-1

 شخص أخر حتى تعلن نتائجها بشكل رسمً فً اعالن إرساء العطاء. ، أو أي للممدمٌن

 

 

إن أٌة محاولة من ممدم العطاء للتؤثٌر على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( فً عملٌة التدلٌك  28-2

 والتمٌٌم والممارنة وإرساء العطاء  تتسبب فً استبعاد العطاء الممدم منه.

 

 

 

( من التعلٌمات لممدمً العطاء، على ممدم العطاء أن ٌخاطب المشتري تحرٌرٌاً 2-28الفمرة )بؽض النظر عن  28-3

 أذا أراد االتصال به لشؤن ٌتعلك بالعطاء، وذلن فً الفترة الممتدة ما بٌن فتح العطاءات وحتى إرساء العطاء.

 

 توضٌح العطاءات -29

( بهدؾ المساعدة فً تدلٌك وتمٌٌم وممارنة العطاءات، أن ٌحك لجهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات  29-1

ٌطلب من ممدم العطاء توضٌح ما جاء بعطائه، وال ٌعتمد أي توضٌح بشؤن العطاء إذا لم ٌطلب منها . و ٌجب أن ٌكون 

ً ، وال ٌسمح بطلب أو تمدٌم أو السماح بتؽٌٌر األسعار إال إذ ً تحرٌرٌا ا كان ذلن طلب التوضٌح واإلجابة علٌه موثما

 من "التعلٌمات لممدمً العطاء". 31لتصحٌح خطؤ حسابً ٌكتشفه المشتري خالل عملٌة التمٌٌم وفما للفمرة 

 

 استجابة العطاءات -31

 ٌعتمد لرار المشتري فٌما إذا كان العطاء موافماً للشروط على محتوٌات العطاء نفسه. 31-1

 

وفً لجمٌع البنود والشروط والمواصفات المذكورة فً وثائك العطاء المستوفً للشروط هو العطاء المست 31-2

 المنالصة دون أي تؽٌٌر أو تحفظ أو حذؾ جذري. 

 

 : أن التؽٌٌر او التحفظ او الحذؾ الجذري هو الذي
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 ؛العطاءٌإثر بؤٌة طرٌمة كانت على نوعٌة أو أداء السلع والخدمات المحددة فً  ( أ)

 

 ووثائك المنالصة، من حموق المشتري أو واجبات ممدم العطاء؛ٌحد بؤٌة طرٌمة كانت، وبما ال ٌتوافك  ( ب)

 

 ٌإثر فً حالة لبول المشتري لهذا التحفظ او التؽٌٌر الجذري على المنافسة مع الممدمٌن اآلخرٌن. ( ت)

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

 حذؾ أو التحفظ على المعلومات الممدمة بعد جلسة الفتح العلنً للعطاءاتتؽٌٌر أو 

 

 

 ، األخطاء والحذؾ عدم مطابمة المواصفات -31

فً حالة استٌفاء العطاء للشروط األساسٌة المطلوبة، تستطٌع جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل  31-1 31-1

مات أو الوثائك الضرورٌة، خالل فترة زمنٌة معمولة لتعدٌل العطاءات ( أن تطلب من ممدم العطاء أن ٌسلم المعلو

النوالص التً ال تتعلك بالمادة األساسٌة والمتعلمة بؤؼراض التوثٌك. هذه النوالص أو الحذؾ ٌجب أن ال تتعلك بؤي 

طلوبة إلى شكل من األشكال باألسعار المذكورة فً العطاء . و ٌإدي عدم تمكن ممدم العطاء من تسلٌم المعلومات الم

 . عطائهاستبعاد 

 

 : إذا استوفى العطاء جمٌع الشروط، ٌحك للمشتري تصحٌح أٌة أخطاء حسابٌة حسب الشروط األتٌة 31-2

إذا كان هنان تعارض بٌن وحدة السعر وبٌن المجموع االجمالً للبنود الذي ٌنتج عن ضرب وحدة السعر  ( أ)

إذا رأت لجنة تحلٌل العطاءات أن هنان خطؤً فً العالمة بالكمٌات ، تعتمد وحدة السعر وٌصحح المجموع، إال 

 العشرٌة لوحدة السعر ٌحتسب عندها المجموع االجمالً وتصحح وحدة السعر.

 

إذا كان هنان خطؤ فً ناتج عملٌات جمع المبالػ اإلجمالٌة لكل بند تعتمد هذه المبالػ اإلجمالٌة وٌصحح  ( ب)

 المجموع.

واألرلام فً تحدٌد المبالػ تعتمد المبالػ المذكورة كتابة، إال إذا كان المبلػ إذا كان هنان تعارض بٌن الكلمات  ( ت)

ً بخطؤ حسابً.  الفمرتٌن الثانوٌة )أ( و  بموجب لألحكامتعتمد المٌمة الرلمٌة وفما  عند ذلنالمذكور متعلما

 )ب( اعاله .

 

 

التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات(، إذا لم ٌوافك ممدم العطاء الفائز على التصحٌحات التً تجرٌها جهة  31-4

 ٌفمد العرض أهلٌته، و ٌصادر ضمان العطاء الخاص به.

 

 

 التدلٌك األولً للعطاءات -32

تموم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتدلٌك العطاءات للتؤكد أن جمٌع المستندات والوثائك  32-1

، وللتؤكد من اكتمال المعلومات الموجودة فً الوثائك  دمً العطاء موجودةمن التعلٌمات لمم 11المطلوبة فً الفمرة 

 المسلمة.

 

 

 ٌجب على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تإكد استالمها للمعلومات والمستندات األتٌة: 32-2

 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.1-12العطاء، وفما للفمرة ) صٌؽة )أ(

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.2-12سعار وفما للفمرة ))ب( جدول األ

 من التعلٌمات لممدمً العطاء، إذا كان الضمان مطلوباً. 21وفما للفمرة  العطاء)ج( ضمان 

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

 ، والتمٌٌم الفنً تدلٌك الشروط والبنود -33
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جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتدلٌك العطاء لتتؤكد من ان الشروط والبنود المحددة فً تموم  33-1

 شروط العمد العامة والخاصة لد تم لبولها من المتمدم دون أٌة تحفظات أو تؽٌٌرات جذرٌة.

 

( من 18للمادة ) الممدم وفما )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( تمٌٌم الجوانب الفنٌة للعطاء تموم جهة التعالد 33-2

، للتؤكد من أن جمٌع المتطلبات المحددة فً الجزء السادس )جدول المتطلبات( موجودة دون  التعلٌمات لممدمً العطاء

 أٌة تحفظات أو تؽٌٌرات مادٌة.

 

نً أن العطاء ال إذا لررت جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( بعد تدلٌك الشروط والبنود والتمٌٌم الف 33-3

 من التعلٌمات لممدمً العطاءات، ٌعتبر العطاء مستبعداً. 31ٌستوفً الشروط المطلوبة بالفمرة 

 

 التؽٌٌر الى عملة موحدة -34

الؼراض المفاضلة والتمٌٌم ، على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( تحوٌل العمالت لمبالػ العطاءات 34-1

عطاء باعتماد نسبة التحوٌل الصادرة من البنن المركزي بالتارٌخ الذي اللة المحددة فً ورلة بٌانات المختلفة الى العم

 تحدده "ورلة بٌان العطاء" لتلن العملة.

 

 هامش االفضلٌة لممدمً العطاءات المحلٌٌن -35

، ما لم ٌنص على ذلن فً ال ٌتم اعتماد هامش لألفضلٌة للعطاءات الممدمة من لبل ممدمً العطاءات المحلٌٌن  35-1

 الى المٌمة المحددة للهامش فً ورلة بٌانات العطاء. اإلشارةورلة بٌانات العطاء، و عند ذان ٌتم 

 

 تمٌٌم العطاءات -36

ٌجب أن تموم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( بتمٌٌم جمٌع العطاءات التً وصلت إلى هذه المرحلة  36-1

 نها ٌستوفً الشروط المطلوبة.لتتؤكد من أن مضمو

 

تستخدم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( فً تمٌٌم العطاءات جمٌع العوامل واألسالٌب والمعاٌٌر  36-2

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

 

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

 

 (؛14سعر العطاء الممدم وفما للمادة ) ( أ)

 

 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.3-31تعدٌل األسعار ألؼراض تصحٌح األخطاء الحسابٌة وفما للفمرة ) ( ب)

 (  من التعلٌمات لممدمً العطاء؛4-14عدٌل األسعار الناجم عن الحسومات الممدمة وفما للفمرة ) ( ت)

التعدٌالت الناجمة عن تطبٌك معاٌٌر التمٌٌم المحددة فً الجزء الثالث من ورلة بٌانات العطاء )التمٌٌم  ( ث)

 ومعاٌٌر التؤهٌل(.

 

ٌجب أن ٌشمل تمٌٌم جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( للعطاء ، عوامل أخرى ؼٌر األسعار وفما  36-4

( من التعلٌمات لممدمً العطاء. هذه العوامل لد تكون متعلمة بصفات وأداء وشروط شراء السلع 14دة ) للما

 والخدمات. 

 

، إن وجدت، ٌجب أن ٌوضح فً الشروط المالٌة لتسهٌل عملٌة الممارنة بٌن العطاءات، إال إذا  إن تؤثٌر هذه العوامل

التؤهٌل( ان االلٌة والمعاٌٌر واالسس الخاصة بالمفاضلة هً تلن  ذكر ؼٌر ذلن فً الجزء الثالث )معاٌٌر التمٌٌم و

 د( .-3-36المشار الٌها بالبند )
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اذا وردت فً وثائك المنالصة االحمٌة فً التجزئة والسماح لممدم العطاء بتمدٌم اسعاره لمائمة )الجزء( او  36-5

طنٌة فٌحك للمشتري التعالد مع اكثر من مجهز وتعتمد عند اكثر من الموائم ) األجزاء( المكونة للمنالصة  العامة الو

 ذلن معاٌٌر تمٌٌم وممارنه العطاءات المشار الٌها فً الفصل الثالث.

 

 ممارنة العطاءات -37

على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات( أن تمارن بٌن مضمون جمٌع العطاءات المستوفٌة للشروط لتتمكن 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 36االلل سعراً ) المستجٌب مالٌا و فنٌا وادارٌا ( وفما للفمرة من تحدٌد العطاء 

 

 

 تؤهٌل الالحك لممدمً العطاءال -38

 

على جهة التعالد )لجنة تمٌٌم وتحلٌل العطاءات ( أن تمرر بعد اختٌار العطاء االلل كلفة )والمستجٌب مالٌا و  38-1

 كان ممدم العطاء مإهالً لتنفٌذ العمد بصورة مرضٌة.فنٌا وادارٌا( فٌما إذا 

 

 

من  17ٌصدر هذا المرار بعد تدلٌك ومراجعة جمٌع الدالئل الموثمة لمإهالت ممدم العطاء وفما للفمرة   38-2

 "التعلٌمات لممدمً العطاء".

 

شرطا اساسٌا إلحالة العطاء (، ٌعتبر التؤهٌل الالحك لممدم العطاء الفائز 2-38( ، )1-38فً ضوء الفمرتٌن) 38-3

 المشار الٌها اعاله ٌتم استبعاده ودراسة العطاء االلل كلفة الذي ٌلٌه. التؤهٌلوفً حالة عدم استٌفائه لشروط 

 

 

 حك المشتري فً رفض أو لبول أي عطاء -39

اءات الممدمة ، كما أن له الحك بإلؽاء المنالصة ورفض جمٌع العط للمشتري الحك برفض أو لبول أي عطاء 39-1

 ، دون تحمل أٌة مسإولٌة لانونٌة تجاه الممدمٌن. فً أي ولت لبل احالة العمد

 

 

 احالة العطاء و.                                           

 معاٌٌر االحالة -41
التؤكد من أهلٌته  ٌحال العطاء على ممدم العطاء االلل كلفة والمستوفً للشروط الواردة فً العطاء كافة وبعد 41-1

 ولدراته على تنفٌذ العمد بؤفضل صورة ممكنه.
 
 

 حك المشتري فً تؽٌٌر الكمٌات ولت إحالة العطاء -41
 

ٌحتفظ المشتري عند احالة العطاء بحك تؽٌٌر الكمٌات المحددة الفصل السادس )جدول المتطلبات(، سواء  41-1
النسب المحددة فً ورلة بٌانات العطاء، ودون أي تؽٌٌر فً وحدة بالزٌادة أو النمصان، على أن ال ٌتجاوز التؽٌٌر 

 السعر أو أٌة شروط أخرى مذكورة فً وثائك المنالصة.
 
 
 

 التبلٌػ بإحالة العطاء -42
 

 على المشتري لبل انتهاء فترة نفاذٌة العطاء ان ٌبلػ ممدم العطاء الفائز تحرٌرٌاً بانه لد تم لبول عطائه. 42-1
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، على المشتري اشعار ممدمً العطاءات ؼٌر الفائزٌن بذلن  صدور كتاب المبول لممدم العطاء الفائزبمجرد  42-2
 ( الحما.5-42نصت علٌه الفمرة ) واعالمهم بسبب عدم فوزهم واطالق ضمان العطاء الممدمة منهم عدا ما

 
 

فً مولعه االلكترونً متضمنة ما  ، على المشتري نشر نتائج التحلٌل للعطاءات كذلن حال صدور كتاب المبول 42-3
 ٌؤتً:

 ا. اسماء ممدمً العطاءات الذٌن ساهموا بتمدٌم عطاءاتهم.
 ب. مبالػ العطاءات كما لرئت عند فتح العطاءات.

 ج. اسماء ممدمً العطاءات ومبالػ عطاءاتهم بعد التحلٌل.
 

 د. اسماء ممدمً العطاءات المستبعدة و اسباب االستبعاد.
 

 م العطاء الفائز ومبلػ عطائه ومدة التنفٌذ اضافة الى خالصة لوصؾ العمل المشمول بالعمد .هـ. اسم ممد
 
 

 ٌعتبر خطاب لبول العطاء عمدا ملزما لحٌن تولٌع العمد الرسمً.  42-4
 

( وتولٌعه للعمد ، ٌموم المشتري 44لحٌن تمدٌم ممدم العطاء الفائز لضمان حسن االداء بموجب المادة ) 42-5
 الثالثة.ت المرشحٌن بالمرتبتٌن الثانٌة وحتفاظ بضمان العطاء لممدمً العطاءاباال
 

 تولٌع العمد -43
بعد إرسال "خطاب لبول العطاء" مباشرةً  ٌجب على المشتري أن ٌرسل لممدم العطاء صٌؽة العمد الرسمٌة  43-1

 وشروط العمد الخاصة.
 
 

 ( ٌوماً متضمنة مدة اإلنذار29أو تسعة وعشرون )( ٌوماً 14عن ) على ممدم العطاء الفائز و خالل مدة ال تزٌد43-2
المبول  او بعد انتهاء فترة الطعن  أن ٌولع صٌؽة العمد  وٌثبت تارٌخه وٌعٌده إلى المشتري  من تارٌخ  استالم كتاب

وص علٌها فً وبخالفه ٌتحمل المجهز اآلثار المانونٌة المنص ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً ورلة بٌانات العطاء
 تعلٌمات تنفٌذ العمود الحكومٌة النافذة.

 
 

( من تعلٌمات الى ممدمً العطاءات المشار الٌها اعاله ، اذا لم ٌتم 2-43اضافة الى ما نصت علٌه الفمرة )  43-3
لن فً تولٌع العمد بسبب ٌعود الى معولات خاصة بالمشتري او بلد المشتري فال ٌكون ممدم العطاء ملزماً بعطائه كذ

حالة ظهور مثل هذه المعولات بتعلٌمات صادرة من بلد تجهٌز المواد او السلع او االنظمة او الخدمات فال ٌكون ممدم 
 العطاء ملزماً بعطائه اٌضاً .

 
على ممدم العطاء عند التمدم بطلب اعفائه من التزاماته ان ٌثبت وٌمنع المشتري بان عدم تولٌع العمد لم ٌكن بسبب 

او اخالله فً انجاز اٌة مسائل شكلٌة مطلوبة بموجب شروط العمد العامة وانه لد تمدم بطلب الحصول على اهماله 
 و السلع او االنظمة او الخدمات .االجازات والتخوٌالت الضرورٌة لتصدٌر المواد ا

 
 ضمان حسن االداء -44
ٌوماً من إرساء  29للعمد ، أن ٌإمن خالل  على ممدم العطاء اذا كان مطلوباً بموجب الشروط العامة والخاصة 44-1

العطاء بضمنها مدة االنذار  ضمان حسن االداء ، ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً ورلة بٌانات العطاء. وعلٌه أن 
ٌستخدم نموذج ضمان حسن االداء الموجود فً الفصل التاسع )نماذج العمد(، أو أي نموذج آخر ممبول من المشتري. 

-21باسم الممدم الفائز بالعطاء و اطالق ضماناتهم بحسب الفمرة ) العطاءاتتري إبالغ جمٌع ممدمً ٌتعٌن على المش
 ( من التعلٌمات لممدمً العطاء.4
 

ً إللؽاء اإلرساء  44-2 ً كافٌا ٌعتبر اخفاق ممدم العطاء الفائز فً تمدٌم ضمان حسن االداء أو تولٌع العمد سببا
لحالة ٌحك للمشتري أن ٌرسً العطاء على ممدم العطاء الذي ٌلٌه والمستوفً ومصادرة ضمان العطاء. وفً هذه ا

الالزمة لتحمٌل  اإلجراءاتالشروط المطلوبة وٌستطٌع تنفٌذ بنود العمد بؤفضل صورة ممكنة. وللمشتري اتخاذ  لجمٌع
 . الفرق بٌن سعري العطاءٌن الناكل
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 القسن الثاني: ورقت بياناث العطاء
 

تكمل البٌانات األتٌة الخاصة بالسلع المراد تجهٌزها وتلحك وتعدل الشروط الواردة فً التعلٌمات لممدمً العطاء . و فً حالة 
 وجود أي تعارض تعتمد النصوص الموجودة فً هذه البٌانات.

