




12 

 

 القسن الثاني: ورقت بياناث العطاء
 

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

 
 ()التعلٌمات الخاصة باستكمال البٌانات مكتوبة بٌن قوسٌن

 

رقم الفقرة 
فً التعلٌمات 

لمقدمً 
 العطاء

 عام –أ 

 : اسم المشتري 1-1

 [ شركة اور العامة ] 

للمرة االولى [2122/م/م/11رقم ] المحلٌة المناقصة العامةاسم ورقم المناقصة: ] 1-1  

لمطلوبة الموضحة فً ا حسب المواصفات الفنٌةو 2ملم( 01×1) قٌاس متعادل سلك كم 211 تجهٌز

 الفنٌة.ل المواصفات جدو

 ٌوم  45 التجهٌز:فترة 

 

للمرة  2122/م/م/11رقم ] المحلٌة العامةالمناقصة أسم ورقم المشروع فً الموازنة الفدرالٌة:   2-1

 [2122االولى على الموازنة التشغٌلٌة لعام 
 شراء مواد اولٌة 1311 التبوٌب:

دائرة العقود  التخطٌط /منوعة من العمل لدى وزارة توجد الئحة بأسماء الشركات غٌر المؤهلة أو الم 4-2

  (www.mop.gov.iqالعامة الحكومٌة )

 ب. محتوٌات وثائق العطاء 

 لغرض توضٌح اهداف العطاء فقط , عنوان المشتري هو:   0-1

 تقاطع سوق الشٌوخ( –رٌة الناص –المقر الرئٌسً لشركة اور العامة فً محافظة ذي قار 

 

 شعبة المناقصات / لجنة فتح العطاءات / الطابق االول  –القسم التجاري  العطاء:الجهة التً تستلم 

 

 الناصرٌة(-قار  )ذي المدٌنة:

 جمهورٌة العراق الدولة:

 

 / المدٌر التجاري عادل خضٌر لفتة( المهندس 37311011070هاتف: )

 االلكترونً:البرٌد 

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

فً تمام الساعة التاسعة صباحا  (22/11/2122)بتارٌخ سٌعقد مؤتمر خاص لإلجابة عن االستفسارات  0-1

وأن كل االستفسارات المتعلقة بوثائق  االجتماعات،لى قاعة بتوقٌت المحلً لمدٌنة الناصرٌة وذلك ع

واذا صادف موعد انعقاد  المؤتمر.المناقصة ٌجب أن تقدم فً موعد أقصاه سبعة أٌام تسبق تارٌخ انعقاد 

المؤتمر او موعد غلق المناقصة عطلة رسمٌة فأن موعد انعقاد المؤتمر او موعد غلق المناقصة حسب 

وم الذي ٌلً العطلة وبتمام الساعة المحددة فً التارٌخ األساس لعقد المؤتمر وساعة الحال سٌكون فً الٌ

 .الغلق

 

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

ساس المبلغ االجمالً وتثبت اسعار العطاءات رقما وكتابة وتكون االسعار أتقدٌم أسعار العطاء على   -
 .فاوضغٌر قابلة للت

 ال ٌمكن قبول العروض المقدمة عن طرٌق البرٌد االلكترونً   -
 لمنتسبً الدولة والقطاع العام االشتراك فً المناقصة  زال ٌجو -
 للشركة الحق بإلغاء المناقصة  -
 .المناقصةبٌع وصل شراء  زال ٌجو -
ائل التحمٌل والتفرٌغ ٌتحمل من ترسو علٌه المناقصة تحمٌل وتفرٌغ المواد داخل الشركة وذلك بتوفٌر وس  -

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

 .صك بموجب العراقً بالدٌنار نقدا المالٌة المستحقات دفع ٌكون -

 سعاروشركتنا غٌر ملزمة بقبول أوطئ اال )كما مبٌنة فً وثائق العطاء( المطلوبة:متطلبات التأهٌل  -

ساس المبلغ االجمالً وتثبت اسعار العطاءات رقما وكتابة وتكون االسعار غٌر قابلة أتقدٌم أسعار العطاء على 

 .للتفاوض

 

 ج. إعداد العطاء 

 العربٌة / االنكلٌزٌة :العطاءلغة  11-1

 لتعهدات.واٌقدم العطاء على شكل جزئٌٌن فنً وتجاري بظرف مغلق مختوم وظرف المستمسكات  )ح( 11-1

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

2222 . 

 

 الحالً.للعام  هىيت غزفت التجارة نافذةهوارست ههنت و تقدين اجاسةالوجاسة رسويا بالنسبت للوكاتب و

 

فة التجارة وهوٌة تصنٌف المقاولٌن للمكاتب وشركات التجارة وهوٌة غر هوٌة غرفة التجارةتقدٌم  .2

  2122نافذة للعام لشركات التجارة والمقاوالت 

 

  ارفاق وصل شراء المناقصة )نسخة اصلٌة(  .3

 

صادر من او كتاب براءة ذمة نافذ للعام الحالً كتاب عدم ممانعة من االشتراك فً المناقصة تقدٌم  .4

 .الهٌئة العامة للضرائب

 وكتاب حجب الحصة التموٌنٌة تقدٌم المستمسكات االربعة  .5

 121تقدٌم تأمٌنات أولٌة على شكل صك مصدق أو سفتجة او خطاب ضمان ساري المفعول لمدة  .6

    شركتنا الىمعنون ٌوم من تارٌخ الغلق مقدم حصرٌا باسم المدٌر المفوض للشركة او أحد المساهمٌن 

 العطاء.وبخالفه ٌهمل 

 [ض مكتوب بخط الٌدعر أيتكون العروض مطبوعة وٌتم اهمال 

  العطاء الذي ٌزٌد باي نسبة على الكلفة التخمٌنٌة استبعاد-0

من القسم االول )الوثائق المكونة للعطاء ونموذج  (12و 11البٌانات االخرى راجع الفقرة ) كافة-2

