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  شروط المناقصة
  )57/2010/ب خ (رقم 
  فقرة) 159( احتياطية لرافعات آتربلر بعدد أدوات : المناقصةاسم

  
  
  
  

  .تدعو شرآة توزيع المنتجات النفطية المناقصين للمشارآة في المناقصة المذآورة اعاله
   -:وفقًا للمواصفات الفنية المرفقة والتعليمات المدرجة ادناه

ى شكل ظرفين منفصلين مغل           -1 ل المناقصين عل ومين    يقدم العرض من قب ين ومخت ) فني وتجاري  ( ق
مع عنوان المناقصة ورقمها     وموعد  ) شرآة او مكتب(يؤشر على آل منهما اسم المناقص وعنوانه  
  .تعليمات لمقدمي العطاءات.  اوًال –) 8(الغلق المحدد للمناقصة الموضح في الفقرة 

ا االقل      -2 صنعة او وآالئه شرآة الم ن ال صة م اء المناق دم عط ب ان يق ة    يج شرآات العربي ين وال يمي
دموا ال ريطة ان يق ة ش ة المخول رة واالجنبي اه فق ة ادن ائق المدرج ل ) 6(وث هادة تخوي ديم ش اضافة لتق

  .مصدقة من وزارة الخارجية والسفارة العراقية
شرآات      -3 ي لل انون العراق ام الق شتري الحك ع الم د م ي تتعاق ة الت زة العراقي شرآات المجه ضع ال  تخ

ة        2000لسنة  ) 51(الوآالة التجارية رقم    وقانون تنظيم    ال الوآال ازة لممارسة اعم ديم اج  من خالل تق
ن وزارة الت ادرة م ة ص وب التجاري سكات المطل ع المستم ق م ارة ترف اري  ج رض التج ع الع ديمها م  تق

  .) 6( فقرة قصة المذآورة للمنا
ع ال -4 رآة توزي ر ش ى مق سجل إل ـد الم ـاليد أو بالبري اءات ب سلم العط ي  ت ـن ف ـة الكائ ات  النفطي منتج

ى      – منطـقة الـدورة قرب مجمـع مصفى الـدورة  – بغـداد   -العراق ة   وعل تح العطاءات المرآزي ة ف  لجن
ـحددة                         رة الم د الفت أن أي عطاء يصل بع ه ف أن تـرد العطاءات قبل الموعد النهائي لغلق الصندوق وعلي

 . فتحهيعتبر متأخرًا ويجري رفضه وإعادته إلى صاحبه دون
ة وتحمل االشارات                       -5 ة ومختوم  ال تتحمل شرآتنا مسؤولية ضياع أو فتح أية مغلفات إذا لم تكن مغلق

 .اعاله) 1(المطلوبة  المنوه عنها في الفقرة رقم
 :يجب أن يتضمن العرض التجاري الوثائق المدرجة تفاصيلها أدناه:-6

  .رآةنسخة طبق االصل من شهادة التأسيس والتسجيل للش -"اوال
  
  

  نسخة طبق االصل من شهادة الرخصة التجارية -"ثانيا
 -"ثالثا  .شهادة خبرة مع نبذة تاريخية عن الشرآة

  .وصل شراء المناقصة -"رابعا
  .حساب ختامي محدث مصدق من محاسب مجاز -"خامسا
  .وآالة مصدقة من آاتب العدل تؤآد آتابة على تفويض الموقع على العطاء -"سادسا
د ضمان عطاء     ((آجزء من العطاء     ب على مقدم العطاء ان يقدم       يج -"سابعا ادل    )) تعه ا يع من  % 1بم

ضمان                          ديم ال دم العطاء الحق في تق ة العطاء ولمق نفس عمل ضمان ب القيمة االجمالية للعطاء ويكون ال
راق      " على شكل خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق وان يكون صادرا                 د في الع من مصرف معتم

ذه المؤسسة                 بموجب نشرة يصدره   ة للمصرف واذا آانت ه ا البنك المرآزي العراقي عن الكفاءة المالي
تمكن               راق لت المصرفية موجودة خارج العراق فيجب ان تعتمد لها مؤسسة مالية رديفة معتمدة داخل الع

ابال            ضمان ق ى ان يكون ال ور اصدار طلب خطي من المشتري في                " من تفعيل الضمان ،عل للصرف ف
رة           " بالشروط المدرجة الحقا  حالة االخالل    دمي العطاءات فق ضمان      ) 8( في التعليمات لمق ل ال وال يقب

ان            ) 28(اال بسنده االصلي ويكون ساري المفعول لمدة         د اذا آ اذ العطاء والتمدي يوم بعد انتهاء فترة نف
  " .ذلك مطلوبا

ًا تمارة   "ثامن أل اس اقص بم زم المن اء ( يلت ديم العط ائق ا  ) تق ع وث ة م ات   المرفق ًا للتعليم صة وفق لمناق
ل أي استبدال وتكون           ذه االستمارة وال يقب ى ه ديل عل أي تع المدرجة فـي شروط المناقصة وال يسمح ب