 
 ()التعلٌمات الخاصة باستكمال البٌانات مكتوبة بٌن لوسٌن

 

رلم الفمرة 
فً التعلٌمات 

لممدمً 
 العطاء

 عام –أ 

 : اسم المشتري 1-1

 [ شركة اور العامة ] 

للمرة االولى [2222/م/م/5رلم ] المحلٌة المنالصة العامةاسم ورلم المنالصة: ] 1-1  

 حسبو كم من كل نوع حزٌن وثالثة واربعة حزوز(222) 2ملم 122×1كم سلن المنٌوم لٌاس  622تجهٌز 

 .لمطلوبة الموضحة فً جدول المواصفات الفنٌة ا المواصفات الفنٌة

 ٌوم  35فترة التجهٌز : 

 

للمرة االولى  2222/م/م/5رلم ] المحلٌة العامةالمنالصة أسم ورلم المشروع فً الموازنة الفدرالٌة:   2-1

 [2222على الموازنة التشغٌلٌة لعام 
 شراء مواد اولٌة 1311التبوٌب : 

وجد الئحة بأسماء الشركات غٌر المؤهلة أو الممنوعة من العمل لدى وزارة التخطٌط  / دائرة العمود ت 4-2

  (www.mop.gov.iqالعامة الحكومٌة )

 ب. محتوٌات وثائك العطاء 

 لغرض توضٌح اهداف العطاء فمط , عنوان المشتري هو:   7-1

 تماطع سوق الشٌوخ( –الناصرٌة  –سً لشركة اور العامة فً محافظة ذي لار الممر الرئٌ

 

 شعبة المنالصات / لجنة فتح العطاءات / الطابك االول  –الجهة التً تستلم العطاء : المسم التجاري 

 

 الناصرٌة ( -المدٌنة : ) ذي لار 

 الدولة : جمهورٌة العراق

 

 / المدٌر التجاري ر لفتةعادل خضٌ( المهندس 37311011070هاتف: )

 البرٌد االلكترونً :

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

لتاسعة صباحا فً تمام الساعة ا (5/9/2222)بتارٌخ سٌعمد مؤتمر خاص لإلجابة عن االستفسارات  7-1

بتولٌت المحلً لمدٌنة الناصرٌة وذلن على لاعة االجتماعات ، وأن كل االستفسارات المتعلمة بوثائك 

واذا صادف موعد انعماد  .المنالصة ٌجب أن تمدم فً موعد ألصاه سبعة أٌام تسبك تارٌخ انعماد المؤتمر 

المؤتمر او موعد غلك المنالصة حسب المؤتمر او موعد غلك المنالصة عطلة رسمٌة فأن موعد انعماد 

الحال سٌكون فً الٌوم الذي ٌلً العطلة وبتمام الساعة المحددة فً التارٌخ األساس لعمد المؤتمر وساعة 

 . الغلك

 

http://www.mop.gov.iq/
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urscoe@gmail.com
mailto:urscoe@gmail.com
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 . تكون كافة صفحات العطاء خالٌة من الحن والشطب وبخالفه ٌهمل العطاء -

سعار العطاءات رلما وكتابة وتكون االسعار ساس المبلغ االجمالً وتثبت اأتمدٌم أسعار العطاء على   -
 .غٌر لابلة للتفاوض

 ال ٌمكن لبول العروض الممدمة عن طرٌك البرٌد االلكترونً   -
 لمنتسبً الدولة والمطاع العام االشتران فً المنالصة  زال ٌجو -
 للشركة الحك بإلغاء المنالصة  -
 . بٌع وصل شراء المنالصة زال ٌجو -
لمنالصة تحمٌل وتفرٌغ المواد داخل الشركة وذلن بتوفٌر وسائل التحمٌل والتفرٌغ ٌتحمل من ترسو علٌه ا  -

  والتتحمل شركتنا اي مسؤولٌة فً االضرار التً تصاحب عملٌات التحمٌل والتفرٌغ وألي سبب كان .

 .صن بموجب العرالً بالدٌنار نمدا المالٌة المستحمات دفع ٌكون -

 وشركتنا غٌر ملزمة بمبول أوطئ االسعار مبٌنة فً وثائك العطاء( متطلبات التأهٌل المطلوبة : )كما -

ساس المبلغ االجمالً وتثبت اسعار العطاءات رلما وكتابة وتكون االسعار غٌر لابلة أتمدٌم أسعار العطاء على 

 .للتفاوض

 

 ج. إعداد العطاء 

 : العربٌة / االنكلٌزٌة لغة العطاء 12-1

 شكل جزئٌٌن فنً وتجاري بظرف مغلك مختوم وظرف المستمسكات والتعهدات .ٌمدم العطاء على  )ح( 11-1

لعام صدقت هن وسارة التجارة نافذة الشزكت هن دائزة تسجيل الشزكاث ه تمدٌم شهادة تأسٌس وتسجٌل .1

2222 . 

 

 . للعام الحالً هىيت غزفت التجارة نافذةاجاسة هوارست ههنت و ن يتقدالوجاسة رسويا بالنسبت للوكاتب و

 

للمكاتب وشركات التجارة وهوٌة غرفة التجارة وهوٌة تصنٌف المماولٌن  هوٌة غرفة التجارةتمدٌم  .2

  2222نافذة للعام لشركات التجارة والمماوالت 

 

  ارفاق وصل شراء المنالصة )نسخة اصلٌة(  .3

 

صادر من لً او كتاب براءة ذمة نافذ للعام الحاكتاب عدم ممانعة من االشتران فً المنالصة تمدٌم  .4

 .الهٌئة العامة للضرائب

 تمدٌم المستمسكات االربعة وكتاب حجب الحصة التموٌنٌة  .5

 122تمدٌم تأمٌنات أولٌة على شكل صن مصدق أو سفتجة او خطاب ضمان ساري المفعول لمدة  .6

    شركتنا  معنون الىٌوم من تارٌخ الغلك ممدم حصرٌا باسم المدٌر المفوض للشركة او أحد المساهمٌن 

 وبخالفه ٌهمل العطاء .

 [عرض مكتوب بخط الٌد أيتكون العروض مطبوعة وٌتم اهمال 

  استبعاد العطاء الذي ٌزٌد باي نسبة على الكلفة التخمٌنٌة -7

( من المسم االول )الوثائك المكونة للعطاء ونموذج  12و 11كافة البٌانات االخرى راجع الفمرة ) -8

 رة (العطاء وجدول الكمٌات المسع

ٌتم ملًء المسم الرابع من لبل ممدم العطاء ثم ٌمدم ورلٌا بعد ختمها بختم جمٌع الوثائك المكونة  -9

  للعطاء وبعكسه ٌتم استبعاد العطاء .

  مالحظة : فً حالة عدم تمدٌم الوثائك والمستمسكات اعاله ٌتم استبعاد العطاء
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 [ العطاءات البدٌلة ] ال ٌسمح بها   13-1

 شروط التجارة الدولٌة 2222من اسالٌب االنكوترم  DDPٌعتمد اسلوب   14-5

 ( 2222ٌعتمد االصدار االخٌر المعمول به لالنكوترم )

 تكون اسعار العطاء الممدمة من ممدم العطاء )غٌر لابلة للتعدٌل( 14-6

(% من 122التنافسً الوطنً عن )ٌجب ان ال تمل البنود المسعرة فً كل لائمة )جزء( متخصصة من لوائم العطاء  14-7

 مجموع البنود المكونة لتلن المائمة.

 (% من الكمٌات المؤشرة ازاء كل بند من بنود المكونة لتلن الموائم.122)        ٌجب ان ٌكون السعر نافذا بنسبة

 : تكون االسعار بالعملة األتٌة  15-1

 ( فمط بالدٌنار العرالًعملة ) 

 المتولع أن تعمل فٌها السلع ]بهدف توفٌر لطع الغٌار[ الفترة الزمنٌة 18-3

 [ال ٌنطبك] 

 فترة التجهٌز تبدأ من تارٌخ تولٌع العمد

 (مطلوبة) تخوٌل الجهة المصنعة لممدم العطاء المجهز )أ(19-1

 خدمات ما بعد البٌع )ب( 19-1

 غٌر مطلوبة[) 

 من تارٌخ غلك المنالصة [ ٌوما  92مدة نفاذ العطاء ] 22-1

فً العمود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة وتعدٌل االسعار ، وفً حالة تأخر صدور لرار االحالة فترة تزٌد   22-3

 عن ) ( ٌوما على تارٌخ نفاذ العطاء االبتدائً فتتم مراجعة وتعدٌل االسعار . ادخل )ال ٌنطبك( 

ات أولٌة( على شكل صن مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ العطاء ٌحتوي على ضمان للعطاء )تأمٌن 21-1
ٌوم وحسب النموذج الموجود فً الفصل الرابع من نماذج العطاء . والمطلوب تمدٌمها مع  122لمدة 

العطاء صادر من احدى المصارف المعتمدة لدى البنن المركزي العرالً بتولٌع مدٌر لسم خطابات 
عام أو المدٌر المفوض أو معاونٌهما معــزز بكتــاب رسمً صادر من الضمان ومدٌر الفرع والمدٌر ال

المصرف المختص  ٌؤٌد فٌه صحة صدور هذا الخطاب حٌث ٌتطلب تمدٌم خطاب ضمان تحدٌد مدة 
صالحٌته أل تمل عن أربعة أشهر من تارٌخ غلك المنالصة وٌذكر فٌه عبارة )تأمٌنات أولٌة( وتكون 

المدٌر المفوض أو أحد المؤسسٌن وٌجب أن ٌكون خطاب الضمان موجود التأمٌنات باسم الشركة أو 
داخل المنصة االلكترونٌة التابعة للبنن المركزي العرالً وعدم لبول أي خطاب ضمان غٌر موجود 

  .داخل المنصة

مٌنٌة الكلٌة %( من مبلغ الكلفة التخ1ممدار مبلغ التأمٌنات األولٌة للمنالصة المطلوب تمدٌمها مع العطاء ) 21-2

% من 82وٌتم استبعاد العطاء فً حالة التأمٌنات االولٌة الممدمة تمل عن  .( دٌنار15622222)البالغة 

 مبلغ التأمٌنات االولٌة المطلوبة.

)ب( من هذه الفمرة فللمشتري الحك فً  ي من االعمال المذكورة فً البندٌن )أ( اوبأفً حالة لٌام ممدم العطاء   21-7

 (.سنتٌندم اهلٌة ممدم العطاء وتعلٌك مشاركته فً المنالصات المدة )اعالن ع

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

 
 د. تسلٌم وفتح العطاءات 

 ) أ ( 10-1
 

 [ للمتمدمٌن تسلٌم عطاءاتهم عبر البرٌد اإللكترونً. ال ٌحك] 

 : ، ٌجري تسلٌم العطاءات كما ٌأتً حك تسلٌم عطاءاتهم إلكترونٌا  إذا كان لممدمً العطاءات  )ب( 10-1

 [ال ٌنطبك]
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 )ج( 10-1
 

 :ٌجب أن تحمل المغلفات الداخلٌة والخارجٌة العالمات اإلضافٌة الخاصة

رلم واسم المنالصة والمواد المجهزة وتارٌخ الغلك ونوع المرفمات )عرض فنً , تجاري , مستمسكات 

( مع ختم واسم الشركة صاحبة العطاء ومعلومات االتصال بها )المولع والبرٌد أولٌةالشركة , تأمٌنات 

 االلكترونً ورلم الهاتف واسم المخول ورلم هاتفه واسم صاحب العمل )شركة اور العامة(

 : , عنوان المشتري هو ألغراض تسلٌم العطاء 12-1

تماطع  -عنوان : ممر الشركة فً الناصرٌة الى شركة أور العامة / المسم التجاري صندوق العطاءات ال

 / المدٌر التجاري عادل خضٌر لفتةالمهندس 37311011070سوق الشٌوخ هاتف 

 [الناصرٌة -ذي لار المدٌنة: ]

 الدولة : جمهورٌة العراق

 

 الموعد النهائً لغلك المنالصة هو:

[11/9/1311] 

فً حال صادف ٌوم الغلك  الناصرٌة لمدٌنة المحلً التولٌت حسب[ الثانٌة عشر ظهرا الساعة]الولت: 

 . عطلة رسمٌة ٌكون الغلك فً نفس الولت من الٌوم الذي ٌلٌه

 (12/9/2222)ٌكون فتح العطاءات فً الساعة الثانٌة عشر وخمسة عشر دلٌمة من نفس ٌوم الغلك و 17-1
ممر الرئٌسً لشركة اور العامة فً بحضور ممدمً العطاءات او ممثلٌهم الراغبٌن بالحضور فً العنوان اآلتً )ال

 الناصرٌة / غرفة لجنة فتح العروض(

( من التعلٌمات لممدمً 1-23إذا كان من المسموح تسلٌم العطاءات عبر البرٌد اإللكترونً وفما للفمرة الفرعٌة ) 17-1

 : العطاء ، ستكون إجراءات فتح العطاءات كما ٌأتً

 ]ال ٌنطبك[ 

 العطاءاتالتمٌٌم وممارنة  - هـ 

 (المعتمدة العملة ادخل) من ٌعادلها ما الى تحول اخرى بعمالت الممدمة االسعار  02-1
 (العرالً المركزي البنن) العملة تحوٌل مصدر
 (العطاءات فتح ٌوم) التحوٌل سعر تارٌخ

 1 -11 الفمرة فً كما( فمط االمرٌكً الدوالر بعملة االسعار تمدٌم ٌتم

 ]ال ٌنطبك[

 . [ هامش األفضلٌة المحلٌة كعامل فً تحلٌل العطاءات. اذا كان ٌعتمد حدد المنهجٌة ٌعتمد لن ] 1.01

ورد فً جدول االسعار الحد  وإذاٌتم تمٌٌم العطاءات وممارنتها على اساس مجامٌع الفمرات )البنود(  ) أ ( 03-0

 الفمرات االخرى فً البند.  ممدمً العطاءات فمرة غٌر مسعرة فٌتم اعتبار سعرها مغطى ضمن اسعار بمٌة

 (:العطاءات وممارنة التمٌٌم) الثالث الفصل فً الموجودة المعاٌٌر باستخدام التمٌٌم ٌجري )د( 03-0

 

 . اعاله المعاٌٌر حدود فٌها تتوفر ال التً العطاءات استبعاد ٌتم:  مالحظة

 التجهٌز تولٌتات فً االنحراف

 (ممبول غٌر) 

 لدفعاتا تولٌتات فً االنحراف 

 (ممبول غٌر) 

 للمعدات البٌع بعد ما وخدمات الصٌانة ألغراض االحتٌاطٌة والمواد لالستبدال المابلة االجزاء كلفة

 (ٌنطبك ال) العطاء فً المذكورة

 (ٌنطبك ال) العطاء فً الممدمة للمعدات المشتري بلد فً االحتٌاطٌة والمواد البٌع بعد ما خدمات توفر 

 للمعدات التشغٌلً للعمر والصٌانة التشغٌل ألغراض لعةالمتو الكلفة - هـ

 (ٌنطبك ال) 

 

  الممدمة المعدات وانتاجٌة اداء -و
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 (ٌنطبك ال)

 (  االعتبار بنظر بها االخذ ٌتطلب اخرى معاٌٌر اٌة ادخل) -ز

 . العطاءات وممارنة التمٌٌم معاٌٌر:  الثالث المسم إلى الرجوع

 ، المكونة للعطاء التنافسً العامأكثر تمدٌم عطاءاتهم كجزء او ممدمً العطاءات ال ٌحك ل 03-1

 

 و. إرساء العطاءات 
 %(12)الحد االعلى للنسبة المئوٌة المسموح بها لزٌادة كمٌات بنفس االسعار  21-1

  %(12)الحد االعلى للنسبة المئوٌة المسموح بها لتخفٌض الكمٌات بنفس االسعار 

 والتبلغ به من تارٌخ صدور كتاب المبولٌوم  ] 14 [ل ٌتم تولٌع العمد خال 20-1

 والتبلغ بهمن تارٌخ صدور كتاب المبول ٌوم  ] 12 [ٌتم تمدٌم ضمان حسن االداء خالل 22-1
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 لعمود تجهٌز السلع : معاٌٌر التمٌٌم والمؤهالت المسم الثالث               

 

ٌكمل هذا المسم التعلٌمات لممدمً العطاء. وٌحتوي على المعاٌٌر التً ٌستخدمها المشتري/ لجنة تحلٌل 

لن العطاءات لتمٌٌم العطاء وتحدٌد فً ما إذا كانت المؤهالت المطلوبة متوفرة لدى ممدم العطاء. و

 تستخدم أٌة معاٌٌر أخرى.