 المسعرة(العطاء وجدول الكمٌات 

ختمها بختم جمٌع الوثائق المكونة  ملًء القسم الرابع من قبل مقدم العطاء ثم ٌقدم ورقٌا بعد ٌتم-9

  العطاء.للعطاء وبعكسه ٌتم استبعاد 

  فً حالة عدم تقدٌم الوثائق والمستمسكات اعاله ٌتم استبعاد العطاء مالحظة:
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  بها[ٌسمح  ]الالعطاءات البدٌلة  13-1

 شروط التجارة الدولٌة 2121من اسالٌب االنكوترم  DDPٌعتمد اسلوب   14-5

 ( 2121صدار االخٌر المعمول به لالنكوترم )ٌعتمد اال

 تكون اسعار العطاء المقدمة من مقدم العطاء )غٌر قابلة للتعدٌل( 14-6

 %( 111ٌجب ان ال تقل البنود المسعرة فً كل قائمة )جزء( متخصصة من قوائم العطاء التنافسً الوطنً عن ) 14-0

 من مجموع البنود المكونة لتلك القائمة.

 من الكمٌات المؤشرة ازاء كل بند من بنود المكونة لتلك القوائم. %( 111بنسبة )ٌكون السعر نافذا  ٌجب ان

 األتٌة:تكون االسعار بالعملة   15-1

 ( فقط بالدٌنار العراقًعملة ) 

 الفترة الزمنٌة المتوقع أن تعمل فٌها السلع ]بهدف توفٌر قطع الغٌار[ 12-3

 [ال ٌنطبق] 

 تبدأ من تارٌخ توقٌع العقدفترة التجهٌز 

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

 خدمات ما بعد البٌع )ب( 19-1

 غٌر مطلوبة[) 

 من تارٌخ غلق المناقصة [ ٌوما  91مدة نفاذ العطاء ] 21-1

وفً حالة تأخر صدور قرار االحالة فترة تزٌد  االسعار،فً العقود التً ال ٌسمح فٌها بمراجعة وتعدٌل   21-3

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

العطاء ٌحتوي على ضمان للعطاء )تأمٌنات أولٌة( على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ  21-1
والمطلوب تقدٌمها مع  العطاء.ود فً الفصل الرابع من نماذج ٌوم وحسب النموذج الموج 121لمدة 

العطاء صادر من احدى المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقً بتوقٌع مدٌر قسم خطابات 
الضمان ومدٌر الفرع والمدٌر العام أو المدٌر المفوض أو معاونٌهما معــزز بكتــاب رسمً صادر من 

صحة صدور هذا الخطاب حٌث ٌتطلب تقدٌم خطاب ضمان تحدٌد مدة  المصرف المختص  ٌؤٌد فٌه
تقل عن أربعة أشهر من تارٌخ غلق المناقصة وٌذكر فٌه عبارة )تأمٌنات أولٌة( وتكون  الصالحٌته 

التأمٌنات باسم الشركة أو المدٌر المفوض أو أحد المؤسسٌن وٌجب أن ٌكون خطاب الضمان موجود 
التابعة للبنك المركزي العراقً وعدم قبول أي خطاب ضمان غٌر موجود داخل المنصة االلكترونٌة 

  .داخل المنصة

%( من مبلغ الكلفة التخمٌنٌة الكلٌة 1مقدار مبلغ التأمٌنات األولٌة للمناقصة المطلوب تقدٌمها مع العطاء ) 21-2

% من 21المقدمة تقل عن وٌتم استبعاد العطاء فً حالة التأمٌنات االولٌة  .( دٌنار16051111)البالغة 

 مبلغ التأمٌنات االولٌة المطلوبة.

)ب( من هذه الفقرة فللمشتري الحق فً  ي من االعمال المذكورة فً البندٌن )أ( اوبأفً حالة قٌام مقدم العطاء   21-0

 (.سنتٌناعالن عدم اهلٌة مقدم العطاء وتعلٌق مشاركته فً المناقصات المدة )

 لعطاء ٌكون عدد النسخا أصلاضافة الى  22-1
 .مصورة نسخة ثالثة -

 
 د. تسلٌم وفتح العطاءات 

 )أ( 10-1
 

 للمتقدمٌن تسلٌم عطاءاتهم عبر البرٌد اإللكترونً. [ٌحق ]ال

 :ٌأتًٌجري تسلٌم العطاءات كما  إلكترونٌا ،إذا كان لمقدمً العطاءات حق تسلٌم عطاءاتهم  )ب( 10-1

 [ال ٌنطبق]
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 )ج( 10-1
 

 :تحمل المغلفات الداخلٌة والخارجٌة العالمات اإلضافٌة الخاصةٌجب أن 

مستمسكات  تجاري, فنً,رقم واسم المناقصة والمواد المجهزة وتارٌخ الغلق ونوع المرفقات )عرض 

( مع ختم واسم الشركة صاحبة العطاء ومعلومات االتصال بها )الموقع والبرٌد أولٌةتأمٌنات  الشركة,

 هاتف واسم المخول ورقم هاتفه واسم صاحب العمل )شركة اور العامة(االلكترونً ورقم ال

 هو:عنوان المشتري  العطاء,ألغراض تسلٌم  12-1

سوق  تقاطع-مقر الشركة فً الناصرٌة  العنوان:الى شركة أور العامة / القسم التجاري صندوق العطاءات 

 التجاري/ المدٌر  عادل خضٌر لفتةالمهندس 37311011070الشٌوخ هاتف 

 [الناصرٌة-ذي قار المدٌنة: ]

 جمهورٌة العراق الدولة:

 

 الموعد النهائً لغلق المناقصة هو:

[5/11/1311] 

فً حال صادف ٌوم الغلق  الناصرٌة لمدٌنة المحلً التوقٌت حسب[ الثانٌة عشر ظهرا الساعة]الوقت: 