 

، وله أن ٌدخل الصٌغة التً ٌراها  للمشتري أن ٌختار المعاٌٌر التً ٌراها مناسبة لتنفٌذ عملٌة التجهٌز

 ، أو أن ٌستخدم صٌغة أخرى ممبولة. مناسبة باستخدام العٌنات المدرجة فً أدناه

 المحتوٌات

 (د 3-36)التعلٌمات الى ممدمً العطاءات  معاٌٌر التمٌٌم .1
 (5-36العمود المتعددة ) التعلٌمات الى ممدمً العطاءات  .2

 
 (2-33متطلبات التأهٌل الالحك ) التعلٌمات الى ممدمً العطاءات  .3

 ( 3-36لممدمً العطاءات )د(  )تعلٌمات. معاٌٌر التمٌٌم 1

لى الفمرة  ٌؤخذ بنظر االعتبار عند تمٌٌم عطاء ما من المشتري اضافة الى سعر العطاءات استناداً ا

( من التعلٌمات الى ممدمً العطاءات ، واحد او اكثر من العوامل األتٌة المنصوص علٌها بالفمرة 14-6)

)د(   من ورلة بٌانات العطاء باستخدام المعاٌٌر  3-36من التعلٌمات لممدمً العطاءات و  3-36)د( 

 : المنهجٌة االتٌة

 ار الٌها فً ورلة بٌانات العطاءالمش (جدول التسلٌم ) بموجب لواعد االنكوترم .أ 
 االبتدائًٌفترض أن تسلم السلع الموجودة فً جدول السلع خالل المدة الزمنٌة الممبولة )أي بعد الموعد 

للتسلٌم ولبل حلول الموعد النهائً( المحددة فً الفصل السادس، )جدول التسلٌم(. لن تعطى أفضلٌة 

مل العطاءات التً ستسلم السلع بعد الموعد النهائً على أنها ، وستعا للسلع المسلمة لبل الموعد المبكر

التمٌٌم فمط تعدٌل أسعار العطاءات التً تسلم السلع بعد "الموعد المبكر  ألغراضغٌر مستجٌبة. لد ٌتم 

، )جدول التسلٌم ( اذا نص على ذلن فً ورلة بٌانات العطاء، كما  للتسلٌم" المحدد فً الفصل السادس

 د ( من ورلة بٌانات العطاء 6-36رة )موضح فً الفم

 تعدٌل جدول الدفعات .ب 
ٌتم تمدٌم االسعار من ممدمً العطءات بموجب جدول الدفعات المشار الٌه فً شروط العمد الخاصة وٌتم 

تمٌٌم العطاءات وفك االسس المحددة فً ذلن الجدول. ٌُسمح لممدمً العطاء تمدٌم جدول دفعات بدٌل 

سعار الواردة بعطائهم االصلً فً حالة المبول بالبدٌل الممترح من لبلهم. والتراح تخفٌض على اال

للمشتري الحك فً االخذ بنظر االعتبار جدول الدفعات الممترح البدٌل كذلن نسبة التخفٌض الممترحة 

 على االسعار.

البٌع  ) ادخل  والمواد االحتٌاطٌة االلزامٌة وخدمات ما بعد لالستبدال كلفة االجزاء الرئٌسٌة المابلة .ج 
 احد البدائل األتٌة(

. ٌتم اضافة كلفة المواد االحتٌاطٌة االلزامٌة واالجزاء المابلة لالستبدال وخدمات ما بعد البٌع بموجب 1

الصٌانة ولفترة العمر  ألغراضالموائم الممدمة من المجهز والمعدة وفك توصٌة الجهة المصنعة للسلع 

الممارنة  ألغراضمن ورلة بٌانات العطاء الى مبلغ العطاء  3-13فمرة التشغٌلً للسلع المشار الٌه بال

 (.3-13والمفاضلة بٌن العروض او )

السرٌعة االستهالن والعالٌة الكلفة والمواد االحتٌاطٌة  لألجزاءلائمة باالحتٌاج  بإعداد. ٌموم المشتري 2

من ورلة بٌان العطاء  3-13ة بالفمرة االلزامٌة والكمٌات التخمٌنٌة خالل فترة التشغٌل االولً المحدد

 الممارنة فمط. ألغراضوٌتم تسعٌرها من ممدم العطاء واضافتها الى مبلغ العطاء 
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 االحتٌاطٌة فً بلد المشتري توفٌر خدمات ما بعد البٌع للسلع والموادد. 

تامٌن خدمات )د(  من ورلة بٌانات العطاء غلى لٌام ممدم العطاء بعرض كلفة ل 3-36اذا نصت الفمرة 

ما بعد البٌع من صٌانة وتامٌن المواد االحتٌاطٌة فً بلد المشتري ٌتم اضافة كلفة هذه الخدمات الى مبلغ 

 الممارنة. ألغراضالعطاء 

 هـ .الكلفة المخططة للتشغٌل و الصٌانة

فمط  الممارنة ألغراضاضافة هامش تعدٌل على كلفة التشغٌل والصٌانة للسلع تضاف الى مبلغ العطاء 

. وٌتم تحدٌد هامش الكلفة هذه بموجب  }و) هـ( ) د(3-36}اذا تم النص على ذلن بموجب الفمرة

 و) ه ({. (د (3-36{المنهجٌة المشار الٌها فً ورلة بٌانات العطاء بالفمرة 

 و.  اداء وانتاجٌة المعدات

من ممدم العطاء   اضافة هامش تعدٌل فً الكلفة محسوبة غلى اساس اداء وكفاءة السلع الممترحة

 3-36 {بالممارنة مع كفاءة واداء السلع المشار الٌها فً وثائك العطاء اذا تم النص بذلن فً الفمرة

 ألغراضمن ورلة بٌانات العطاء وفك المنهجٌة المحددة بالفمرة ذاتها الى مبلغ العطاء })د(و)و( 

 الممارنة فمط.

 

 ٌة معاٌٌر اضافٌة اخرىأز. 

د (  )  3 -36{الى اضافة معاٌٌر اخرى للمفاضلة والممارنة تتم االشارة الٌها بالفمرةفً حالة الحاجة 

 من ورلة بٌانات العطاء. } )و)ز

 (5-36العمود المتعددة )التعلٌمات لممدمً العطاء  .2

ٌحك للمشتري أن ٌموم بإرساء أكثر من عطاء على العطاء الممدم الذي ٌعرض المٌمة األدنى لمجموعة 

( والذي ٌستوفً جمٌع المعاٌٌر المطلوبة فً  عطاء طاءات )بحٌث ٌكون هنان عمد واحد لكلمن الع

من التعلٌمات لممدمً العطاء 2-33مرحلة التأهٌل الالحك )المشار الٌها فً المسم الثالث، الفمرة 

 "متطلبات التأهٌل الالحك"(.

 على المشتري أن:

سب المحددة بالتعلٌمات لممدمً العطاء فمط فٌما ٌتعلك ٌمٌّم العطاء الذي ٌحمك الحد االدنى للن )أ(

 -14بالفمرات المؤشرة بالموائم المتخصصة والكمٌات المؤشرة ازاء تلن الفمرات وكما هو محدد بالفمرة 

 . من التعلٌمات لممدمً العطاء 3

 

 وٌأخذ بعٌن االعتبار: )ب(

 .العطاءات االلل كلفة ازاء كل لائمة متخصصة (1)

 فٌض فً السعر لكل لائمة متخصصة ، ومنهجٌة تطبٌمه كما عرضها ممدم العطاء فً عطائه.( التخ2)

 

 متطلبات التأهٌل الالحق معاٌٌر مقدم العطاء )القدرة المالٌة + القدرة الفنٌة( . .3

 020444444اوال : احتساب معدل االٌراد السنوي     معدل االٌراد السنوي المطلوب = 

 ( سنة .04 - 5نى وللسنوات التً تتراوح بٌن   ) دٌنار عراقً كحد أد

 دٌنار عراقً كحد أدنى 020444444ثانٌا : احتساب السٌولة النقدٌة المطلوبة   

 ثالثا: تقدٌم الحسابات الختامٌة التً تظهر تحقٌق االرباح خالل السنتٌن االخٌرة

 رابعا : الخبرة التخصصٌة )االعمال المماثلة(

 ( عمل3-0لة من )عدد االعمال المماث
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ال ٌسمح بجمع عدد من العقود لتلبٌة قٌمة العمل المطلوب أي ٌنظر الى قٌمة كل عمل 

 مماثل على حدة 

( سنة وٌجب ان 04 -5عدد سنوات الواجب طلب االعمال المماثلة خاللها تتراوح ما بٌن )

 تكون مرتبطة بالعقود المماثلة . 

  اقً كحد أدنى .دٌنار عر 020444444مبلغ العمل المماثل 

دلٌالً موثما ٌوضح أن السلع التً ٌعرضها تفً بمتطلبات  أن ٌمدم ممدم العطاءعلى  )ج(

 األتٌة: االستخدامات

 

 .ارفاق المواصفات الفنٌة الممدمة من الشركة المصنعة  .1
 

أخرى حاصلة علٌها فً ي شهادة أو ة تبٌن نتائج الفحوصات المختبرٌةشهادة فحص مختبرٌ .2
 ل .هذا المجا
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 : نماذج العطاء المسم الرابع 

 لعمود تجهٌز السلع

 جدول النماذج

 نموذج معلومات ممدم العطاء

  نموذج معلومات المشروع المشترن

  نموذج استمارة تمدٌم  العطاء 

 جدول األسعار: السلع 

  الخدمات المتصلة بالسلع –االكمال جدول األسعار و

 ضمان العطاء )ضمان المصرفً(

 لمصنعةتخوٌل الجهة ا

 

 

 نموذج معلومات ممدم العطاء
 ]على ممدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفما للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بأي تعدٌل على هذا النموذج

 ، وال ٌمبل أي استبدال[
 

 التارٌخ: ]أدخل تارٌخ تسلٌم العطاء )الٌوم/ الشهر/ السنة[
 ل رلم العطاء[: ]أدخ رلم العطاء التنافسً الوطنً

 صفحة ________ من _________ صفحة
 

     االسم المانونً لممدم العطاء: ]أدخل اسم الممدم[ .1

فً حالة كون ممدم العطاء مشروعاً مشتركاً، ٌجب إدراج االسم المانونً لكل شرٌن: ]أدخل االسم المانونً لكل  .2
 شرٌن فً المشروع المشترن[

 دم العطاء فعال أو تلن التً ٌنوي التسجٌل فٌها: ]أدخل اسم الدولة[الدولة المسجل فٌها مم.3

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

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

 معلومات عن الممثل المخول لممدم العطاء .6

 ]ضع إشارة بجانب الوثائك األصلٌة المرفمة[. مرفك نسخ عن الوثائك األصلٌة من: 7
 

من التعلٌمات لممدمً  2-4و  1-4( اعاله، وفك الفمرة الفرعٌة 1عمد تأسٌس او تسجٌل الشركة المسماة فً) 
 العطاء.

 
شاء مشروع مشترن أو اتفالٌة فً حالة كون ممدم العطاء مشروعاً مشتركاً ، أرفاق رسالة تبٌن النٌة فً إن  

 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 1-4، وفما للفمرة الفرعٌة  مشتركة
 

فً حالة كون المؤسسة مملوكة من الحكومة العرالٌة، تمدم وثائك تثبت استماللٌة المؤسسة المانونٌة    
 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 5-4والمالٌة وفماً ألحكام المانون ، وفما للفمرة الفرعٌة 

 

 نموذج معلومات الشركاء فً مشروع مشترن

 

 ]على ممدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفما للتعلٌمات المدرجة أدناه[

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

 رلم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل رلم العطاء[

 _________ صفحة صفحة ________ من

 . االسم المانونً لممدم العطاء: ]أدخل اسم الممدم[    1
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 . االسم المانونً للمشروع المشترن: ]أدخل االسم المانونً لكل شرٌن فً المشروع[2

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

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

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

 . معلومات عن الممثل المخول للمشروع المشترن6

 االسم: ]أدخل اسم الممثل المخول للمشروع المشترن[

 العنوان: ]أدخل عنوان الممثل المخول للمشروع المشترن[

 لممثل المخول للمشروع المشترن[ الهاتف/الفاكس: ]أدخل رلم هاتف وفاكس ا

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

 . مرفك نسخ عن الوثائك األصلٌة من: ]ضع إشارة بجانب الوثائك األصلٌة المرفمة[7

من التعلٌمات    2-4و 1-4الفمرة الفرعٌة ، وفك  ( اعاله1عمد تأسٌس و تسجٌل الشركة المسماة فً )    

 لممدمً العطاء.

 

فً حالة كون المؤسسة مملوكة من الحكومة العرالٌة، تمدم وثائك تثبت استماللٌة المؤسسة المانونٌة     

 ء. من التعلٌمات لممدمً العطا 5-4والمالٌة وفماً ألحكام المانون التجاري، وفك الفمرة الفرعٌة 

 

 

 

 

 نموذج استمارة تمدٌم العطاء

]على ممدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفما للتعلٌمات المدرجة فً أدناه ، و ال ٌسمح بأي تعدٌل على هذا النموذج، 

 وال ٌمبل أي استبدال[

 

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

 رلم العطاء[ رلم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل

 دعوة طرح عطاء رلم: ]أدخل رلم الدعوة[

 

 الرلم البدٌل: ]أدخل رلم التعرٌف إذا كان هذا عطاًء بدٌالً[

 

 إلى: ]أدخل اسم المشتري الكامل[

 نحن المولعٌن فً أدناه نمر بأننا:

م وتارٌخ إصدار كل لمنا بدراسة وثائك العطاء ولٌس لدٌنا أٌة تحفظات علٌها، بما فً ذلن المالحك: ]أدخل رل -أ 

 ملحك[؛

 

نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالٌة بما ٌتوافك مع وثائك العطاء وجدول التسلٌم المحدد  -ب 

 فً لائمة المتطلبات ]أدخل وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات العاللة[؛

 

 

د( أدناه هو: ]أدخل السعر اإلجمالً باألحرف السعر اإلجمالً لعطائنا، باستثناء الحسومات الممدمة فً الفمرة ) -ج 

 واألرلام[؛

 

 الحسومات المعروضة ومنهجٌة تطبٌمها هً: -د 

 

إذا تم لبول عطائنا سنطبك الحسومات األتٌة. ]حدد بالتفصٌل كل حسم ممدم وعلى أي بند سٌطبك  الحسومات.

 بالتحدٌد من البنود الواردة فً جدول الطلبات[؛
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الحسومات باستخدام المنهجٌة األتٌة: ]حدد بالتفصٌل المنهجٌة التً ستستخدم  تطبك .منهجٌة تطبٌك الحسومات

 فً تطبٌك الحسومات[؛

 

من التعلٌمات لممدمً العطاء، من الموعد  1-22ٌستمر نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة فً الفمرة الفرعٌة هـ. 

ً بحمنا  ن التعلٌمات لممدمً العطاءم 1-24النهائً المحدد لتسلٌم العطاء وفك الفمرة الفرعٌة  ، وٌبمى ملزما

 وٌمبل فً أي ولت ٌسبك انتهاء فترة الصالحٌة؛

 

من التعلٌمات لممدمً العطاء، والمادة  44نتعهد فً حالة لبول عطائنا بتمدٌم ضمان حسن االداء وفما للمادة  . و

التولٌتات المحددة فً ورلة بٌانات وبموجب  43من شروط العمد العامة ، كذلن تولٌع العمد وفما للمادة  11

العطاء، وبخالفه فأننا نتحمل اإلجراءات المانونٌة كافة المتخذة بحمنا بما فٌها مصادرة ضمان العطاء الممدم 

 من لبلنا وتحملنا فارق البدلٌن الناجم عن احالة المنالصة على مرشح أخر.

 

 

من العمد نحمل جنسٌات من دول مؤهلة ) ادخل وٌشمل ذلن المماولٌن الثانوٌٌن او المجهزٌن ألي جزء  . ي

جنسٌة ممدم العطاء و كذلن جنسٌة جمٌع االطراف الداخلٌن فً العرض ، اذا كان ممدم العطاء مشروعاً 

 مشتركاً ( و جنسٌة كل مماول ثانوي مجهز. 

 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء؛ 2-4لٌس لدٌنا أي تضارب مصالح وفك الفمرة الفرعٌة  ح.

لم ٌسبك وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما فً ذلن المماولٌن الثانوٌٌن أو  ط.

المجهزٌن ألي جزء من هذا العمد، فالدو األهلٌة بممتضى المانون العرالً واألحكام الرسمٌة  ولم ٌتم  تعلٌك 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء؛ 3-4ٌط وفك الفمرة انشطتنا او ادراجنا فً المائمة السوداء من لبل وزارة التخط

 

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

 الكاملة لكل مستلم، عنوانه الكامل، وسبب الصرف والمبلغ والعملة[

 

 

 المبلغ  السبب  العنوان  اسم المستلم

       

       

       

 

 

 

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

إننا ندرن أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفمة بموافمتكم الخطٌة تشكل عمداً ملزماً بٌننا حتى تحضٌر وتنفٌذ العمد  -ن

 الرسمً؛

 

 إننا ندرن بأنكم لستم ملزمٌن بمبول العطاء األلل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه. -ل

 

 التولٌع: ]أدخل تولٌع وصفة الشخص المذكور[

 بصفته ]أدخل الصفة الرسمٌة للمولع على نموذج التسلٌم[
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 االسم ]أدخل االسم الكامل للشخص الذي سٌولع على نموذج تسلٌم العطاء[

 

 

 صول بتولٌع العطاء بالنٌابة عن: ]أدخل اسم ممدم العطاء كامال[مخول حسب األ

 

تم التولٌع فً ______________ الٌوم ________الشهر  _____________السنة__ ]أدخل تارٌخ 

 التولٌع[ 

 

 

 

 نموذج جدول األسعار

ئحة البنود فً العمود األول من ]على ممدم العطاء أن ٌمأل نموذج جدول األسعار وفك التعلٌمات المدونة فً أدناه ، ال

 جدول األسعار ٌجب أن تتطابك مع الئحة السلع والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات[.

 

 

 النماذج حسب  العطاء ممدم لبل من والكمٌات األسعار جدول وارفاق امالء ٌتم:  مالحظةمالحظة : 

 : أدناه

             العطاء نفاذٌة ٌدتحد العطاء ممدم من ٌتطلب

  نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفٌة(

 

 ]ٌمأل المصرف نموذج الكفالة المصرفٌة هذا بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األلواس.[

 

 ]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصّدر[ 

 المستفٌد: ]أدخل اسم وعنوان المشتري[

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[

 : ]أدخل الرلم[ ضمان عطاء رلم

 

تم إبالغنا بأن ]أدخل اسم ممدم العطاء[ )فٌما ٌلً ٌسمى "ممدم العطاء"( لد سلمكم عطاءه المؤرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما 

 ٌلً ٌسمى "العطاء"( لتنفٌذ  ]أدخل اسم العمد[.

 

 طاء. ، بأن العطاءات ٌجب أن تدّعم بضمان ع ، وفما لشروطكم إضافة، فإننا ندرن

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

بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرلام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ دٌنارا عرالٌا فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا 

 بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء ألن ممدم العطاء: بإفادة خطٌة تفٌد بأن ممدم العطاء لد أخل 

 

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

 

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

 

 ( ٌفشل أو ٌرفض تنفٌذ نموذج العمد، إن كان مطلوبا، أو1) 

 

 ( ٌفشل أو ٌرفض أن ٌوفر كفالة حسن التنفٌذ بحسب التعلٌمات لممدمً العطاء. 2) 

 تنتهً صالحٌة هذا الضمان:
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إذا كان ممدم العطاء هو الذي أرسً علٌه العطاء، فور تسلمنا لنسخ العمد المولعة من ممدم العطاء وكفالة حسن  ( أ

 التنفٌذ الصادرة لكم من لبل ممدم العطاء؛ أو

 ، عندما ٌسبمه س العطاء على ممدم العطاءب( إذا لم ٌر 

 ( تسلمنا لنسخة من تبلٌغكم لممدم العطاء بأن العطاء لم ٌرس علٌه، أو1) 

 لعطاء. ( بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء نفاذٌة عطاء ممدم ا2) 

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

 .    . الصادرة وفما للمانون العرالًتخضع هذه الكفالة للموانٌن الموحدة لطلب الضمانات، 

____________________________ 

 ]تولٌع )توالٌع( الممثل )الممثلٌن( المخول )المخولٌن(

 

 

 

 تخوٌل الجهة المصنعة

بموجب االرشادات المحددة،. ٌجب ان تكون رسالة  على ممدم العطاء الطلب من الجهة المصنعة ملء هذه االستمارة

التخوٌل هذه على الورق متوج بشعار الجهة المصنعة ومولعة من الشخص المخول بتولٌع الوثائك الملزمة للمصنع . 

 وعلى ممدم العطاء ارفالها فً عطائه اذا تمت االشارة الى ذلن فً ورلة بٌانات العطاء.

 

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

 

 رلم المنالصة العامة ) ادخل رلم المنالصة (

 

 الرلم البدٌل ) ادخل رلم التعرٌف اذا كان هذا العطاء لشخص بدٌل(

 الى ) ادخل اسم المشتري (

 حٌث ان 

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

العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة( نخول ) ادخل اسم ممدم العطاء الكامل( لتمدٌم عطائه المتضمن تجهٌز السلع 

 المدرجة الحما والمصنعة من لبلنا ) ادخل اسم السلعة مع وصف مختصر لها( نخوله الحما للتفاوض وتولٌع العمد.

 

من الشروط العامة للعمد للسلع المعروضة  27الضمان الكامل و التعهد استناداً ألحكام الفمرة  ، فنحن  نمدم وبموجب هذا

 .من ممدم العطاء 

 

 ادخل تولٌع االشخاص المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة(التولٌع )

 االسم ) اسماء المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة(

 المنصب ) ادخل المنصب(

 

 ٌع هذا التخوٌل نٌابة عن ) ادخل االسم الكامل لممدم العمد(المخول اصولٌاً بتول

 

 التولٌع ) ادخل التولٌع (

    ) الٌوم، الشهر ، السنة(  التارٌخ
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 2222/م/م/5 للمنالصة المرلمة لائمة السلع وجدول التسلٌم جدول الكمٌات :        
 

 التارٌخ: _______________

  2222/م/م/5 مرلمةللمنالصة ال رقم العطاء التنافسً
 رقم الصفحة ________ من _________

 

7 6 5 4 3 2 1 

 السعر اإلجمالً لكل بند  بلد المنشأ
 

 DDPوحدة السعر
 واصل الى المخازن

 رقم البند  وصف السلع تارٌخ التسلٌم الكمٌات والوحدات

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

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

 
 
 
 

دفعة على شكل  كم 622  
 واحدة

كم سلن المنٌوم لٌاس  622تجهٌز  
كم من كل نوع 222) 2ملم 122×1

وحسب  .حزٌن وثالثة واربعة حزوز(
 المواصفات الفنٌة المرفقة

1 

 
 

      2 

 
 : السلع لسعر اإلجمالًا

         

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

 

 يحم جثبيث اسم ومقذم العطاء وجوقيع وخحم مقذم العطاء والحاريخ                      

 

 مه قبل مقذم العطاءوكحابة  السعر رقما ثبثي                     
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 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكمٌات و االكمال     

 

 لبدٌل: _________________الرقم ا                                              رقم العطاء التنافسً الوطنً: __________                                 التارٌخ: _______________
 

 رقم الصفحة ________ من _________
 

7 6 5 4 3 2 1 

السعر اإلجمالً 
 للخدمة رقما وكتابة 

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

السعر  ]أدخل
 اإلجمالً لكل بند[

خل وحدة السعر لكل ]أد
 بند[

]أدخل أرقام الوحدات التً 
سٌتم تزوٌدها وأسماء 

 الوحدات[

]أدخل تارٌخ ومكان التسلٌم النهائً لكل 
 خدمة[

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

      1 

     السعر اإلجمالً: الخدمات المرافقة 

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[  توقٌع مقدم العطاء: ]توقٌع الشخص الذي ٌوقع على العطاء[   قدم العطاء كامال[اسم مقدم العطاء: ]أدخل اسم م
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 الجزء الثانً
 
 

 متطلبات التجهٌز
 

 لعقود تجهٌز السلع
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 : جدول المتطلبات القسم  السادس                                     

 لعقود تجهٌز السلع                                                      

 لمحتوٌاتا

  قائمة السلع وجدول التسلٌم .1

     ئمة الخدمات المتصلة بها وجدول االكمالقا .2

   المواصفات الفنٌة  .3

    المخططات  .4

 .  االختبار والفحص الهندس5ً
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 مالحظات حول أعداد جدول المتطلبات
 
 

ً للسلع والخدمات التً ٌضمن المشتري جدول المتطلبات فً وثائق العطاء سٌتم تزوٌدها  ، وٌجب أن تغطً كحد أدنى وصفا
 باإلضافة إلى جدول التسلٌم.

 
 
 
 

إن هدف جدول المتطلبات هو توفٌر معلومات كافٌة تمكن ممدمً العطاء من إعداد عطاءاتهم بشكل دلٌك وفاعل، وخاصة 
 جدول األسعار، الذي ٌوجد له نموذج خاص فً المسم الرابع.

 
 
 
 

ول األسعار أساسٌان فً حالة وجود فروق فً الكمٌات عند إرساء باإلضافة إلى ذلن، ٌجب أن ٌكون جدول المتطلبات و جد
 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 44العطاء وفما للفمرة 

 
 
 
 
 

 ٌجب ان تكون تولٌتات وزمن تجهٌز السلع محددة بصورة دلٌمة مع االخذ بنظر االعتبار:
 
 

عطاءات وفما لمواعد االنكوترم )لواعد أ. المواعد الخاصة بشروط التسلٌم المحددة فً التعلٌمات لممدمً ال

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

 
 
 

ب. التارٌخ المحدد فً الوثائك ازاء التزامات المشتري لدر تعلك االمر ) بإصدار كتاب المبول )كتاب االحالة( ،تولٌع العمد ، 
 فتح وتثبٌت االعتمادات المستندٌة(.
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 انسهع وانخذياخ انًتصهح تها تتىافق يع انًعاييز وانًىاصفاخ انفُيح األتيح: يهخص انًىاصفاخ انفُيح

رقم 

 البند

أسماء السلع والخدمات المتصلة 

 بها
 المعاٌٌر والمواصفات الفنٌة

]أدخل 

رقم 

 البند[

 ]ادخل المعاٌٌر والمواصفات الفنٌة[ ]ادخل االسم[

سلك المنٌوم قٌاس كم  666تجهٌز  1

كم من كل نوع 266) 2ملم 126×1

حزٌن وثالثة واربعة حزوز(
 

 بموجب المواصفات الموضحة فً جدول المواصفات ادناه 

2   

   

 

 تفاصٌل المعاٌٌر والمواصفات الفنٌة ]حٌثما ضروري[

 دناهأ 74حسب المواصفات الموضحة فً صفحة  ]أدخل وصفاً مفصالً للمواصفات الفنٌة[
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Specification of semi-finished product to rural cable (1x120) mm2  

According to standard Nokia corporation final standard/ no:- 021155/1-

021155/2 

Conductors' material. 

phase conductor used chemical composition (AL)  

Alloy 1370 EC 99.7% min 

Conductors  insulation  

The conductors insulation must be with black weather – resistant special high – 

density polyethylene. 

High voltage test  

All insulated conductor supply 4 KV/15 minutes must be not breakdown. 

Phase identification  

two durable and clear visible longitudinal ridges with on the insulated 

conductors according to standard 021155/1. 

LAY 

Outer layer in all stranded conductors shall have right-handed direction of lay 

(z). 

Reel size  

1400 mm wooden drum covered with boards to protect the insulated 

conductors from damage  

 wooden acc .to DIN46391  

 1400 mm 

 80 mm with steel bushing 

 Covered the flange with carton paper from inside to protect the 

conductor from damage  

Enclosed  

Specification table (1 table)    
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                                                Main phase (120mm2)      

 

Conducto
r length 
(on the 

reel) 
M 

Lay 
stranding 

Ratio 

Reel 
size 
mm 

Electrical 
Resistance 

At 200c 
Ω/km 

Elongation 

  % 
Min 

Tensile 
Of 

insulation
N/mm2 

Min. 

Tensile 
Of 

conductor 
N/mm2 

Min. 

Number 
of wires 

ø 
mm 

Cross 
section 

area 
mm2 

1050m 
Or 

Redouble 
Max. 

2100m 

141-197.4 1400 0.253 400 20 162 19x2.82 120 

 

 

 

 

 

Technical manager Quality control manager Factories manager Planning manager 
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Specification of semi-finished product to rural cable (1*120) mm2  

According to standard Nokia corporation final standard/ no:- 021155/1-

021155/2 

Conductors  material. 

phase conductor used chemical composition (AL)  

Alloy 1370 EC 99.7% min 

Conductors  insulation  

The conductors insulation must be with black weather – resistant special high – 

density polyethylene. 

High voltage test  

All insulated conductor supply 4 KV/15 minutes must be not breakdown. 

Phase identification  

Three durable and clear visible longitudinal ridges with on the insulated 

conductors according to standard 021155/1. 

LAY 

Outer layer in all stranded conductors shall have right-handed direction of lay 

(z). 

Reel size  

1400 mm wooden drum covered with boards to protect the insulated 

conductors from damage  

 wooden acc .to DIN46391  

 1400 mm 

 80 mm with steel bushing 

 Covered the flange with carton paper from inside to protect the 

conductor from damage  

Enclosed  

Specification table (1 table)        
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                                       Main phase (120mm2)      

 

Conducto
r length 
(on the 

reel) 
M 

Lay 
stranding 

Ratio 

Reel 
size 
mm 

Electrical 
Resistance 

At 200c 
Ω/km 

Elongation 

  % 
Min 

Tensile 
Of 

insulation
N/mm2 

Min. 

Tensile 
Of 

conductor 
N/mm2 

Min. 

Number 
of wires 

ø 
mm 

Cross 
section 

area 
mm2 

1050m 
Or 

Redouble 
Max. 

2100m 

141-197.4 1400 0.253 400 20 162 19x2.82 120 

 

 

 

Technical manager Quality control manager Factories manager Planning manager 
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Specification of semi-finished product to rural cable(1*120) mm2  

According to standard Nokia corporation final standard/ no:- 021155/1-

021155/2 

Conductors  material. 

phase conductor used chemical composition (AL)  

Alloy 1370 EC 99.7% min 

Conductors  insulation  

The conductors insulation must be with black weather – resistant special high – 

density polyethylene. 

High voltage test  

All insulated conductor supply 4 KV/15 minutes must be not breakdown. 

Phase identification  

Four durable and clear visible longitudinal ridges with on the insulated 

conductors according to standard 021155/1. 

LAY 

Outer layer in all stranded conductors shall have right-handed direction of lay 

(z). 

Reel size  

1400 mm wooden drum covered with boards to protect the insulated 

conductors from damage  

 wooden acc .to DIN46391  

 1400 mm 

 80 mm with steel bushing 

 Covered the flange with carton paper from inside to protect the 

conductor from damage  

Enclosed  

Specification table (1 table)        
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                                Main phase (120mm2) 

 

 

Conducto
r length 
(on the 

reel) 

M 

Lay 
stranding 

Ratio 

Reel 
size 
mm 

Electrical 
Resistance 

At 200c 

Ω/km 

Elongation 

  % 
Min 

Tensile 

Of 
insulation

N/mm2 
Min. 

Tensile 

Of 
conductor 

N/mm2 
Min. 

Number 
of wires 

ø 

mm 

Cross 
section 

area 
mm2 

1050m 

Or 
Redouble 

Max. 
2100m 

141-197.4 1400 0.253 400 20 162 19x2.82 120 

 

Technical manager Quality control manager Factories manager Planning manager 

 

 

 

 المخططات -4
 

 مخططات. ]ال تتضمن[وثائق العطاء هذه 
 
 

 ألتٌة إذا كانت هذه الوثائق سٌتم تضمٌنها[]أدخل قائمة المخططات ا
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 لائمة المخططات

 الغرض اسم المخطط رلم المخطط

   

 

 

 

 االختبار والفحص الهندسً -5
 

 سٌتم إجراء االختبارات والفحوص الهندسٌة األتٌة: ]أدخل لائمة االختبارات والفحوص الهندسٌة[
 

 

 الهندسًلائمة االختبارات والفحص 

رلم 

 البند
 االختبار و/أو الفحص الهندسً وصف ملخص لكل بند

4 

سلك المنٌوم قٌاس  طرٌمة فحص 

)كل نوع حزٌن وثالثة  2ملم 126×1

 واربعة حزوز(

فً الشركة المصنعة ٌتم اجراء الفحوصات المختبرٌة فً البداٌة . 4

للمواد التً سوف ٌتم تجهٌزها وتمدٌم شهادة فحص تتضمن 

 صات والنتائج .الفحو

. تمدٌم شهادة فحص من لبل احدى الشركات العالمٌة المعتمدة فً 2

 الفحص .

مختبرات ٌتم اجراء الفحوصات المختبرٌة فً بعد وصول المواد .  3

 . اإلنتاجًعلى الخط  لهاواجراء تشغٌل تجرٌبً شركة اور العامة 



03 

 

 قائًح انسهع وجذول انتسهيى -1
 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رقم 
 البند

 مكان التسلٌم النهائً الوحدة الكمٌة وصف السلع

 تارٌخ التسلٌم

 آخر موعد للتسلٌم اقرب موعد للتسلٌم
من مقدم العطاء موعد التسلٌم المقترح 
 ]ٌمأل من مقدم العطاء[

 د خ ح ج ث ت ب أ

كم سلك  666تجهٌز ] [1]
 126×1المنٌوم قٌاس 

كم من كل 266) 2ملم
نوع حزٌن وثالثة واربعة 

 [ حزوز(

  أدخل مكان التسلٌم [كم]  كم [666]
 DDPعلى اساس 

 واصل مخازن شركتنا

ارٌخ تفعٌل ]أدخل عدد األٌام التً تلً ت  [ٌوم 35] [ٌوم 25]
 العقد[



03 

 

 

 قائًح انخذياخ انًتصهح تانعقذ وجذول االكًال -2
 

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

 

 

رقى 

 انخذيح
انكًيح  وصف انخذيح

1
 انًكاٌ انذي ستقذو ته انخذياخ نىحذجا 

تاريخ )تىاريخ( االَتهاء يٍ تقذيى 

 انخذياخ

]أدخم 

رقى 

 انخذيح[

]أدخم كًياخ  ]أدخم وصف انخذياخ انًتصهح[

انثُىد انًزاد 

 تجهيزها[

]أدخم 

انىحذاخ نكم 

 تُذ[

 ]أدخم تاريخ االَتهاء انًطهىب[ ]أدخم اسى انًكاٌ[

1      
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 الجزء الثالث 

لعمدا استماراتشروط   

 

 : الشروط العامة للعمد المسم السابع                             

 لعمود تجهٌز السلع                                       

 

 : الشروط العامة للعمد المسم السابع
 لعمود تجهٌز السلع

   التعاريف  .1

     وثائك العمد .2

   داالحتيال و الفسا .3

    التفسير .4

     اللغة .5

    المشروع المشترن .6

   اهلية ممدمي العطاء  .7

   مذكرات التبليغ .8

   المانون الحاكم .9

    حل النزاعات .11

   التفتيش والمراجعة من المشتري .11

    نطاق التجهيز .12

   التسليم والوثائك .13

   مسؤولية المجهز  .14

    سعر العمد .15

    شروط الدفع .16

   الضرائب والرسوم .17

   داءضمان حسن اال .18

    حموق النشر .19

   المعلومات السرية .21

  عمود المماوالت الثانوية .21

   المواصفات والمماييس .22

   التغليف والمستندات .23

     التامين .24

    النمل .25

  االختبار والفحص الهندسي .26

   . التعويضات الممطوعة72 

   . ضمان المصنع28 

  . التعويض عن براءات االختراع29

   . حدود المسؤولية31

   غيير في الموانين واالنظمةالت31
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    . الموة الماهرة32

  . أوامر التغيير وتعديل العمد 33

     . تمديد الولت34

    . أنهاء العمد35

   نمل الحموق. التنازل و36

 . ليود التصدير37

 

 المسم السابع: شروط العمد العامة

 

 التعرٌفات .1
 

 المدرجة ازاء كل منها: الكلمات والمصطلحات األتٌة ستكون لها المعان1-1ً

 

 

،  بما فٌها  )أ( "العمد" ٌعنً االتفالٌة المبرمة بٌن الطرفٌن )المشتري و المجهز(، باإلضافة إلى وثائك العمد

 ، وأٌة وثائك أخرى المشار إلٌها هنا. جمٌع الوثائك الملحمة والمتممة

 

 فً ذلن التعدٌالت. )ب( "وثائك العمد" تعنً الوثائك المدرجة فً اتفالٌة العمد، بما

 

)ج( "سعر العمد" تعنً المبلػ الذي ٌدفع للمجهز والمحدد فً العمد، وهو لابل للزٌادة أو النمصان أو التعدٌل 

 بحسب بنود العمد.