 .ٌلٌهعطلة رسمٌة ٌكون الغلق فً نفس الوقت من الٌوم الذي 

 (5/12/2122)ٌكون فتح العطاءات فً الساعة الثانٌة عشر وخمسة عشر دقٌقة من نفس ٌوم الغلق و 17-1
بحضور مقدمً العطاءات او ممثلٌهم الراغبٌن بالحضور فً العنوان اآلتً )المقر الرئٌسً لشركة اور العامة فً 

 الناصرٌة / غرفة لجنة فتح العروض(

( من التعلٌمات لمقدمً 1-23ءات عبر البرٌد اإللكترونً وفقا للفقرة الفرعٌة )إذا كان من المسموح تسلٌم العطا 17-1

 ٌأتً:ستكون إجراءات فتح العطاءات كما  العطاء،

 ]ال ٌنطبق[ 

 ومقارنة العطاءات التقٌٌم- هـ 

 (المعتمدة العملة ادخل) من ٌعادلها ما الى تحول اخرى بعمالت المقدمة االسعار  02-1
 (العراقً المركزي البنك) ملةالع تحوٌل مصدر
 (العطاءات فتح ٌوم) التحوٌل سعر تارٌخ

 1-15 الفقرة فً كما( فقط االمرٌكً الدوالر بعملة االسعار تقدٌم ٌتم

 ]ال ٌنطبق[

 المنهجٌة.كان ٌعتمد حدد  إذاهامش األفضلٌة المحلٌة كعامل فً تحلٌل العطاءات.  [ٌعتمد ]لن 1.05

ورد فً جدول االسعار الحد  وإذالعطاءات ومقارنتها على اساس مجامٌع الفقرات )البنود( ٌتم تقٌٌم ا ) أ ( 03-0

 مقدمً العطاءات فقرة غٌر مسعرة فٌتم اعتبار سعرها مغطى ضمن اسعار بقٌة الفقرات االخرى فً البند. 

 (:العطاءات ةومقارن التقٌٌم) الثالث الفصل فً الموجودة المعاٌٌر باستخدام التقٌٌم ٌجري )د( 03-0

 

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

 التجهٌز توقٌتات فً االنحراف

 (مقبول غٌر) 

 الدفعات توقٌتات فً االنحراف 

 (مقبول غٌر) 

 داتللمع البٌع بعد ما وخدمات الصٌانة ألغراض االحتٌاطٌة والمواد لالستبدال القابلة االجزاء كلفة

 (ٌنطبق ال) العطاء فً المذكورة

 (ٌنطبق ال) العطاء فً المقدمة للمعدات المشتري بلد فً االحتٌاطٌة والمواد البٌع بعد ما خدمات توفر 

 للمعدات التشغٌلً للعمر والصٌانة التشغٌل ألغراض المتوقعة الكلفة - هـ

 (ٌنطبق ال) 

 

  المقدمة المعدات وانتاجٌة اداء -و
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 (ٌنطبق ال)

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

 . العطاءات ومقارنة التقٌٌم معاٌٌر:  الثالث القسم إلى الرجوع

 ، المكونة للعطاء التنافسً العامأكثر مقدمً العطاءات تقدٌم عطاءاتهم كجزء او ال ٌحق ل 03-5

 

 و. إرساء العطاءات 
 %(11)ئوٌة المسموح بها لزٌادة كمٌات بنفس االسعار الحد االعلى للنسبة الم 21-1

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

 والتبلغ به من تارٌخ صدور كتاب القبولٌوم  ] 14 [ٌتم توقٌع العقد خالل  20-1

 والتبلغ بهور كتاب القبول من تارٌخ صدٌوم  ] 12 [ٌتم تقدٌم ضمان حسن االداء خالل 22-1
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 لعقود تجهٌز السلع : معاٌٌر التقٌٌم والمؤهالت القسم الثالث               

 

ٌكمل هذا القسم التعلٌمات لمقدمً العطاء. وٌحتوي على المعاٌٌر التً ٌستخدمها المشتري/ لجنة تحلٌل 

لن العطاءات لتقٌٌم العطاء وتحدٌد فً ما إذا كانت المؤهالت المطلوبة متوفرة لدى مقدم 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 مقبولة. مناسبة باستخدام العٌنات المدرجة فً أدناه

 المحتوٌات

 (د 3-36)التعلٌمات الى مقدمً العطاءات  معاٌٌر التقٌٌم .1
 (5-36العقود المتعددة ) التعلٌمات الى مقدمً العطاءات  .2

 
 (2-33متطلبات التأهٌل الالحق ) التعلٌمات الى مقدمً العطاءات  .3

 ( 3-36لمقدمً العطاءات )د(  )تعلٌمات. معاٌٌر التقٌٌم 1

لى الفقرة  ٌؤخذ بنظر االعتبار عند تقٌٌم عطاء ما من المشتري اضافة الى سعر العطاءات استناداً ا

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

)د(   من ورقة بٌانات العطاء باستخدام المعاٌٌر  3-36من التعلٌمات لمقدمً العطاءات و  3-36)د( 

 : المنهجٌة االتٌة

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

للتسلٌم وقبل 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 قبل الموعد المبكر

التقٌٌم فقط تعدٌل أسعار العطاءات التً تسلم السلع بعد "الموعد المبكر  ألغراضغٌر مستجٌبة. قد ٌتم 

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

 د ( من ورقة بٌانات العطاء 6-36رة )موضح فً الفق

 تعدٌل جدول الدفعات .ب 
ٌتم تقدٌم االسعار من مقدمً العطءات بموجب جدول الدفعات المشار الٌه فً شروط العقد الخاصة وٌتم 

ٌُسمح لمقدمً العطاء تقدٌم جدول دفعات بدٌل  تقٌٌم العطاءات وفق االسس المحددة فً ذلك الجدول. 

سعار الواردة بعطائهم االصلً فً حالة القبول بالبدٌل المقترح من قبلهم. واقتراح تخفٌض على اال

للمشتري الحق فً االخذ بنظر االعتبار جدول الدفعات المقترح البدٌل كذلك نسبة التخفٌض المقترحة 

 على االسعار.