 

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

 

الشروط والبنود المدرجة فً  )ه( "االكمال" معناها استكمال المجهز للخدمات المتصلة بالعمد بما ٌتوافك مع

 العمد.

 

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

 ٌؤمنها للمشتري بموجب العمد.

 

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

 

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

 الخاصة بالعمد.

 

 

 

 

، مثل التأمٌن والتركٌب والتدرٌب والصٌانة  )ط( "الخدمات المتصلة" تعنً الخدمات المرافمة لتجهٌز السلع

 المبدئٌة وؼٌرها من التزامات المجهز بموجب العمد.

 

،  ، أو خلٌط من االثنٌن ، أو أي مؤسسة حكومٌة أو خاصة تعنً أي شخص طبٌعً )ي( "المماول الثانوي"
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 ٌموم بالتعالد مع المجهز لتأمٌن جزء من السلع المطلوبة أو تنفٌذ أي جزء من الخدمات المتصلة بها.  

 

 

ت ، الذي تم ، أو خلٌط من االثنٌن )ن( "المجهز" هو أي شخص طبٌعً، أو أٌة مؤسسة حكومٌة أو خاصة

 الموافمة على عطائه من المشتري وتم تسمٌته فً العمد. 

 

 )ل( مولع التسلٌم هو المكان المذكور فً الشروط الخاصة بالعمد.

 

 وثائك العمد .2

أن جمٌع الوثائك المكونة للعمد . )وجمٌع أجزائها( بحسب ترتٌبها فً العمد مترابطة ومتكاملة وٌفسر 2-1

 عمد كوحدة متكاملة.بعضها البعض ، و تتم لراءة ال

 

 

 الفساد و االحتٌال .3

اذا توصل المشتري الى لناعة تامة بمٌام المجهز باي من ممارسات االحتٌال أو الفساد أو التواطؤ أو المهر  

( ٌوما من توجٌه انذار بذلن 14أو  االعالة خالل اجراءات التنافس او تنفٌذ العمد ، فللمشتري الحك وبعد ) 

 ( منها. 1-35( الفمرة )35اؾ عمل المجهز والؽاء العمد وٌتم تطبٌك احكام المادة )الى المجهز اٌم

 

  

 

ٌشترط المشتري )الوزارة/الدائرة( على ممدمً العطاءات، والمجهزٌن، والمماولٌن والمستشارٌن أن  3-1

، فإن  لسٌاسةبأعلى معاٌٌر األخالق المهنٌة خالل فترة التجهٌز وتنفٌذ العمد. ولتحمٌك هذه ا ٌلتزمون

 المشتري:

 

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

"ممارسة فاسدة" تعنً عرض أو إعطاء أو استالم أو استدراج أي شًء ذي لٌمة سواء بشكل مباشر  (1
 فً عملٌة التجهٌز أو فً تنفٌذ العمد؛ 1أو ؼٌر مباشر للتأثٌر على عمل مسؤول عام

 
 
 حتٌالٌة" تعنً تشوٌه الحمائك أو إؼفالها للتأثٌر على عملٌة التجهٌز أو تنفٌذ العمد "ممارسة ا  (2
 
 
، سواء بعلم من  "ممارسات تواطئٌة" تعنً أٌة خطة أو ترتٌب بٌن اثنٌن أو أكثر من ممدمً العطاء (3

 المشتري أو دون علمه، بهدؾ تمدٌم أسعار عطاء على مستوٌات زائفة وؼٌر تنافسٌة؛
 
، بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر ،  لهرٌة" تعنً إٌذاء أو التهدٌد بإٌذاء أشخاص أو ممتلكاتهم "ممارسات (4

 للتأثٌر على مشاركتهم فً عملٌة التجهٌز أو التأثٌر على تنفٌذ عمد.
 

 ممارسات االعالة (5
ٌك او اعطاء اوال. وتعنً االتالؾ أو التزٌٌؾ أو التؽٌٌر او االخفاء المتعمد للوثائك الثبوتٌة الخاصة بالتحم

افادة كاذبة للمحممٌن إلعالة اجراءات التحمٌك فً اي من هذه الممارسات المذكورة انفا من خالل التهدٌد أو 

 التحرش أو تخوٌؾ اي طرؾ لمنعه من تمدٌم معلومات وثٌمة الصلة فً التحمٌك.
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الرلابة المنصوص علٌها  . كذلن تعنً االفعال التً تعوق ممارسة المشتري لحمه فً التدلٌك وممارسةثانٌا

 ( الفحص و التدلٌك من المصرؾ . 11بالمادة ) 

ٌطرد من العمل أي من موظفً المجهز فً حالة ثبوت تورطه فً اي من ممارسات الفساد أو االحتٌال  3-2

 ، اثناء اجراءات التعالد لشراء السلع. أو التواطؤ أو المهر أو االعالة

 

 

 التفسٌر .4

 اق ذلن لد تعنً الصٌؽة المفردة الجمع والعكس صحٌح.إذا تطلب السٌ 4-1

)ا( مالم ٌوجد تضارب مع اٌة شروط فً العمد فان تفسٌر المصطلحات التجارٌة والحموق وااللتزام  4-2

 ألطراؾ العمد تكون بموجب ما توضحه االنكوترم.

 

 

 

 لها للمواعدون خاضعة عند استعماواألخرى مماثلة ستك CFR,FCA,CIP, EXW)ب( المصطلحات 

المشار الٌها فً النسخة المعمول بها من االنكوترم المشار الٌه فً الشروط الخاصة بالعمد والصادرة عن لبل 

 التجارة العالمٌة فً بارٌس. ؼرفة

 

 كامل االتفالٌة: 4-3

لٌات ٌتكون العمد من كامل االتفالٌة بٌن المشتري والمجهز ، وتبطل جمٌع المراسالت والمفاوضات واالتفا

 )سواء الشفهٌة أو خطٌة( التً تمت بٌن الطرفٌن لبل تارٌخ العمد.

 

 

 التعدٌل:  4-4

أي تؽٌٌر أو تعدٌل على العمد لن ٌكون ذا لٌمة لانونٌة إال إذا كان مكتوباً، وٌحمل تارٌخاً وٌشٌر إلى العمد 

 .بشكل محدد، كما ٌجب أن ٌكون مولعا من ممثل مخول حسب األصول من كال الطرفٌن

 

 عدم التنازل: 4-5

ب( من الشروط العامة للعمد ، لن ٌؤثر أو ٌحد أو ٌجحؾ أي تأخٌر أو ترٌث أو -5-4)أ(  بممتضى البند ) 

إمهال من ألي من الطرفٌن فً تطبٌك أي من بنود أو شروط العمد أو االلتزام فً الولت على أي من حموق 

نازًل من اي من الطرفٌن عن أي خرق فً العمد تنازل عن الطرؾ اآلخر المبرمة فً العمد، كذلن ال ٌمثل أي ت

 خرق الحك أو خروق الحمة للعمد.

،  )ب( أي تنازل من اي من الطرفٌن عن حموق أو سلطات أو استرداد حك بموجب العمد ٌجب أن ٌتم خطٌا

ى تم وأن ٌكون مؤرخا ومولعاً من ممثل مخول من الطرؾ المتنازل، كما ٌجب تحدٌد الحك وإلى أي مد

 التنازل عنه.

 

 

  نفاذ شروط العمد   4-6

 ً ، فإن هذا المنع أو  إذا تبٌن أن أحد أحكام أو شروط العمد ممنوعة أو باطلة أو ؼٌر لابلة للتطبٌك لانونا

البطالن أو عدم المدرة على التطبٌك لن ٌؤثر على شرعٌة أو تطبٌك أي من األحكام والشروط األخرى فً 

 العمد.
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 للؽة.  ا5

 ٌجب أن ٌكتب العمد وجمٌع المراسالت والمستندات المتصلة بها المتبادلة بٌن المشتري والمجهز باللؽة 5-1

المحددة فً الشروط الخاصة بالعمد. الوثائك المساندة والمطبوعات التً تعتبر جزءاً من العمد ٌمكن أن تكون 

تفسٌر العمد تعتمد هذه  ، ولؽاٌات بلؽة أخرى على أن تكون مرفمة بترجمة طبك األصل باللؽة المحددة

 الترجمة.

 

على المجهز أن ٌتحمل جمٌع نفمات ترجمة أٌة وثائك ٌمدمها إلى اللؽة المعتمدة، وتحمل مسؤولٌة دلة  5-2

 المورد. ترجمة الوثائك التً ٌمدمها

 

 المشروع المشترن ، مجموعة شركات او مؤسسات .6

   

او مجموعة شركات و مؤسسات ، ٌعتبر جمٌع األطراؾ، ، مسؤولٌن إذا كان المجهز مشروعاً مشتركاً  6-1

مسؤولٌة مشتركة و تضامنٌة أمام المشتري عن تنفٌذ أحكام العمد وعلٌهم أن ٌعٌنوا طرفا واحدا من بٌنهم 

للعمل كرئٌس مخول للدخول بااللتزامات نٌابة عن المشروع المشترن او مجموعة الشركات او المؤسسات. 

ٌٌر تركٌبة أو تشكٌلة أي من المشروع المشترن أو مجموعة الشركات او المؤسسات دون وال ٌجوز تؽ

 موافمة المشتري الكتابٌة المسبمة.

 التأهٌل.  7

ٌجب ان ٌكون المجهز ومماولوه الثانوٌون من جنسٌات الدولة المؤهلة ، و ٌعتبر المجهز او مماوله  7-1

ً أو مشاركاً فً شركة او تم تسجٌله  الثانوي حاصًل على جنسٌة دولة ما اذا كان ممٌما فٌها ، أو مؤسسا

 وٌعمل بموجب احكام لوانٌن تلن الدولة.

          

 

ٌجب أن تكون كافة السلع والخدمات المتصلة بها المطلوب تجهٌزها بموجب العمد و ٌتم تموٌلها من  7-2

عنً الدولة التً فٌها زراعة او تربٌة أو المشتري ، من منشأ دولة مؤهلة وألؼراض هذا المسم فان المنشأ ٌ

استخراج أو تصنٌع أو معاملة السلع فٌها او السلع الناتجة من تصنٌع أو معاملة أو تجمٌع مكونات أساسٌة 

 ائص المنتج النهائً الناتج عنها.ذات عالمة تجارٌاً تختلؾ فً خصائصها بصورة كبٌرة عن خص

 

 مذكرات التبلٌػ  .8

ه من أحد األطراؾ إلى اآلخر استناداً للعمد ٌجب أن ٌكون خطٌاً ومرسالً إلى العنوان أي تبلٌػ موج 8-1

 المحدد فً الشروط الخاصة بالعمد. "خطٌاً" تعنً مكتوبا مع إثبات باالستالم.

 

 

 تعتبر المذكرة نافذة من تارٌخ استالمها أو من تارٌخ سرٌانها، أٌهما أبعد. 8-2

 المانون الحاكم. 9

 العمد وٌفسر حسب الموانٌن النافذة فً جمهورٌة العراق. ٌحتكم 9-1

 

 فض النزاعات . 11

 الحل الرضائً:    11-1

على المشتري والمجهز أن ٌموما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ٌنشأ بٌنهما بموجب العمد أو فٌما ٌتعلك 

 بالعمد عن طرٌك المفاوضات الودٌة والمباشرة.

 

 التحكٌم :   11-2

( ٌوماً من بدء المفاوضات المذكورة 28طرفان فً التوصل الى حل الخالؾ او النزاع بعد مضً )اذا فشل ال
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( فبأماكن اي من الطرفٌن تمدٌم اشعار الى الطرؾ االخر ٌعلمه برؼبته باللجوء الى 1-11فً الفمرة )

طرؾ االخر لذلن التحكٌم بصدد موضوع النزاع ، ولن تتم مباشرة بإجراءات ت التحكٌم اال بعد استالم ال

االشعار ، ومن الممكن المباشرة بإجراءات التحكٌم بموجب العمد لبل او بعد تجهٌز السلع وٌتم اتباع 

 اجراءات التحكٌم بموجب المواعد المنصوص علٌها فً الشروط الخاصة بالعمد.  

 

 ان اختٌار التحكٌم ال ٌمنع مما ٌأتً: 11-3

 زاماتهم بموجب العمد اال اذا اتفما على ؼٌر ذلن.ان ٌستمر الطرفان فً تنفٌذ الت ا.   

 دفع للمجهز اٌة دفعات متحممة له.ب. على المشتري ان ٌ   

 
 التدلٌك والمراجعة من لبل المشتري .11

فً العمود الناجمة عن الدعوة المباشرة او اسلوب العطاء الواحد ) االحتكار ( واذا نص على ذلن فً ورلة  

ري بإجراء الكشؾ عن مكاتب المجهز ومراجعهُ وتدلٌك حساباته وسجالته وكذلن بٌانات العطاء ٌحك للمشت

مماولٌه الثانوٌٌن لدر تعلك االمر بتنفٌذ العمد و / او االشخاص الذٌن ٌمومون بتعٌٌنهم وٌتم تدلٌك هذه 

 الحسابات و السجالت من مدلمٌن ٌتم تعٌنهم من المشتري اذا طلب المشتري ذلن .

 

 جهٌزنطاق الت.   12

 ٌجب أن تكون السلع والخدمات المتصلة بها مطابمة لتلن المحددة فً جدول المتطلبات. 12-1

 

  التسلٌم والوثائك.  13

( من الشروط العامة للعمد، ٌكون تسلٌم السلع واستكمال تنفٌذ الخدمات 1-33بممتضى الفمرة ) 13-1

دول المتطلبات. ٌجب أن ٌؤمن المجهز تفاصٌل المتصلة بها مطابما لجدول التسلٌم واالكمال المذكور فً ج

 الشحن وأٌة وثائك أخرى بحسب ما هو مبٌن فً الشروط الخاصة للعمد. 

 مسؤولٌات المجهز .14

ٌجب على المجهز أن ٌؤمن السلع والخدمات المتصلة بها كافة الواردة فً نطاق التجهٌز طبماً   14-1

من الشروط  13التسلٌم واإلكمال، كما هو محدد فً الفمرةمن الشروط العامة للعمد ، وجدول  12للفمرة 

 العامة للعمد.

 

 سعر العمد .15

ٌجب ان تتطابك المبالػ التً ٌتماضاها المجهز فً العمد من المشتري ممابل السلع والخدمات  15-1

للشروط الخاصة المتصلة بها مع االسعار المحددة منه فً عطائه باستثناء اٌة اسعار معدلة اصولٌاً استناداً 

 بالعمد.

 

 

 شروط الدفع . 16

سعر العمد، بما فً ذلن الدفعات الممدمة )إذا كان ذلن ٌنطبك( ٌتم دفعها كما هو مبٌن فً الشروط  16-1

 الخاصة بالعمد.

 

التً تصؾ  (Invoicesٌجب أن تمدم الدفعات المستحمة الى المشتري خطٌا ً، مرفمة بالوصوالت ) 16-2

من الشروط العامة للعمد ،  13، وبالوثائك الضرورٌة بحسب الفمرة  المتصلة بها المنفذةالسلع والخدمات 

 وعند إتمام جمٌع االلتزامات المبرمة فً العمد.

 

ٌجب أن ٌصرؾ للمجهز الدفعات المستحمة فوراً، وال ٌجوز بأي حال من األحوال أن تتأخر الدفعة  16-3

 ولبول المشتري لها.ٌوماً من تارٌخ تسلٌم الوصوالت  61عن  

 ٌتم صرؾ مستحمات المجهز عن الدفعات المحددة بالعمد بالعمالت الواردة فً العمد. 16-4



 

45 
 

إذا أخفك المشتري فً صرؾ أٌة دفعة مستحمة فً ولتها أو ضمن الفترة المحدد فً الشروط  16-5

فً شروط الخاصة بالعمد ، عن  الخاصة بالعمد ، فعلٌه أن ٌدفع الفائدة على المبلػ المؤجل بالنسبة المحددة

 طوال فترة التأخٌر وحتى ٌتم الدفع بالكامل، سواء كان ذلن لبل أم بعد إرساء الحكم أو التحكٌم.

 

 

 الضرائب والرسوم .17

بالنسبة للسلع المصنعة خارج دولة المشتري ٌتحمل المجهز كامل المسؤولٌة عن كافة الضرائب  17-1

زة التصدٌر واٌة رسوم اخرى تتحمك علٌه خارج دولة المشتري وحسب ورسم الطابع ورسوم اصدار اجا

 التشرٌعات النافذة.

 

بالنسبة للسلع المصنعة داخل دولة المشتري ٌكون المجهز مسؤوالً عن الضرائب كافة والرسوم الخ  17-2

 التً تتحمك علٌه لحٌن تسلٌم السلع المتعالد علٌها الى المشتري وحسب التشرٌعات النافذة.

 

 

على المشتري ان ٌبذل الصى جهده فً تسهٌل حصول المجهز على اٌة اعفاءات ضرٌبٌة او اي       17-3

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

    ضمان حسن االداء .18

أن ٌؤمن الضمان إذا كان ضمان حسن االداء مطلوباً فً الشروط الخاصة بالعمد ، فإن على المجهز  18-1 

 ٌوماً من تبلٌؽه بإرساء العطاء، ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً ورلة بٌانات العطاء. 28المحدد خالل 

 

 

تطلك مبالػ ضمان حسن االداء للمشتري كتعوٌض عن أٌة خسارة تنتج عن إخفاق المجهز فً اكمال  18-2

 التزاماته بموجب العمد.

 

ً  ٌجب أن ٌكون ضمان حسن االداء، 18-3 ، فً أحد األشكال المنصوص علٌها فً الشروط  إذا كان مطلوبا

 الخاصة بالعمد ، أو بأي شكل آخر ٌعتمده المشتري.

ٌوماً على انتهاء المجهز من تنفٌذ جمٌع  28ٌعٌد المشتري إلى المجهز ضمان حسن االداء بعد مرور  18-4

ع ، ما لم تنص الشروط الخاصة للعمد على التزاماته بموجب العمد بما فً ذلن أٌة التزامات ضمان المصن

 خالؾ ذلن.

 

 

 حموق النشر .19

حموق نشر جمٌع المخططات والوثائك وجمٌع المواد األخرى التً تحتوي على بٌانات ومعلومات  19-1

، أو إذا تم تمدٌمها مباشرة إلى المشتري من  ، تبمى مسجلة باسم المجهز لدمها المجهز إلى المشتري

 ، تبمى حموق النشر مسجلة باسم هذا الطرؾ الثالث. ، بما فً ذلن مجهزي المواد ي طرؾ ثالثالمجهز أو أ

 

 

 المعلومات السرٌة .21

، وبعدم اإلفصاح عن أٌة وثائك أو بٌانات أو  ٌلتزم كال من المشتري والمجهز بالسرٌة التامة 21-1

سواء لدمت هذه المعلومات لبل أو خالل  معلومات تتعلك بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر بالعمد ألي طرؾ ثالث،

، دون الحصول على الموافمة الخطٌة للطرؾ الثانً. و ٌستثنى من هذا أٌة  تولٌع العمد أو تنفٌذه أو إلؽائه

معلومات أو بٌانات أو وثائك ٌحتاجها المجهز لٌنفذ جزءا من العمد من خالل المماولٌن الثانوٌٌن. وفً هذه 

أن ٌحصل على التزام بالسرٌة من المماول الثانوي مشابه لذلن الذي التزم به  الحالة ٌجب على المجهز
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 ( من الشروط العامة للعمد.21بموجب المادة )

 

ال ٌحك للمشتري أو المجهز استخدام أي من الوثائك والمعلومات والبٌانات التً ٌحصالن علٌها  21-2

 هما.احدهما من االخر ألي ؼرض ال ٌتعلك بالعمد المبرم بٌن

( المذكورة اعاله من الشروط العامة للعمد ال ٌسري 2-21( و)1-21التزام طرفً العمد بالفمرات ) 21-3

 على المعلومات األتٌة :

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

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

 

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

 لها عاللة مباشرة أو ؼٌر مباشرة بالطرؾ اآلخر؛ أو

 

 )د( إذا حصل علٌها أحد الطرفٌن بشكل لانونً من طرؾ ثالث ؼٌر ملزم بتعهد السرٌة.

( من الشروط العامة للعمد أعاله ال تعدل بأي شكل من األشكال االلتزام بالسرٌة 21ام المادة )احك 21-4

 المعطى من أي من الطرفٌن لبل تارٌخ تولٌع العمد فٌما ٌتعلك بالتجهٌز أو أي جزء من العمد.

 

 لعمد.( من الشروط العامة للعمد ملزمة حتى بعد إلؽاء أو تنفٌذ ا21تبمى احكام المادة ) 21-5

 

 العمود الثانوٌة .21

ً بجمٌع العمود الثانوٌة المتعلمة بتنفٌذ العمد إذا لم ٌكن ذلن   21-1 على المجهز أشعار المشتري خطٌا

محدداً مسبماً فً العطاء . ال ٌعفً هذا التبلٌػ سواء كان فً العطاء أو فً مرحلة الحمة المجهز من التزاماته 

 العمد.أو واجباته أو مسؤولٌاته بموجب 

 

 ٌجب ان تستند عمود المموالت الثانوٌة الى احكام الشروط العامة للعمد . 21-2

 

 المواصفات والمماٌٌس . 22

 المواصفات الفنٌة والمخططات 22-1

 

)أ( ٌجب أن تتطابك السلع والخدمات المتصلة بها المؤمنة بموجب العمد بالمواصفات والمماٌٌس الفنٌة 

، فالممٌاس ٌجب أن ٌساوي أو  ، وجدول المتطلبات . وفً حال عدم ذكر ممٌاس الواردة فً المسم السادس

 ٌتفوق على المماٌٌس الرسمٌة المعتمدة فً دول منشأ السلع.

 

 

)ب( ٌحك للمجهز أن ٌخلً مسؤولٌته عن أي تصمٌم أو بٌانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائك أو 

 ابة عنه، على أن ٌسلم مذكرة بإخالء المسؤولٌة للمشتري.تعدٌالت ممدمة أو مصممة من المشتري أو بالنٌ

)ج( أٌنما تتم اإلشارة فً العمد إلى المواصفات المٌاسٌة ولواعد التنفٌذ، التً سٌتم تنفٌذ العمد بموجبها ، 

فٌجب أن ٌكون الى اإلصدار  أو التحدٌث لهذه المواعد والمواصفات ، المحدد فً جدول المتطلبات . أي تعدٌل 

ذه المواصفات و لواعد التنفٌذ أثناء تنفٌذ العمد لن ٌعتمد ما لم  ٌسبمه موافمة المشتري المسبمة بذلن ، له

 من الشروط العامة للعمد. 33وٌجب أن ٌتم التعامل مع هذا التعدٌل بما ٌتناسب مع المادة 

 

 

 

 التؽلٌؾ والمستندات .23
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النهائٌة المذكورة فً العمد، بطرٌمة تضمن  ٌجب على المجهز أن ٌؤمن شحن السلع إلى وجهتها 23-1

مل التعامل الخشن عدم إتالفها أو إلحاق أي ضرر بها. ٌجب أن ٌكون التؽلٌؾ، طوال فترة النمل، كاؾ لتح

والتعرض لدرجات الحرارة الماسٌة، واألمالح والتعرق والتخزٌن فً أماكن مفتوحة. كما ٌجب أن ٌراعً 

حجم ووزن صنادٌك التؽلٌؾ بُعد الوجهة النهائٌة للسلع وؼٌاب معدات التعامل مع الحموالت الثمٌلة فً 

 جمٌع مراحل النمل بما فٌها الترانزٌت.

 

 

 

، ووضع العالمات المناسبة والتوثٌك داخل وخارج المؽلفات مع  توافك عملٌة التؽلٌؾٌجب أن ت 23-2

،  ، أو أٌة متطلبات أخرى محددة فً الشروط الخاصة بالعمد المتطلبات الخاصة المنصوص علٌها فً العمد

 أو أٌة تعلٌمات أخرى صادرة عن المشتري.

 

 لتأمٌنا .24

شروط الخاصة بالعمد ، ٌتم اجراء التامٌن الشامل على السلع ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً ال 24-1

، او التلؾ الناتج عن  الموردة بموجب العمد بعملة سهلة التحوٌل لدولة مؤهلة. ٌكون التامٌن ضد الضٌاع

 التصنٌع أو والشراء أو النمل أو التخزٌن  أو التسلم.

 

 

 

 النمل.  25

لخاصة بالعمد ، فان مسؤولٌة تنظٌم نمل السلع ٌتم بموجب ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً الشروط ا 25-1

 المواعد المحددة فً االنكوترم.

 

 االختبار والفحص الهندسً .26

ٌتوجب على المجهز أن ٌموم على نفمته الخاصة باالختبار والفحص الهندسً الالزم على السلع  26-1

 والخدمات المتصلة بها والمحددة فً الشروط الخاصة بالعمد.

 

ٌمكن أن ٌتم أجراء االختبارات والفحوص الهندسٌة فً ممر المجهز، أو المماول الثانوي الذي تعالد  26-2

معه المورد، عند التسلٌم و/ أو وصولها إلى وجهتها النهائٌة أو أي مكان آخر فً العراق بحسب ما هو مبٌن 

و المماول الثانوي الذي تعالد معه فً شروط العمد الخاصة. وفً حالة أجراء االختبار فً ممر المجهز أ

( من شروط العمد العامة، على المجهز توفٌر جمٌع التسهٌالت 2-26المجهز، فبموجب الفمرة الفرعٌة )

والمساعدة الالزمة لفرٌك االختبار بما فً ذلن المخططات وبٌانات اإلنتاج دون أن ٌشكل ذلن تكلفة إضافٌة 

 على المشتري.

 

 

( من 2-26ممثل عنه حضور االختبار او الفحوص الهندسٌة بموجب الفمرة ) ٌحك للمشتري أو 26-3

،  ، بشرط أن ٌتحمل المشتري جمٌع تكالٌفه ونفماته الشخصٌة الناتجة عن حضوره الشروط العامة للعمد

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

 

شتري لبل إجرائه لالختبار والفحص الهندسً، ٌعلمه فٌه على المجهز أن ٌعطً إخطارا مسبما للم 26-4

بالتارٌخ والمكان الذي سٌجرى فٌهما. وعلٌه أن ٌحصل على تصرٌح أو موافمة أي طرؾ ثالث له عاللة أو 

 مصنّع على حضور المشتري أو ممثله مثل هذا االختبار و/أو الفحص الهندسً.
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بأي اختبار و/أو الفحص الهندسً ؼٌر مدرج فً العمد ٌحك للمشتري أن ٌطلب من المجهز المٌام  26-5

إذا وجده ضرورٌاً ، للتأكد من أن خصائص وأداء هذه السلع مطابك للمواصفات والمواعد والمماٌٌس الفنٌة 

المبٌنة فً العمد، بشرط أن تضاؾ التكالٌؾ والنفمات المعمولة المترتبة على المورد إلجراء هذا االختبار 

ٌؤخذ بعٌن االعتبار أي تأخٌر فً توارٌخ التسلٌم وتوارٌخ االنتهاء سً إلى لٌمة العمد . وندو/أو الفحص اله

وااللتزامات األخرى المتأثرة والذي ٌسببه هذا االختبار و/أو الفحص الهندسً فً سٌر التصنٌع و/أو تنفٌذ 

 الموردٌن اللتزاماتهم تحت العمد.

 

بنتائج جمٌع عملٌات االختبارات والفحوص الهندسٌة التً ٌتم   على المجهز أن ٌمدم تمرٌراً للمشتري 26-6

 إجراؤها.

 

ٌحك للمشتري رفض السلع أو أي جزء منها ٌثبت االختبار و/أو الفحص الهندسً عدم مطابمتها  26-7

للمواصفات. وعلى المجهز أن ٌموم بإصالح أو بتبدٌل هذه السلع المرفوضة أو إجراء التعدٌالت الالزمة 

، وٌعٌد إجراء االختبار و/أو الفحص الهندسً على  لجعلها مطــابمة للمواصفات على نفمته الخاصةعلٌها 

 ( من الشروط العامة للعمد.4-23) نفمته بعد إعطاء إشعار مسبك للمشتري بحسب الفمرة

 

ر إن موافمة المورد على إجراء أي اختبار و/أو فحص هندسً وحضور المشتري أو ممثل عنه وإصدا 26-8

و التزامات ( من الشروط العامة للعمد ، ال ٌعفٌه من أٌة كفاالت أ6-23أي تمرٌر مطلوب بموجب الفمرة )

 أخرى مبٌنة فً العمد.

 الؽرامات التأخٌرٌة 27

(من الشروط العامة للعمد ، فإنه فً حالة أخفاق  32باستثناء البنود المنصوص علٌها فً الفمرة ) 27-1

، فً موعد )مواعٌد( التسلٌم المحدد/ة فً العمد، ٌحك  لسلع المطلوبة، أو أي منهاالمجهز فً تسلٌم جمٌع ا

، مساو للنسبة  للمشتري دون إجحاؾ ببنود العمد األخرى، حسم مبلػ من لٌمة العمد كؽرامات تأخٌرٌة

سبوع المحددة فً الشروط الخاصة للعمد لسعر التسلٌم للسلع المتأخرة أو الخدمات ؼٌر المنفذة عن كل أ

تأخٌر أو جزء منه حتى ٌتم تسلٌمها أو تنفٌذها الفعلً. وفً حالة الوصول إلى الحد األعلى ٌحك للمشتري 

 من الشروط العامة للعمد. 35فمرة فسخ العمد بموجب ال

  الضمانة المصنعٌة .28

افة فً ٌكفل المجهز بكون جمٌع السلع جدٌدة وؼٌر مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات ك 28-1

 التصمٌم والمواد ما لم ٌنص على ؼٌر ذلن فً العمد.

، فعلى المورد أن ٌكفل خلو السلع من أٌة عٌوب  ب( من شروط العمد العامة-1-22بموجب البند ) 28-2

، والتً لد تظهر تحت الظروؾ  ناتجة عن أي إؼفال من المورد أو ناتجة عن التصمٌم أو المواد أو التصنٌع

 ة مكان الوصول النهائً.السائدة فً دول

 

 

( شهراً من تارٌخ التسلٌم 12ٌجب أن ٌستمر سرٌان مفعول ضمان السلع أو أي جزء منها مدة ) 28-3

( شهراً من تارٌخ شحنها 18، أو لمدة ) والموافمة علٌها فً مولع التسلٌم المحدد فً شروط العمد الخاصة

 أن تعتمد الفترة التً تنتهً فً موعد اسبك.، على  من المٌناء أو مكان التحمٌل فً بلد المنشأ

 

 

ٌبلػ المشتري المجهز حول أٌة عٌوب تظهر فً السلع وطبٌعة هذه العٌوب مرفمة بكل الدالئل  28-4

 الموجودة فور اكتشاؾ العٌوب. وعلى المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمجهز لٌموم بفحص العٌوب.

 

ه السلع أو الجزء المتضرر منها دون حساب أٌة تكلفة إضافٌة على ٌموم المجهز بإصالح أو تبدٌل هذ 28-5

 ، وذلن خالل الفترة المحددة فً الشروط الخاصة للعمد. المشتري عند استالمه مثل هذا البالغ
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، ٌحك  ، فً إصالح أو تبدٌل السلع إذا أخفك المجهز خالل الفترة المذكورة فً شروط العمد الخاصة 28-6

فترة معمولة أن ٌأخذ أي إجراء إصالحً ٌراه ضرورٌاً على نفمة ومسئولٌة المجهز ودون للمشتري خالل 

 المساس بأي من حموق المشتري األخرى فً العمد.

 

 التعوٌض عن براءات االختراع . 29

( من الشروط العامة للعمد ، أن ٌموم بتعوٌض المشتري وعدم 2-24، بموجب الفمرة ) على المجهز 29-1

ة مسؤولٌة وموظفٌه والمسؤولٌن الذٌن ٌعملون فً خدمته من و / او ضد جمٌع المضاٌا أو األفعال تحمٌله اٌ

أو اإلجراءات إدارٌة أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو األضرار أو التكالٌؾ أو أٌة مصارٌؾ بما فٌها 

و اتهام بانتهان أي من براءات أتعاب المحاماة ومصارٌفها، والتً لد ٌتعرض لها المشتري نتٌجة انتهان أ

االختراع، أو النماذج أو التصامٌم المسجلة أو العالمات التجارٌة أو حموق النشر أو أي حك آخر من حموق 

 : الملكٌة الفكرٌة المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى ولت تولٌع العمد بسبب ما ٌأتً

 حٌث ٌوجد المولع.تركٌب السلع من المجهز أو استخدامها فً الدولة  )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 

، وال ٌؽطً التعوٌض أي انتهان ٌنتج عن استخدام هذه السلع أو أي جزء  الذي ٌمكن استنتاجه من العمد

تجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركٌبها مع أٌة معدات أو مواد لم ٌوردها المجهز بموجب منها أو أي من من

 العمد.

 

إذا اتخذت أٌة إجراءات أو وجهت أٌة دعاوى ضد المشتري بسبب أحد األمور المشار إلٌها فً الفمرة  29-2

للمجهز على نفمته الخاصة  ( من الشروط العامة للعمد ، فعلٌه إبالغ المجهز بها على الفور، وٌحك29-1)

وباسم المشتري أن ٌموم بإجراءات أو الدعاوى أو أٌة مفاوضات للتوصل إلى تسوٌة لمثل هذه اإلجراءات أو 

 الدعاوى.