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

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

الصٌانة ولفترة العمر  ألغراضالقوائم المقدمة من المجهز والمعدة وفق توصٌة الجهة المصنعة للسلع 

المقارنة  ألغراضمن ورقة بٌانات العطاء الى مبلغ العطاء  3-13فقرة التشغٌلً للسلع المشار الٌه بال

 (.3-13والمفاضلة بٌن العروض او )

السرٌعة االستهالك والعالٌة الكلفة والمواد االحتٌاطٌة  لألجزاءقائمة باالحتٌاج  بإعداد. ٌقوم المشتري 2

من ورقة بٌان العطاء  3-13ة بالفقرة االلزامٌة والكمٌات التخمٌنٌة خالل فترة التشغٌل االولً المحدد

 المقارنة فقط. ألغراضوٌتم تسعٌرها من مقدم العطاء واضافتها الى مبلغ العطاء 



62 
 

 االحتٌاطٌة فً بلد المشتري توفٌر خدمات ما بعد البٌع للسلع والموادد. 

تامٌن خدمات )د(  من ورقة بٌانات العطاء غلى قٌام مقدم العطاء بعرض كلفة ل 3-36اذا نصت الفقرة 

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

 المقارنة. ألغراضالعطاء 

 هـ .الكلفة المخططة للتشغٌل و الصٌانة

فقط  المقارنة 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 ذلك بموجب الفقرة

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

 و.  اداء وانتاجٌة المعدات

من مقدم العطاء   اضافة هامش تعدٌل فً الكلفة محسوبة غلى اساس اداء وكفاءة السلع المقترحة

 3-36 {بالمقارنة مع كفاءة واداء السلع المشار الٌها فً وثائق العطاء اذا تم النص بذلك فً الفقرة

 ألغراضمن ورقة بٌانات العطاء وفق المنهجٌة المحددة بالفقرة ذاتها الى مبلغ العطاء })د(و)و( 

 المقارنة فقط.

 

 ٌة معاٌٌر اضافٌة اخرىأز. 

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

 من ورقة بٌانات العطاء. } )و)ز

 (5-36العقود المتعددة )التعلٌمات لمقدمً العطاء  .2

ٌحق للمشتري أن ٌقوم بإرساء أكثر من عطاء على العطاء المقدم الذي ٌعرض القٌمة األدنى لمجموعة 

( والذي ٌستوفً جمٌع المعاٌٌر المطلوبة فً  عطاء طاءات )بحٌث ٌكون هناك عقد واحد لكلمن الع

من التعلٌمات لمقدمً العطاء 2-33مرحلة التأهٌل الالحق )المشار الٌها فً القسم الثالث، الفقرة 

 "متطلبات التأهٌل الالحق"(.

 على المشتري أن:

م العطاء الذي ٌحقق الحد االدنى للن )أ( ٌّ سب المحددة بالتعلٌمات لمقدمً العطاء فقط فٌما ٌتعلق ٌق

 -14بالفقرات المؤشرة بالقوائم المتخصصة والكمٌات المؤشرة ازاء تلك الفقرات وكما هو محدد بالفقرة 

 . من التعلٌمات لمقدمً العطاء 3

 

 وٌأخذ بعٌن االعتبار: )ب(

 .العطاءات االقل كلفة ازاء كل قائمة متخصصة (1)

 فٌض فً السعر لكل قائمة متخصصة ، ومنهجٌة تطبٌقه كما عرضها مقدم العطاء فً عطائه.( التخ2)

 

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

 00888888اوال : احتساب معدل االٌراد السنوي     معدل االٌراد السنوي المطلوب = 

 ( سنة .08 - 5ى وللسنوات التً تتراوح بٌن   ) دٌنار عراقً كحد أدن

 دٌنار عراقً كحد أدنى 00888888ثانٌا : احتساب السٌولة النقدٌة المطلوبة   

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

 رابعا : الخبرة التخصصٌة )االعمال المماثلة(

 ( عمل3-0من ) عدد االعمال المماثلة
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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 08 -5عدد سنوات الواجب طلب االعمال المماثلة خاللها تتراوح ما بٌن )

 تكون مرتبطة بالعقود المماثلة . 

  كحد أدنى . دٌنار عراقً 00888888مبلغ العمل المماثل 

دلٌالً موثقا ٌوضح أن السلع التً ٌعرضها تفً بمتطلبات  أن ٌقدم مقدم العطاءعلى  )ج(

 األتٌة: االستخدامات

 

 .ارفاق المواصفات الفنٌة المقدمة من الشركة المصنعة  .1
 

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

 لعقود تجهٌز السلع

 جدول النماذج

 نموذج معلومات مقدم العطاء

  نموذج معلومات المشروع المشترك

  نموذج استمارة تقدٌم  العطاء 

 جدول األسعار: السلع 

  الخدمات المتصلة بالسلع –االكمال جدول األسعار و

 ضمان العطاء )ضمان المصرفً(

 لمصنعةتخوٌل الجهة ا

 

 

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

 ، وال ٌقبل أي استبدال[
 

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

 صفحة ________ من _________ صفحة
 

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

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

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

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

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

 معلومات عن الممثل المخول لمقدم العطاء .6

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

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

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

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

فً حالة كون المؤسسة مملوكة من الحكومة العراقٌة، تقدم وثائق تثبت استقاللٌة المؤسسة القانونٌة    
 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 5-4والمالٌة وفقاً ألحكام القانون ، وفقا للفقرة الفرعٌة 

 

 نموذج معلومات الشركاء فً مشروع مشترك

 

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

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

 رقم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل رقم العطاء[

 _________ صفحة صفحة ________ من

 . االسم القانونً لمقدم العطاء: ]أدخل اسم المقدم[    1
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 . االسم القانونً للمشروع المشترك: ]أدخل االسم القانونً لكل شرٌك فً المشروع[2

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

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

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

 . معلومات عن الممثل المخول للمشروع المشترك6

 االسم: ]أدخل اسم الممثل المخول للمشروع المشترك[

 العنوان: ]أدخل عنوان الممثل المخول للمشروع المشترك[

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

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

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

من التعلٌمات    2-4و 1-4الفقرة الفرعٌة ، وفق  ( اعاله1عقد تأسٌس و تسجٌل الشركة المسماة فً )    

 لمقدمً العطاء.