 

إذا لم ٌبلػ المجهز المشتري بنٌته اتخاذ أٌة إجراءات أو دعاوى خالل ثمانٌة وعشرٌن ٌوماً من  29-3

 أن ٌتخذ اإلجراءات ذاتها بنفسه.تارٌخ التبلٌػ، فإن للمشتري الحك 

، بتوفٌر المساعدة الممكنة فً إلامة مثل هذه اإلجراءات  ٌعمل المشتري ، بناء على طلب من المجهز 29-4

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

 

سؤولٌن ومماولٌن الثانوٌٌن الذٌن ٌعملون فً على المشتري أن ٌعوض وٌبرأ المجهز وموظفٌه والم 29-5

خدمته من وضد جمٌع المضاٌا أو األفعال أو اإلجراءات إدارٌة أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو 

، والتً لد ٌتعرض لها المجهز  األضرار أو التكالٌؾ أو أٌة مصارٌؾ بما فٌها أتعاب المحاماة ومصارٌفها

انتهان أي من براءات االختراع، أو النماذج أو التصامٌم المسجلة أو العالمات نتٌجة انتهان أو اتهام ب

التجارٌة أو حموق النشر أو أي حك آخر من حموق الملكٌة الفكرٌة المسجلة أو الموجودة بأي صورة أخرى 

أو ولت تولٌع العمد الناتجة عن أو على صلة بأي تصمٌم، أو بٌانات أو مخططات أو مواصفات أو وثائك 

 مواد أخرى لدمت أو صممت من المشتري أو بالنٌابة عنه.

 حدود المسؤولٌة .31

 ما عدا حالة االهمال او سوء التصرؾ المتعمد 

عمد عن اٌة خسائر ا. لن ٌترتب على المجهز اٌة مسؤولٌة تمصٌرٌة او ؼٌرها تجاه المشتري بموجب ال  

السلع ، أو استخدامها او االنتاج أو اٌة خسارة فً  الخسائر الناتجة عن الضرر الحاصل فًؼٌر مباشرة ، و

االرباح. اال ان هذا االستثناء لن ٌعفً المجهز من دفع اٌة تعوٌضات عن االضرار المتفك علٌها مع 

 المشتري. 
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 ٌة تمصٌر او ؼٌر ذلن سوؾ لن تسببب. ان المسؤولٌة الكلٌة للمجهز تجاه المشتري بموجب العمد عن ا

عمد. اال ان هذا التحدٌد لن ٌتجاوز سعر العمد بشرط ان هذا التحدٌد للمسؤولٌة سوؾ لن ٌشمل بزٌادة كلفة ال

كلؾ االصالح او تعوٌض المعدات المتضررة او التزام المورد بتعوٌض المشتري عن اي خرق فً مواصفات 

 السلع. 

 

 
 :التؽٌٌر فً الموانٌن واألنظمة .31

اذا تؽٌر اي من لوانٌن او انظمة او مراسٌم او انظمة داخلٌة  ما لم ٌنص على خالؾ ذلن فً العمد ،  31-1 

التً تسبك تارٌخ تسلٌم العطاء  ٌوما 28او تم تفعٌل او الؽاء اي من الموانٌن السارٌة فً العراق خالل فترة 

بحٌث ٌشمل تؽٌٌرا على تطبٌك او تفسٌر العمد من السلطات المسؤولة( وبالتالً ٌؤثر على تارٌخ التسلٌم )

، فان هذه بدوره سٌعدل بالممدار التً اثرت فٌه ، على اداء المجهز والتزاماته فٌما ٌخص  لٌمة العطاءو

العمد. ٌتم تعدٌل االسعار بالزٌادة او النمصان كذلن تولٌتات التجهٌز بشكل ال ٌدع لهذه الموانٌن والتعلٌمات 

ا انفا فلن ٌتم منح المجهز الزٌادة او التأثٌر على المجهز فً تحمٌك التزاماته. على الرؼم مما اوردن

( من الشروط العامة للعمد الخاصة 15النمصان، اذا كان سبك و أن تمت معالجة ذلن بموجب المادة )

 بمراجعة االسعار. 

 الموة الماهرة .32

ال ٌصادر ضمان حسن التنفٌذ الممدم من المجهز و ال ٌدفع الؽرامات التأخٌرٌة وال ٌتم فسخ العمد  32-1

 جة عٌوب إذا كان تأخٌر األداء أو أي إخفاق آخر فً تنفٌذ التزاماته بموجب العمد ناتج عن الموة الماهرة.نتٌ

 

، وال  ألؼراض هذه الفمرة ، تعنً "الموة الماهرة" أي حدث أو حالة خارجة عن أي من الطرفٌن 32-2

، على  ن . هذه الحاالت لد تشملٌمكن تجنبها أو تولعها وهً ؼٌر ناتجة عن إهمال أو تمصٌر أي من الطرفٌ

ئة أو الحظر الصحً أو حظر سبٌل المثال ال الحصر الحروب أو الثورات أو الحرائك أو الفٌضانات أو األوب

 الشحن.

ً فور حدوث الموة الماهرة وأسبابها وعلى المجهز بعدها أن  32-3 على المجهز أن ٌعلم المشتري خطٌا

،  ، أو أن ٌبحث عن بدائل أخرى الستكمال العمل ا ٌسمح به الظرؾ الجدٌدٌحاول اإلٌفاء بالتزاماته بحدود م

 إال إذا طلب منه المشتري خطٌاً خالؾ ذلن. 

 

 تؽٌٌر األوامر وتعدٌل العمد .33

 

( من الشروط العامة للعمد من المجهز 8ٌحك للمشتري فً أي ولت، أن ٌطلب خطٌاً بموجب المادة ) 33-1

 ً واحد أو أكثر مما ٌأتً:تؽٌٌر النطاق العام للعمد، ف

 

المخططات، والتصامٌم، والمواصفات إذا كانت السلع التً سٌتم توفٌرها بموجب العمد مصنعة خصٌصاً  )أ(

 للمشتري.

 

 طرٌمة التؽلٌؾ والشحن. )ب(

 مكان التسلٌم؛ )ج(

 والخدمات المتصلة التً ٌجب أن ٌؤمنها المجهز. )د(

لى فرق فً السعر سواء بالزٌادة أو بالنمصان، أو فً الولت إذا أدت أي من هذه التؽٌٌرات إ 33-2

المطلوب إلنجاز العمل أو تنفٌذ المجهز ألي أحكام فً العمد، ٌجب عندها إجراء تعدٌل مساو على مبلػ العمد، 

ٌوماً من تارٌخ  28وجداول التسلٌم واالنتهاء. وٌجب على المجهز أن ٌطالب بالتعدٌل تحت هذه الفمرة خالل 

 مه أمر التؽٌٌر من المشتري.تسل
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على الطرفٌن أن ٌتفما مسبما على سعر أي من الخدمات المتصلة بالعمد والتً لد ٌحتاجها المجهز  33-3

ولكن لم ٌتم ذكرها فً العمد، على أال ٌتجاوز سعرها معدل األسعار التً ٌطلبها المجهز لماء نفس الخدمات 

 ى.من أطراؾ أخر

ذا كانت خطٌة جاء فً اعاله، لن تمبل أٌة تعدٌالت أو تؽٌٌرات على شروط العمد إال إاستناداً الى ما  33-4

 ومولعة من الطرفٌن.

 تمدٌد المدة .  34

إذا واجه المجهز أو أي من المماولٌن الثانوٌٌن لدٌه خالل فترة تنفٌذ العمد ظروفا تؤخر تسلٌم السلع  34-1

( من الشروط العامة للعمد ، فٌجب 13لمحدد بحسب المادة )أو استكمال الخدمات المتصلة بها فً الولت ا

ٌوماً من تارٌخ نشوء الظروؾ، مبٌناً سببها ومدة  15على المجهز أن ٌعلم المشتري بها خطٌاً وخالل 

استمرارها. وعلى المشتري أن ٌموم بتمٌٌم الحالة فور استالمه للتبلٌػ وله أن ٌمدد مدة العمد، وفً هذه 

 طرفان بالمصادلة على التمدٌد من خالل تعدٌل العمد. الحالة ٌموم ال

 

من الشروط العامة للعمد ، فإن أي تأخٌر فً  32باستثناء حالة الموة الماهرة الواردة فً الفمرة  34-2

من  26األداء والتسلٌم وإتمام االلتزامات ٌضع المجهز تحت طائلة فرض الؽرامات التأخٌرٌة حسب الفمرة 

( من الشروط العامة 1-34لعمد ، إال إذا تم االتفاق على تمدٌد مدة العمد بحسب الفمرة )الشروط العامة ل

 للعمد.

 

 سحب العمل   35

 سحب العمل بسبب أخالل او تمصٌر المجهز: 35-1

ً لمدة  ) ً ان ٌسحب العمل من المجهز فً اي من 15للمشتري وبعد إعطاء المجهز إنذارا تحرٌرٌا ( ٌوما

 دون الرجوع الى المحكمة.الحاالت التالٌة 

 اذا افلس المجهز او أشهر اعساره. -أ

 اذا تمدم المجهز بطلب إلشهار افالسه او اعساره. -ب

 

 مٌن التفلٌسة )السندٌن(.أاذا صدر لرار من المحكمة بوضع اموال المجهز فً ٌد  -ج

 االفالس او تنازل عن حموله لصالح دائنه. ةؽٌباذا عمد المجهز صلحا  -د

 

 بة مؤلفة من دائنه.لاذا وافك المجهز على تنفٌذ العمد تحت اشراؾ هٌئة مرا -هـ

 

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

 

اذا ولع الحجز على اموال المجهز من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان ٌؤدي الى  -ز

 جز المجهز عن االٌفاء بالتزاماته.ع

 اذا تخلى المجهز او امتنع عن تولٌع صٌؽة العمد وكان لد باشر بتنفٌذ العمد. -ح

 ٌوما . 15اذا عجز المجهز وبدون عذر مشروع عن االستمرار بـتنفٌذ العمد او اولؾ تمدم االعمال لمدة  -ط

 د االهمال وعدم المباالة فً تنفٌذ التزامه بموجب العمد. اذا كان المجهز ؼٌر لائم بتنفٌذ العمد او انه معتم -ي

 

اذا لم تستوفً السلع المواصفات الفنٌة المحددة فً العمد او اذا أخفك المجهز فً استبدال السلع خالل  -ن

 ( ٌوماً من تارٌخ تسلمه أشعار تحرٌري من المشتري.31مدة )

لمحددة فً العمد او خالل فترة التمدٌد التً ٌعطٌها اذا اخفك المجهز فً تسلٌم السلع خالل الفترة ا -ل

 من الشروط العامة للعمد. 34المشتري حسب الفمرة 
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 اذا اخفك المجهز فً اداء اي من المهام االخرى الموكلة الٌه بموجب العمد. -م

 

او الفساد اذا تورط المجهز حسب لناعة المشتري وخالل فترة تنفٌذ العمد فً اي من ممارسات االحتٌال  -ن

 من الشروط العامة للعمد فً تنافسه على العمد او فً تنفٌذه. 3المعرفة فً الفمرة 

اذا كان المجهز لد تعالد من الباطن بخصوص اي لسم من العمد بشكل ٌضر بجودة العمل او ٌخالؾ  -ص

 تعلٌمات المشتري.

 

ة( رشوة او هدٌة او منحة او اذا لدم المجهز او عرض على اي شخص )بصورة مباشرة او ؼٌر مباشر -ع

 عمولة او هبة مالٌة كترؼٌب او مكافأة ممابل اداء عمل او امتناع عن اداء عمل له عاللة بالعمد.

 

 

اذا اتضح للمشتري ممارسة المجهز ألي من ممارسات الفساد االداري او االحتٌال او التواطؤ او المهر  -ؾ

ٌوما بعد اشعار  15د او تنفٌذه عند ذلن ٌحك للمشتري وخالل او االعالة اثناء المنافسة للحصول على العم

 .انذاره (المجهز)

 

 ٌعتمد المشتري التعارٌؾ االتٌة لؽرض هذه الفمرة:

الممارسات الفاسدة وتعنً تمدٌم او اعطاء او استالم او التماس بشكل مباشر او ؼٌر مباشر اي ؼرض  -1

 ؤولٌة عامة خالل عملٌة التورٌد او تنفٌذ العمد.ذي لٌمة للتأثٌر على عمل مسؤول فً مولع المس

ممارسات احتٌالٌة تعنً اي سوء تمثٌل او حذؾ ألي من الحمائك بهدؾ التأثٌر على عملٌة التورٌد او  -2

 تنفٌذ العمد.

ممارسات التواطؤ تعنً اي تخطٌط او تنسٌك بٌن اثنٌن او اكثر من ممدمً العطاء بعلم او دون علم  -3

 ؾ وضع اسعار وهمٌة وؼٌر تنافسٌة.المشتري بهد

 

ممارسات لهرٌة تعنً إٌذاء او التهدٌد بإٌذاء بشكل مباشر او ؼٌر مباشر ، االشخاص او ممتلكاتهم  -4

 للتأثٌر على مشاركتهم فً عملٌة التورٌد او التأثٌر على تنفٌذ العمد.

الوثائك وحجب االدلة الالزمة للتحمٌك  ممارسة االعالة وتعنً االتالؾ المعتمد او التزوٌر او التؽٌٌر فً -5

و أاو االداء بشهادة زور للمحممٌن ألعاله اجراءات التحمٌك من لبل المتري فً ممارسات الفساد االداري 

االحتٌال او التواطؤ او الممارسات المهرٌة او التهدٌد او التحرش او أعالة اي طرؾ او منعه من تمدٌم اٌة 

 و منعه من متابعة اجراءات التحمٌك.معلومات تتعلك بالتحمٌك ا

 التنازل  .36

ً إال بموافمة  36-1 ً أو جزئٌا ال ٌحك للمشتري أو المجهز التنازل عن التزاماتهما المبرمة فً هذا العمد كلٌا

 خطٌة مسبمة من الطرؾ اآلخر.

  لٌود التصدٌر.  37

ً العمد، ٌعفى المجهز من التزاماته دون اؼفال عن مسؤولٌة المجهز فً انجاز وثائك التصدٌر المحددة ف 

فً تجهٌز السلع والمنتجات والخدمات المتصلة بها فً حالة فرض اٌة لٌود جدٌدة على اجراءات التصدٌر 

من المشتري او دولة المشتري ، او اجراء اي تؽٌٌر فً استخدام المنتج او السلع المطلوب تورٌدها لد ٌنجم 

ة المجهزة لهذه المنتجات والسلع. اال ان هذا االجراء لن ٌعفً المجهز عن تعلٌمات تجارٌة تصدر عن الدول

بضمنها  ززة بالوثائك مراحل التصدٌر كافةمن مسؤولٌته فً تعرٌؾ المشتري بإجراءاته كافة المتخذة مع

طلباته الممدمة للحصول على اجازة تصدٌر او كتاب التخوٌل من الجهة المصنعة والمحددة بموجب العمد. ٌتم 

 (3-35انهاء العمد عند ذان حسب رؼبة المشتري وفما للفمرة )
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 الفصل الثامن: الشروط الخاصة بالعمد
 لعمود تجهٌز السلع

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

 
أدناه أو صٌغة ممبولة أخرى وحذف النص بٌن  ]للمشتري أن ٌختار إدخال الصٌغة المناسبة مستخدما العٌنات فً

 األلواس[.

 

 الشروط العامة للعمد
 (ح) 1-1  

 [وزارة الصناعة والمعادن / شركة اور العامةالمشتري: ]

 الشروط العامة للعمد 
 (ل) 1-1 

 واصل مخازن شركتنا فً الناصرٌة : الوجهة النهائٌة مولع )موالع( المشروع/

  الشروط العامة للعمد
 )ا( 4-2 

مصطلح  ألي, اذا كان المعنى  معانً المصطلحات التجارٌة هً كما موصوفة فً االنكوترم
, تعتمد المعانً  تنطبك مع االنكوترم العمد ال ألطراؾتجاري والحموق وااللتزامات 

 (الجهة المستفٌدةالموضوعة من لبل 

 الشروط العامة للعمد
 )ب(4-2 

 سوف ٌتم التجهٌز بموجب مصطلح  (2222لالنكوترم )ان االصدار المحدث المستخدم 

 الشروط العامة للعمد
  5-1 

 اللؽة المعتمدة:
 []العربٌة

 الشروط العامة للعمد
  8-1 

تتم كافة المراسالت واالتصاالت بٌن طرفً العمد حسب العناوٌن الرسمٌة المثبتة فً العمد 
 الغ االخر خالل اسبوع من تارٌخه وفً حالة تؽٌٌر عنوان احد االطراؾ ٌكون ملزما بإب

 
 شركة اور العامة / المسم التجاري  : , عنوان المشتري هو إلرسال البالؼات

 الناصرٌة تماطع سوق الشٌوخ -ذي لار
 الدولة : جمهورٌة العراق

 الناصرٌة -المدٌنة :  ذي لار
 عادل خضٌر لفتةالمدٌر التجاري المهندس إلى: 

 هاتؾ :
27812311373 

 د اإللكترونً:البرٌ
urscoe@ur.industry.gov.iq  urcoe@gmail.com 

 شروط العمد العامة
  9-1 

عراق تخضع العمود لكافة االنظمة والموانٌن والمرارات والتعلٌمات النافذة الصادرة من جمهورٌة ال
 ووالٌة المضاء العرالً 

تتحمل الشركة المجهزة الضرائب والرسوم بموجب الموانٌن والتعلٌمات السارٌة تسدٌد 
 باأللؾ من لٌمة العمد الكلٌة لبل تولٌع العمد .  3رسم الطابع المالً بنسبة 

 الشروط العامة للعمد
  12-2 

الشروط العامة  من 2-12فً الفمرة  والمشار الٌهاان المواعد التً تنظم اجراءات التحكٌم 
 : للعمد  سٌكون كما ٌأتً

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

 والموانٌن التالٌةالمنالصة والعمد لوالٌة المضاء العرالً واالحكام 
 تعلٌمات تنفٌذ الموازنة االتحادٌة النافذة  - أ

 1977لسنة  56لانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة رلم  - ب
 

فً حالة حدوث نزاع بٌن المشتري والمجهز المحلً من دولة المشتري فٌتم اللجوء  .2
الى التحكٌم او المحاكم المختصة وبموجب الموانٌن والمرارات والتعلٌمات النافذة 

 الصادرة من جمهورٌة العراق .و
 

 مستحمات تترتب له اال بموافمة الطرؾ االول . أيال ٌحك للطرؾ الثانً التنازل عن  .3
 

mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
mailto:urcoe@gmail.com
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الشروط العامة 
 1-15للعمد  

 االسعار المحددة للسلع المجهزة والخدمات المتصلة بها  المنفذة 
 (للتعدٌل  )ؼٌر لابلة

الشروط العامة 
 1-16للعمد  

  
 روط الدفع للمجهز تحت هذا العمد تكون على النحو اآلتً :طرٌمة وش –

 تكون طرٌمة الدفع نمدا على شكل صن بالدٌنار العرالً بالشكل اآلتً :
لفنٌة % من لٌمة العمد اإلجمالٌة بعد استالم المواد وفحصها ومطابمتها للمواصفات ا09

 وإدخالها مخزنٌاً .
 