 

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

 ء. من التعلٌمات لمقدمً العطا 5-4والمالٌة وفقاً ألحكام القانون التجاري، وفق الفقرة الفرعٌة 

 

 

 

 

 نموذج استمارة تقدٌم العطاء

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

 وال ٌقبل أي استبدال[

 

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

 رقم العطاء[ رقم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل

 دعوة طرح عطاء رقم: ]أدخل رقم الدعوة[

 

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

 

 إلى: ]أدخل اسم المشتري الكامل[

 نحن الموقعٌن فً أدناه نقر بأننا:

م وتارٌخ إصدار كل قمنا بدراسة وثائق العطاء ولٌس لدٌنا أٌة تحفظات علٌها، بما فً ذلك المالحق: ]أدخل رق -أ 

 ملحق[؛

 

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

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

 

 

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

 واألرقام[؛

 

 الحسومات المعروضة ومنهجٌة تطبٌقها هً: -د 

 

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

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

 فً تطبٌق الحسومات[؛

 

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

، وٌبقى ملزماً بحقنا  ن التعلٌمات لمقدمً العطاءم 1-24النهائً المحدد لتسلٌم العطاء وفق الفقرة الفرعٌة 

 وٌقبل فً أي وقت ٌسبق انتهاء فترة الصالحٌة؛

 

من التعلٌمات لمقدمً العطاء، والمادة  44نتعهد فً حالة قبول عطائنا بتقدٌم ضمان حسن االداء وفقا للمادة  . و

التوقٌتات المحددة فً ورقة بٌانات وبموجب  43من شروط العقد العامة ، كذلك توقٌع العقد وفقا للمادة  11

العطاء، وبخالفه فأننا نتحمل اإلجراءات القانونٌة كافة المتخذة بحقنا بما فٌها مصادرة ضمان العطاء المقدم 

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

 

 

من العقد نحمل جنسٌات من دول مؤهلة ) ادخل وٌشمل ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن او المجهزٌن ألي جزء  . ي

جنسٌة مقدم العطاء و كذلك جنسٌة جمٌع االطراف الداخلٌن فً العرض ، اذا كان مقدم العطاء مشروعاً 

 مشتركاً ( و جنسٌة كل مقاول ثانوي مجهز. 

 

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء؛ 2-4لٌس لدٌنا أي تضارب مصالح وفق الفقرة الفرعٌة  ح.

لم ٌسبق وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما فً ذلك المقاولٌن الثانوٌٌن أو  ط.

المجهزٌن ألي جزء من هذا العقد، فاقدو األهلٌة بمقتضى القانون العراقً واألحكام الرسمٌة  ولم ٌتم  تعلٌق 

 من التعلٌمات لمقدمً العطاء؛ 3-4ٌط وفق الفقرة انشطتنا او ادراجنا فً القائمة السوداء من قبل وزارة التخط

 

الرسوم والعموالت واإلكرامٌات األتٌة التً تم أو سٌتم صرفها إلتمام العطاء أو تنفٌذ العقد: ]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 ندرك أن العطاء ومذكرة اإلرساء مرفقة بموافقتكم الخطٌة تشكل عقداً ملزماً بٌننا حتى تحضٌر وتنفٌذ العقد  -ك

 الرسمً؛

 

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

 

 التوقٌع: ]أدخل توقٌع وصفة الشخص المذكور[

 بصفته ]أدخل الصفة الرسمٌة للموقع على نموذج التسلٌم[
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 االسم ]أدخل االسم الكامل للشخص الذي سٌوقع على نموذج تسلٌم العطاء[

 

 

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

 

تم التوقٌع فً ______________ الٌوم ________الشهر  _____________السنة__ ]أدخل تارٌخ 

 التوقٌع[ 

 

 

 

 نموذج جدول األسعار

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

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

 

 

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

 : أدناه

             العطاء نفاذٌة ٌدتحد العطاء مقدم من ٌتطلب

  نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفٌة(

 

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

 

 ]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصّدر[ 

 المستفٌد: ]أدخل اسم وعنوان المشتري[

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[

 : ]أدخل الرقم[ ضمان عطاء رقم

 

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

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

 

 طاء. ، بأن العطاءات ٌجب أن تدّعم بضمان ع ، وفقا لشروطكم إضافة، فإننا ندرك

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

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

 بالتزامه )بالتزاماته( تحت شروط العطاء ألن مقدم العطاء: بإفادة خطٌة تفٌد بأن مقدم العطاء قد أخل 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 التنفٌذ الصادرة لكم من قبل مقدم العطاء؛ أو

 ، عندما ٌسبقه س العطاء على مقدم العطاءب( إذا لم ٌر 

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

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

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

 .    . الصادرة وفقا للقانون العراقًتخضع هذه الكفالة للقوانٌن الموحدة لطلب الضمانات، 

____________________________ 

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

 

 

 

 تخوٌل الجهة المصنعة

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

التخوٌل هذه على الورق متوج بشعار الجهة المصنعة وموقعة من الشخص المخول بتوقٌع الوثائق الملزمة للمصنع . 

 وعلى مقدم العطاء ارفاقها فً عطائه اذا تمت االشارة الى ذلك فً ورقة بٌانات العطاء.

 

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

 

 رقم المناقصة العامة ) ادخل رقم المناقصة (

 

 الرقم البدٌل ) ادخل رقم 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 ( نمتلك

العنوان الكامل لمعامل الجهة المصنعة( نخول ) ادخل اسم مقدم العطاء الكامل( لتقدٌم عطائه المتضمن تجهٌز السلع 

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

 

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

 .من مقدم العطاء 

 

 ادخل توقٌع االشخاص المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة(التوقٌع )

 االسم ) اسماء المخولٌن الممثلٌن للجهة المصنعة(

 المنصب ) ادخل المنصب(

 

 ٌع هذا التخوٌل نٌابة عن ) ادخل االسم الكامل لمقدم العقد(المخول اصولٌاً بتوق

 

 التوقٌع ) ادخل التوقٌع (

    ) الٌوم، الشهر ، السنة(  التارٌخ
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 2122/م/م/01 للمناقصة المرقمة قائمة السلع وجدول التسلٌم جدول الكمٌات :        
 

 التارٌخ: _______________

  2122/م/م/01 لمرقمةللمناقصة ا رقم العطاء التنافسً
 رقم الصفحة ________ من _________

 

7 6 5 4 3 2 0 

 السعر اإلجمالً لكل بند  بلد المنشأ
 

 DDPوحدة السعر
 واصل الى المخازن

 رقم البند  وصف السلع تارٌخ التسلٌم الكمٌات والوحدات

ات التً ٌجب أن ]أدخل أرقام الوحد ]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 211  
 واحدة

 قٌاس متعادل سلك كم 222 تجهٌز 
وحسب المواصفات         2ملم( 72×1)

 الفنٌة المرفقة

0 

 
 

      2 

 
 : السلع السعر اإلجمالً

         

 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 العطاءالسعر رقما وكحابة  ثبثي                     
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 الخدمات المتصلة بالعقد –جدول الكمٌات و االكمال     

 

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

 حة ________ من _________رقم الصف
 

7 6 5 4 3 2 0 

السعر اإلجمالً 
 للخدمة رقما وكتابة 

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

السعر  ]أدخل
 اإلجمالً لكل بند[

]أدخل وحدة السعر لكل 
 بند[

الوحدات التً  ]أدخل أرقام
سٌتم تزوٌدها وأسماء 

 الوحدات[

]أدخل تارٌخ ومكان التسلٌم النهائً لكل 
 خدمة[

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

      0 

     السعر اإلجمالً: الخدمات المرافقة 

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

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

ول األسعار أساسٌان فً حالة وجود فروق فً الكمٌات عند إرساء باإلضافة إلى ذلك، ٌجب أن ٌكون جدول المتطلبات و جد
 من التعلٌمات لمقدمً العطاء. 44العطاء وفقا للفقرة 

 
 
 
 
 

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

عطاءات وفقا لقواعد االنكوترم )قواعد أ. القواعد الخاصة بشروط التسلٌم المحددة فً التعلٌمات لمقدمً ال

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

 
 
 

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

 قٌاس متعادل سلك كم 222 تجهٌز 1

2ملم( 02×1)
 

 بموجب المواصفات الموضحة فً جدول المواصفات ادناه 

2   

   

 

 تفاصٌل المعاٌٌر والمواصفات الفنٌة ]حٌثما ضروري[

 دناهأ 44حسب المواصفات الموضحة فً صفحة  ]أدخل وصفاً مفصالً للمواصفات الفنٌة[
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Technical specification 

Name :Neutral for twisted cable 

Type: Insulation Round AL. Alloy conductor 
Application: as a neutral in power twisted cable                 

Standard: IEC 60540&60538 
 

Size 50mm2 70mm2 

Cross section area 50mm2 70mm2 

No. and dia. Of wires 7×3mm 7×3.5mm 

Tensile strength 294 Mpa      min. 294 Mpa     Min. 

Type of stranding Round Round 

Elongation 4% min. 4% min. 

Tolerances wire dia. Acc. To IEC208 Acc. To IEC208 

Lay stranding ratio L/D 10-14 10-14 

Joints in stranding 
wires 

Non Non 

Material of stranding 
wires 

Alloy : Al., Si, Mg 
Acc to IEC208 

Alloy : Al., Si, Mg 
Acc to IEC208 

Stranding direction Z-direction Z-direction 

Electrical conductivity 
of stranding 

conductor at 20c˚ 

30.5M/Ώ.mm2     min. 30.5M/Ώ.mm2     min. 

D.C resistance of 
stranding conductor at 

20c˚ 

0.720 Ώ/Km 0.493 Ώ/Km 

Insulation material HDPE HDPE 

Insulation thickness 1.4mm min. 1.4mm min. 

Insulation color Black objects exposed to direct 
solar radiation shall attain a 

temperature of 80 c˚ 

Black objects exposed to direct 
solar radiation shall attain a 

temperature of 80 c˚ 

Ambient temperature 10 to 55 c˚ 10 to 55 c˚ 

Relative humidity 10 to 95% 10 to 95% 

Identification Longitudinal ridges, 
metric printing on length and 

write UR STATE CO. IEC 
STANDARD 

1×50mm2-(600-1000)v 
HDPE 

MOE Monogram 

Longitudinal ridges, 
metric printing on length and 

write UR STATE CO. IEC 
STANDARD 

1×70mm2-(600-1000)v 
HDPE  

MOE Monogram 

Test Acc. To IEC Standard Acc. To IEC Standard 

Packing     

 Drum 

 Flange dia. 

 Bore 

 coverd 

 

 Wooden acc. To DIN46391 

 1400mm 

 80 mm with steel bushing 

 Battened over flange with 
paper protection inside 

 

 Wooden acc.to DIN46391 

 1400mm 

 80 mm with steel bushing 

 Battened over flange with 
paper protection inside 

 

     Quantity in each 
drum 

1050 M or its redouble 
max.4200m 

1050 M or its redouble 
max.4200m 
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 المخططات -4
 

 مخططات. ]ال تتضمن[وثائق العطاء هذه 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المخططات

 الغرض اسم المخطط رقم المخطط

   

 

 

 

 االختبار والفحص الهندسً -5
 

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

 

 قائمة االختبارات والفحص الهندسً

رقم 

 البند
 االختبار و/أو الفحص الهندسً وصف ملخص لكل بند

4 
 قٌاس متعادل سلك كم 222طرٌقة فحص 

 2ملم( 02×1)

فً الشركة المصنعة وصات المختبرٌة ٌتم اجراء الفحفً البداٌة . 4

للمواد التً سوف ٌتم تجهٌزها وتقدٌم شهادة فحص تتضمن 
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 الفحوصات والنتائج .