وتمدٌم براءة ذمة من الهٌئة العامة  اسب الضرٌبً % من لٌمة العمد اإلجمالٌة بعد التح7,2

 للضرائب.
 

% من لٌمة العمد تستمطع وال تطلك إال بعد جلب موافمة تحرٌرٌة من الهٌئة العامة 7,3
 للضرائب خالل فترة شهر و بخالف ٌتم تحوٌلها إلى الجهة المذكور .

 

الشروط العامة 
 5-16للعمد  

 ع التً على المشتري وبعدها ٌتم دفع فائدة هً )ادخل عدد ٌوم .اذا كان ٌنطبك )فترة تأخٌر الدف
 )ال ٌنطبك( 

الشروط العامة 
 1-18للعمد  

 % من مبلػ العمد وبنفس عملة العمد5ضمان حسن التنفٌذ ]إلزامً[ وسٌكون 

الشروط العامة 
 3-18للعمد  

عرالً  )خطاب ضمان مصرفً نافذ صادر من مصرفٌكون ضمان حسن التنفٌذ على شكل 
معتمد لغاٌة تارٌخ اصدار شهادة المبول النهائً وتمدٌم كتاب براءة ذمة من الهٌئة العامة 

 للضرائب وتصفٌة الحسابات النهائٌة للعمد(
 

الشروط العامة 
 4-18للعمد  

ٌوم بعد اصدار شهادة المبول النهائً وتصفٌة الحسابات  22)ٌسترد ضمان حسن التنفٌذ 
 النهائٌة للعمد (

الشروط العامة 
 2-23للعمد  

 التؽلٌؾ ووضع العالمات المناسبة والتوثٌك على المؽلفات سٌكون:      
 
 حسب المواصفات المٌاسٌة المعتمدة بما ٌضمن سالمة وصول البضاعة . .1
 
ها على الؽالؾ النهائً ٌتوضع اسم المادة ورلمها الرمزي ووزنها وتارٌخ انتاجها ونفاذ .2

 لها .
 على الؽالؾ النهائً لها . وضع وزن الشحنة .3
 وضع عالمات تحذٌرٌة وفسفورٌة ألمور السالمة خالل النمل البري . .4
 وضع اشارات الماكن الرفع الخاصة بالشحنة على الؽالؾ النهائً لها . .5
 ةنوضع عالمة تبٌن عدم السماح بوضع احمال اضافٌة فوق الشح .6

الشروط العامة 
 1-24للعمد  

 واصل مخازن شركتنا DAPكون اسلوب التجهٌز  ؼطاء التامٌن على المجهز
 

الشروط العامة 
 1-25للعمد  

واصل مخازن  DAPٌجب ان تكون مسؤولٌة النمل للسلع على المجهز كون اسلوب التجهٌز 

 شركتنا

الشروط العامة 
 1-26للعمد  

ة فً شركتنا التفتٌش واالختبارات : تجري الفحوصات واالختبارات حسب المواصفة العالمٌة المعتمد
 وٌجري الفحص من لبل كوادر شركتنا )شركة اور العامة(

الشروط العامة 
 2-26للعمد  

ٌتم االختبار والفحص الهندسً فً ]داخل شركة اور العامة وكما موضح فً استمارة االختبار 
 المسم السادس / متطلبات التجهٌز [ -والفحص الهندسً الفصل الثانً 

الشروط العامة 
 1-27 للعمد 

 من مبلغ العمد النهائً  [ %11: ] الحد األعلى لمبلغ الغرامات التأخٌرٌة
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الشروط العامة 
 3-28للعمد  

كون  لبول للمواد المجهزة بعد مطابمتها للمواصفات الفنٌة المطلوبة وادخالها مخزنٌا إعطاءٌتم 
 أولٌةالمواد المجهزة مواد 

الشروط العامة 
 5-28للعمد  

على ان ٌتم اصالح او تبدٌل المواد خالل الفترة [ ٌوما 32ح أو التبدٌل ستكون ]فترة اإلصال
 المتعالدة علٌها ولمرة واحدة

 
 

 )ال تنطبك( معادلة تغٌٌر االسعار
 

 .الشروط العامة للعمد  من  2-11الى الفمرة  باالستنادٌتم تعدٌل أسعار العمد وفك المعادلة المدرجة الحما 
عتمدة لدفع مستحمات المجهز بموجب العمد للتعدٌل خالل تنفٌذ العمد وذلن وفما للمتغٌرات تخضع األسعار الم

 والمواد بموجب المعادلة األتٌة: الحاصلة فً مكونات كلفة أجور األٌدي العاملة
 1م –( 1/ل2+ ج ل 1/ع2)أ + ب ع 1= م 2م
 

 1مع مالحظة أن : أ + ب + ج = 
 
 للمجهز.: الزٌادة فً السعر المتحممة  2م
 : السعر بموجب العمد. 1م

 بموجب العمد . اإلدارٌةأ : معامل ثابت ٌمثل هامش الربح والتحمٌالت 
 ب : معامل ثابت ٌمثل نسبة مكون أجور األٌدي العاملة فً لٌمة السعر.

 ج : معامل ٌمثل نسبة مكون المواد فً لٌمة السعر.
هذه السلع فً دولة المنشأ فً كل من  بإنتاجناعة المعنً : دلٌل ألجور األٌدي العاملة فً لطاع الص 2، ع 1ع

 التارٌخ األساس والتارٌخ الذي تم بموجبه تعدٌل األسعار.
ه تعدٌل األسعار فً دولة : دلٌل ألجور المواد األولٌة فً كل من التارٌخ األساس والتارٌخ الذي تم بموجب 2، ل 1ل

 المنشأ.
 

 أدناه: أليالمشتري كما مبٌن  الثوابت أ ، ب ، ج ، ٌتم تحدٌدها من
 أ : ) أدخل لٌمة الثابت أ(

 ب : ) أدخل لٌمة الثابت ب(
 ج : )أدخل لٌمة الثابت ج(

 
ٌموم المجهز بتحدٌد المصادر التً ستعتمد فً تحدٌد أجور األٌدي العاملة وأسعار المواد عند تولٌع العمد فً 

 عطائه.
 عد النهائً لتمدٌم العطاء بثالثٌن ٌوما.: هو الموعد الذي ٌسبك المو التارٌخ األساس

 تارٌخ تعدٌل االسعار: )أدخل عدد االسابٌع( األسابٌع التً تسبك تارٌخ الشحن )ٌمثل منتصف فترة التصنٌع(.
 
 

 هذه المعادلة بموجب ما ٌأتً: اعتمادٌتم أتفاق الطرفٌن على 
 

التولٌتات المحددة للتجهٌز بموجب العمد  ءانمضاال ٌتم أجراء مراجعة وتعدٌل أسعار السلع التً تجهز بعد  .1
تمدٌد فترة التجهٌز للسلع المتأخر تجهٌزها ألسباب تعود الى المجهز. للمشتري  اتفالٌةفً  اإلشارةاال اذا تمت 

 الحك بأي تخفٌض فً أسعار السلع والخدمات المتصلة بها نتٌجة تطبٌك المعادلة.
 

ألجور العمال والمواد ، ٌتم  المنشأمد مختلفة عن العملة فً دولة اذا كانت العملة لألسعار الواردة فً الع .2
معامل تصحٌح لضمان تعدٌل األسعار بصورة دلٌمة ، وأن معامل التصحٌح ٌتضمن النسبة الناتجة من  اعتماد

 لسمة نسبة التحوٌل بٌن العملتٌن فً التارٌخ األساس وتارٌخ التعدٌل.
 ثلة بمٌمة الدفعة الممدمة.ال ٌشمل تعدٌل األسعار الكمٌات المم .3
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 القسم التاسع: نماذج العقود

 لعقود تجهٌز السلع           

 جدول النماذج

 نموذج صٌغة العقد .1
 ضمان حسن االداء .2
 ضمان البنك للدفعة المقدمة .3

 

 

 

 

 نموذج استرشادي                         

 . صٌغة العقد1                         

 

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

 

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

 بٌن

 

]أدخل االسم الكامل للمشتري[، ]أدخل وصفا بنوع الهٌئة القانونٌة، مثال، وكالة كذا وزارة كذا ، لحكومة  (1)

قوانٌن }أدخل اسم دولة المشتري{ مقرها الرئٌسً ]أدخل كذا }أدخل اسم دولة المشتري{، أو شركة منشأة بحسب 

 عنوان المشتري[ )والمشار إلٌه فٌما ٌلً "المشتري"(.

 و

 

أو منشأة حسب قوانٌن ]أدخل اسم دولة المورد[ ومقرها الرئٌس ]أدخل عنوان  ]أدخل اسم المجهز[، شركة (2)

 المورد[ )والمشار إلٌه فٌما ٌلً "المجهز"(.

 

ام بطرح عطاء لتجهٌز سلع وخدمات مساعدة معٌنة ]أدخل وصفا مختصرا للسلع والخدمات[، بما أن المشتري ق

وقبل العطاء الذي قدمه المجهز لتوفٌر هذه السلع والخدمات مقابل ]أدخل قٌمة العقد باألحرف واألرقام[ )والمشار 

 إلٌه فٌما ٌلً "قٌمة العقد"(.

 

 

 

 :تشهد هذه االتفاقٌة على ما ٌأتً

الكلمات والعبارات الواردة فً هذه االتفاقٌة لها ذات المعانً التً فسرت بها فً شروط العقد المشار إلٌها  . معان1ً

 فٌما ٌأتً.

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

 اتفاقٌة العقد هذه ( أ)

 الشروط الخاصة بالعقد ( ب)

 روط العامة للعقدالش ( ت)

 المتطلبات الفنٌة )بما فً ذلك جدول المتطلبات والمواصفات الفنٌة( ( ث)
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 عطاء المجهز وجدول األسعار األصلً ( ج)

 خطاب قبول المشتري ( ح)

 ]أضف هنا أٌة وثائق أخرى[ ( خ)

 

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

 الوثائق بحسب الترتٌب أعاله.

 

 

بالنسبة للدفعات التً ستصرف من المشتري لصالح المجهز المذكورة فٌما ٌأتً، فإن على المجهز أوالً أن ٌتعهد  .4

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

، قٌمة العقد  اء توفٌره سلع وخدمات معٌنة وإصالح أعطالها إذا لزم ذلكٌتعهد المشتري هنا بأن ٌدفع للمجهز لق .5

 أو أي مبلغ آخر تستحق الدفع بموجب أحكام العقد فً األوقات وبالطرٌقة المنصوص علٌها فً العقد.

 

لسنة ٌتعهد األطراف الذٌن قاموا بعقد هذه االتفاقٌة على تنفٌذها وفقا للقوانٌن العراقٌة فً الٌوم والشهر وا

 المذكورٌن أعاله.

 لصالح وبالنٌابة عن المشتري

 

 التوقٌع: ]أدخل التوقٌع[

 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر[

 بحضور: ]أدخل تعرٌف الشاهد الرسمً[

 

 لصالح وبالنٌابة عن المجهز

 

 التوقٌع: ]أدخل التوقٌع[

 بصفته: ]أدخل الصفة أو أي لقب مناسب آخر[

 ٌف الشاهد الرسمً[بحضور: ]أدخل تعر

 

 

 ضمان حسن االداء .2
 

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

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( لتسلٌم العطاء[

 اسم ورقم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل اسم ورقم العطاء[

 اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب الُمصِدر[]أدخل 

 المستفٌد : ]أدخل االسم الرسمً الكامل للمشتري وعنوانه[

 : ]أدخل الرقم[ ضمان حسن االداء رقم

تم إبالغنا بأن ]أدخل اسم المجهز[ )ٌسمى فٌما ٌلً "المجهز" ( قد تعاقد فً عقد رقم ]أدخل رقم العطاء[ المؤرخ 

 وصف للسلع والخدمات المتصلة بها[ )ٌسمى فٌما ٌلً "العقد" ( لدٌكم، لتجهٌز ]أدخل
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 وعلٌه، فإننا ندرك، حسب شروط العقد، بأن ضمان حسن االداء مطلوبا.

بطلب من المجهز، نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]أدخل المبلغ 

تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد بأن المورد قد أخل بالتزامه دٌنارا عراقٌا، فور  1بالكلمات[(

 )بالتزاماته( تحت العقد دون الحاجة ألن تثبتوا أو توضحوا األساس لطلبكم أو المبلغ المحدد فٌه.

وأي طلب للدفع تحت هذا الضمان  2ٌنتهً نفاذ هذا الضمان بعد ]ادخل رقم[ ٌوم من ]اخل الشهر[ ]ادخل السنة[

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

، عدا أن الفقرة  454، إصدارات غرفة التجارة الدولٌة رقم  ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات

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

__________________ 

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

 

 ٌدخل المصرف المبلغ المحدد فً شروط العقد الخاصة وبالوحدة التً تم بٌانها فً الشروط الخاصة بالعقد.. 4
 

ٌة التزامات بالكفالة من قبل المجهز وفقا من شروط العقد العامة، مع األخذ باالعتبار أ 4-71التوارٌخ المحددة وفقا للفقرة   .9

من شروط العقد العامة المطلوب توفٌرها بضمان حسن االداء جزئً. على المشتري أن ٌعلم بأنه فً حال تمدٌد  2-71للفقرة 

خ مدة انتهاء العقد، سٌحتاج المشتري إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من الكفٌل. ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌ

االنتهاء المنصوص علٌه فً الضمان. فً إعداد هذا الضمان، قد ٌرى المشتري إضافة النص األتٌة إلى النموذج، فً نهاٌة 

الفقرة قبل األخٌرة: "ٌوافق الكفٌل على تمدٌد هذا الضمان لمرة واحدة ولفترة ال تتعدى ]ستة أشهر[ ]سنة واحدة[، ردا على 

 دٌد، على أن ٌقدم مثل هذا الطلب إلى الكفٌل قبل انتهاء هذا الضمان."طلب المشتري الخطً لمثل هذا التم

 

 ضمان مصرفً لدفعة مقدمة .3
 ]ٌمأل المصرف بطلب من مقدم العطاء الفائز، هذا نموذج بحسب التعلٌمات المشار إلٌها بٌن األقواس[

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ )الٌوم والشهر والسنة( لتسلٌم العطاء[

 لعطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل اسم ورقم العطاء[اسم ورقم ا

 ]تروٌسة المصرف[

 المستفٌد : ]أدخل االسم الرسمً الكامل للمشتري وعنوانه[

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[

 ]أدخل الرقم[ضمان الدفعة المقدمة : 

)ٌسمى فٌما ٌلً تم إبالغنا ]أدخل اسم المصرف الرسمً وعنوانه[ بأن ]أدخل اسم المجهز الكامل وعنوانه[ 

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

لمجهز، نحن نلتزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ باألرقام[ )]اكتب بطلب من ا
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( فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مرفق ببٌان خطً ٌنص على إن المورد مخل بالتزامه تجاه العقد 3المبلغ بالكلمات[

 ع.ألن المورد قام باستخدام الدفعة المقدمة ألغراض غٌر تسلٌم السل

ٌشترط هذا الضمان لدفع أي مطالبة أو دفعة تحت هذا الضمان ضرورة أن ٌكون المورد قد استلم الدفعة المقدمة 

 المذكورة سابقا على رقم حسابه ]أدخل الرقم[ فً ]أدخل اسم وعنوان المصرف[.

 

 4خل التارٌخ[.ستستمر صالحٌة هذا الضمان من تارٌخ استالم المورد للدفعة المقدمة تحت العقد وحتى ]اد

 

 . 454ٌخضع هذا الضمان للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، إصدارات غرفة التجارة الدولٌة رقم 

 

 المخول )المخولٌن( عن المصرف[ وقٌع )تواقٌع( الممثل )الممثلٌن(]أدخل ت

 الكفٌل سٌدخل مبلغا ٌمثل مبلغ الدفعة المقدمة. 10
 
ٌم فً العقد. على المشتري أن ٌعلم بأنه فً حال تمدٌد مدة انتهاء العقد، أدخل التارٌخ المثبت فً جدول التسل 11

سٌحتاج المشتري إلى طلب تمدٌد لهذا الضمان من الكفٌل. ٌجب أن ٌكون هذا الطلب خطٌا وقبل تارٌخ االنتهاء 
، فً نهاٌة المنصوص علٌه فً الضمان. فً إعداد هذا الضمان، قد ٌرى المشتري إضافة النص االتً إلى النموذج

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

 

 

  

 

                                                           
 
 
 