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

 الفحص .

مختبرات ٌتم اجراء الفحوصات المختبرٌة فً بعد وصول المواد .  3

 . اإلنتاجًعلى الخط  لهاشغٌل تجرٌبً واجراء تشركة اور العامة 
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 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

 سلٌم النهائًمكان الت الوحدة الكمٌة وصف السلع

 تارٌخ التسلٌم

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

 ]ٌمأل من مقدم العطاء[

 د خ ح ج ث ت ب أ

 سلك كم 222 تجهٌز ] [1]
( 02×1) قٌاس متعادل

 [2ملم

  أدخل مكان التسلٌم [كم]  كم [222]
 DDPعلى اساس 

 واصل مخازن شركتنا

]أدخل عدد األٌام التً تلً تارٌخ تفعٌل   [ٌوم 45] [ٌوم 32]
 العقد[
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 قائًح انخذياخ انًتصهح تانعقذ وجذول االكًال -2
 

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

 

 

رقى 

 انخذيح
انكًيح  وصف انخذيح

1
 انًكاٌ انذي ستقذو ته انخذياخ انىحذج 

تاريخ )تىاريخ( االَتهاء يٍ تقذيى 

 انخذياخ

]أدخم 

رقى 

 انخذيح[

]أدخم كًياخ  ]أدخم وصف انخذياخ انًتصهح[

انثُىد انًزاد 

 تجهيزها[

]أدخم 

انىحذاخ نكم 

 تُذ[

 االَتهاء انًطهىب[ ]أدخم تاريخ ]أدخم اسى انًكاٌ[

1      
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 الفصل الثامن: الشروط الخاصة بالعقد
 لعقود تجهٌز السلع

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

 
أدناه أو صٌغة مقبولة أخرى وحذف النص بٌن  ]للمشتري أن ٌختار إدخال الصٌغة المناسبة مستخدما العٌنات فً

 األقواس[.

 

 الشروط العامة للعقد
 (ح) 1-1  

 [وزارة الصناعة والمعادن / شركة اور العامةالمشتري: ]

 الشروط العامة للعقد 
 (ل) 1-1 

 واصل مخازن شركتنا فً الناصرٌة : الوجهة النهائٌة موقع )مواقع( المشروع/

  الشروط العامة للعقد
 )ا( 4-2 

مصطلح  ألي, اذا كان المعنى  معانً المصطلحات التجارٌة هً كما موصوفة فً االنكوترم
, تعتمد المعانً  تنطبق مع االنكوترم العقد ال ألطراؾتجاري والحقوق وااللتزامات 

 (الجهة المستفٌدةالموضوعة من قبل 

 الشروط العامة للعقد
 )ب(4-2 

 سوف ٌتم التجهٌز بموجب مصطلح  (2222لالنكوترم )ان االصدار المحدث المستخدم 

 الشروط العامة للعقد
  5-1 

 اللؽة المعتمدة:
 []العربٌة

 الشروط العامة للعقد
  8-1 

تتم كافة المراسالت واالتصاالت بٌن طرفً العقد حسب العناوٌن الرسمٌة المثبتة فً العقد 
 الغ االخر خالل اسبوع من تارٌخه وفً حالة تؽٌٌر عنوان احد االطراؾ ٌكون ملزما بإب

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

 الناصرٌة تقاطع سوق الشٌوخ -ذي قار
 الدولة : جمهورٌة العراق

 الناصرٌة -المدٌنة :  ذي قار
 عادل خضٌر لفتةالمدٌر التجاري المهندس إلى: 

 هاتؾ :
27812311373 

 د اإللكترونً:البرٌ
urscoe@ur.industry.gov.iq  urcoe@gmail.com 

 شروط العقد العامة
  9-1 

عراق تخضع العقود لكافة االنظمة والقوانٌن والقرارات والتعلٌمات النافذة الصادرة من جمهورٌة ال
 ووالٌة القضاء العراقً 

تتحمل الشركة المجهزة الضرائب والرسوم بموجب القوانٌن والتعلٌمات السارٌة تسدٌد 
 باأللؾ من قٌمة العقد الكلٌة قبل توقٌع العقد .  3رسم الطابع المالً بنسبة 

 الشروط العامة للعقد
  12-2 

الشروط العامة  من 2-12فً الفقرة  والمشار الٌهاان القواعد التً تنظم اجراءات التحكٌم 
 : للعقد  سٌكون كما ٌأتً

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

 والقوانٌن التالٌةالمناقصة والعقد لوالٌة القضاء العراقً واالحكام 
 تعلٌمات تنفٌذ الموازنة االتحادٌة النافذة  - أ

 1977لسنة  56قانون تحصٌل الدٌون الحكومٌة رقم  - ب
 

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

 الصادرة من جمهورٌة العراق .و
 

 مستحقات تترتب له اال بموافقة الطرؾ االول . أيال ٌحق للطرؾ الثانً التنازل عن  .3
 

mailto:urscoe@ur.industry.gov.iq
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الشروط العامة 
 1-15للعقد  

 االسعار المحددة للسلع المجهزة والخدمات المتصلة بها  المنفذة 
 (للتعدٌل  )ؼٌر قابلة

الشروط العامة 
 1-16للعقد  

  
 روط الدفع للمجهز تحت هذا العقد تكون على النحو اآلتً :طرٌقة وش –

 تكون طرٌقة الدفع نقدا على شكل صك بالدٌنار العراقً بالشكل اآلتً :
لفنٌة % من قٌمة العقد اإلجمالٌة بعد استالم المواد وفحصها ومطابقتها للمواصفات ا09

 وإدخالها مخزنٌاً .
 
وتقدٌم براءة ذمة من الهٌئة العامة  اسب الضرٌبً % من قٌمة العقد اإلجمالٌة بعد التح7,2

 للضرائب.
 

% من قٌمة العقد تستقطع وال تطلق إال بعد جلب موافقة تحرٌرٌة من الهٌئة العامة 7,3
 للضرائب خالل فترة شهر و بخالف ٌتم تحوٌلها إلى الجهة المذكور .

 

الشروط العامة 
 5-16للعقد  

 ع التً على المشتري وبعدها ٌتم دفع فائدة هً )ادخل عدد ٌوم .اذا كان ٌنطبق )فترة تأخٌر الدف
 )ال ٌنطبق( 

الشروط العامة 
 1-18للعقد  

 % من مبلػ العقد وبنفس عملة العقد5ضمان حسن التنفٌذ ]إلزامً[ وسٌكون 

الشروط العامة 
 3-18للعقد  

عراقً  )خطاب ضمان مصرفً نافذ صادر من مصرفٌكون ضمان حسن التنفٌذ على شكل 
معتمد لغاٌة تارٌخ اصدار شهادة القبول النهائً وتقدٌم كتاب براءة ذمة من الهٌئة العامة 

 للضرائب وتصفٌة الحسابات النهائٌة للعقد(
 

الشروط العامة 
 4-18للعقد  

ٌوم بعد اصدار شهادة القبول النهائً وتصفٌة الحسابات  22)ٌسترد ضمان حسن التنفٌذ 
 النهائٌة للعقد (

الشروط العامة 
 2-23للعقد  

 التؽلٌؾ ووضع العالمات المناسبة والتوثٌق على المؽلفات سٌكون:      
 
 حسب المواصفات القٌاسٌة المعتمدة بما ٌضمن سالمة وصول البضاعة . .1
 
ها على الؽالؾ النهائً ٌتوضع اسم المادة ورقمها الرمزي ووزنها وتارٌخ انتاجها ونفاذ .2

 لها .
 على الؽالؾ النهائً لها . وضع وزن الشحنة .3
 وضع عالمات تحذٌرٌة وفسفورٌة ألمور السالمة خالل النقل 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 
 1-24للعقد  

 واصل مخازن شركتنا DAPكون اسلوب التجهٌز  ؼطاء التامٌن على المجهز
 

الشروط العامة 
 1-25للعقد  

واصل مخازن  DAPٌجب ان تكون مسؤولٌة النقل للسلع على المجهز كون اسلوب التجهٌز 

 شركتنا

الشروط العامة 
 1-26للعقد  

ة فً شركتنا التفتٌش واالختبارات : تجري الفحوصات واالختبارات حسب المواصفة العالمٌة المعتمد
 وٌجري الفحص من قبل كوادر شركتنا )شركة اور العامة(

الشروط العامة 
 2-26للعقد  

ٌتم االختبار والفحص الهندسً فً ]داخل شركة اور العامة وكما موضح فً استمارة االختبار 
 القسم السادس / متطلبات التجهٌز [ -والفحص الهندسً الفصل الثانً 

الشروط العامة 
 1-27 للعقد 

 من مبلغ العقد النهائً  [ %11: ] الحد األعلى لمبلغ الغرامات التأخٌرٌة
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الشروط العامة 
 3-28للعقد  

كون  قبول للمواد المجهزة بعد مطابقتها للمواصفات الفنٌة المطلوبة وادخالها مخزنٌا إعطاءٌتم 
 أولٌةالمواد المجهزة مواد 

الشروط العامة 
 5-28للعقد  

على ان ٌتم اصالح او تبدٌل المواد خالل الفترة [ ٌوما 32ح أو التبدٌل ستكون ]فترة اإلصال
 المتعاقدة علٌها ولمرة واحدة

 
 

 )ال تنطبق( معادلة تغٌٌر االسعار
 

 .الشروط العامة للعقد  من  2-11الى الفقرة  باالستنادٌتم تعدٌل أسعار العقد وفق المعادلة المدرجة الحقا 
عتمدة لدفع مستحقات المجهز بموجب العقد للتعدٌل خالل تنفٌذ العقد وذلك وفقا 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 المتحققة  2م
 : السعر بموجب العقد. 1م

 بموجب العقد . اإلدارٌةأ : معامل ثابت ٌمثل هامش الربح والتحمٌالت 
 ب : معامل ثابت ٌمثل نسبة مكون أجور األٌدي العاملة فً قٌمة السعر.

 ج : معامل ٌمثل نسبة مكون المواد فً قٌمة السعر.
هذه السلع فً دولة المنشأ فً كل من  بإنتاجناعة المعنً : دلٌل ألجور األٌدي العاملة فً قطاع 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 قٌمة الثابت أ(

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

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

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

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

 هذه المعادلة بموجب ما ٌأتً: اعتمادٌتم أتفاق الطرفٌن على 
 

التوقٌتات المحددة للتجهٌز بموجب العقد  ءانقضاال ٌتم أجراء مراجعة وتعدٌل أسعار السلع التً تجهز بعد  .1
تمدٌد فترة التجهٌز للسلع المتأخر تجهٌزها ألسباب تعود الى المجهز. للمشتري  اتفاقٌةفً  اإلشارةاال اذا تمت 

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

ألجور العمال والمواد ، ٌتم  المنشأقد مختلفة عن العملة فً دولة اذا كانت العملة لألسعار الواردة فً الع .2
معامل تصحٌح لضمان تعدٌل األسعار بصورة دقٌقة ، وأن معامل التصحٌح ٌتضمن النسبة الناتجة من  اعتماد

 قسمة نسبة التحوٌل بٌن العملتٌن فً التارٌخ األساس وتارٌخ التعدٌل.
 ثلة بقٌمة الدفعة المقدمة.ال ٌشمل تعدٌل األسعار الكمٌات المم .3

 

 
 

 