  .هذه االستمارة جزءا رئيسيا من وثائق العطاء 
   

  
ـرض التجاري           -:تاسعًا ـون الع داد     ) األسعار   (  يجب أن يك ة بالم ر (مكتوب ه من       ) الحب وان تكون موقع

ـدم العطاء         شخص  م   ل مصادق من     ) ,مكتب  , شرآة   (خـول بالتـوقيع نيابـة عن مق وان يكون  التخوي
ـف للشخص المعني  بالعطاء              م الهات ي  او رق د االلكترون ع والبري آاتب العدل، على ان يتم تثبيت الموق

  .في حال الحاجة لالتصال به
دم  :عاشراً  اء ان العرض التجاري المق دم العط دة  يجب ان يثبت مق اريًا لم ه س وم من ) 90(من قبل ي

  .تاريخ غلق المناقصة
  -:طريقة إعداد العطاء. 7

ًا              -:اوًال ضاحها الحق  يلتزم المناقص بأدراج آافة التفاصيل المحددة في شروط المناقصة والتي سيتم إي
  .حيث ال يمكن القبول باإلشارة إلى اإلعالن فقط أو إرفاقه آصورة تمثل العرض الفني

  
اذج والمصطلحات والمواصفات الموجودة                .ثانيًا ع التعليمات والنم  يفتـرض أن يدقـق مقدم العطاء جمي

ائق                    ة في وث ائق المطلوب ع المعلومات والوث وفير جمي في وثائق المناقصة وان فشل مقدم العطاء في ت
  .المناقصة قد يؤدي إلى رفض عطاءه 

ًا  ـاليف المتع   -:ثالث ـع التك ـاء جمي دم العط ل مق شتري      يتحم ر الم اء وال يعتب سليم العط داد وت ة بأع لق
  .مسؤوال عن  التكاليف بغض النظر عن نتائج تحليل العطاءات 

  
ة ومن الممكن                 -:رابعًا ة او االنكليزي  يكتب العطاء وجميع الوثائق والمراسالت المتعلقة به باللغة العربي

ريطة       رى ش ة اخ ة بلغ واد المطبوع ساندة والم ائق الم سلم الوث ة   ان ت ة دقيق ة بترجم ون مرفق ان تك
  .ولغايات تفسير العطاء يتم اعتماد النصوص المترجمة , باللغتين المذآورتين اعاله 

TENDER TERMS 
NO (BD/F/57/2010) 
NAME OF TENDER: SPARE PARTS FORK LIFT CATERPILLER (5) 
TON QTY. (159) ITEMS 
 

  
  

The oil products distribution company (opdc) invites bidders to 
participate in the bidding  process indicated  above and 
According to the attached list (s) of specification and instructions 
stated below: 
 
1- the bidders shall submit their bids in separate closed sealed 
envelopes,( technical &commercial) each of them shall bear the 
bidder's name and his address (company ,bureau) with the tender's 
name and  the number as well as the closing date in accordance with 
instructions for bidders (I FB) clause ( 8-1 ). 
 
2- the bid must be submitted from the manufacturers or by their  
regional agents. Arabic & foreign authorized company are permitted to 
submit the bids also in condition that their bids shall include the 
documents stated in clause (6) as well as presenting the authorization 
letter of agent certified by foreign office and the Iraqi embassy. 
3- the contracted Iraqi companies are subject to the Iraqi rules for 
companies and commercial agencies law No (51) of the year (2000) 
as they are requested to present commercial license certificate issued 
from the ministry of trade as stated in clause no. (6) . 
 
 
4- the bids must be submitted by hand or by registered post to the oil 
products distribution company's headquarters located in Iraq – 
Baghdad –Al Duraa approach Al Duraa refinery –central bid opening 
committee ( CBOC). so any bids that arrives after the deadline shall 
be declared late ,rejected, and returned unopened to the bidder. 
 
 
5- if all envelopes are not sealed and marked as required in clause (1) 
above, our company will assume no responsibility for the 
misplacement or premature opening of the bid.  
6- the commercial offer shall include the following documents: 
I:-acopies of original certificate of incorporation and registration of firm. 
II:-acopey of original certificate of commercial license. 
III: experience certificate with profile. 
IV:tender,s receipt. 
V:up –to-date statement of account approved by licensed accountant. 
VI:written confirmation authorizing the signatory of the bid to commit 
the bidder according to special power of attorney issued from notary 
public. 
 
 
VII:the bidder shall furnish as apart of its bid, abid security equal to 
(1%) of the total bid value as same as bid's currency . the bidder may 
submit the bid security as a bank guarantee or approved cheque and 
shall be issued by Iraqi reputable institution , if the institution issuing 
the bond is located outside Iraq, it shall have a correspondent financial 
institution located in Iraq to make it enforceable; the bid bond shall be 
payable promptly upon written demand by the purchaser in case the 
conditions listed in IFB clause ( 8 ) are invoked; and to be submitted in 
its original form; copies will not be accepted; and remain valid for a 
period of( 28) days beyond the validity period of the bids, as extended, 
if applicable . 
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سًا  سعر      -:خام ات الم دول الكمي ي ج ستقل ف شكل م واد ب ود والم ع البن سعر جمي درج وت ب أن ت (  يج
عارها مشمولة من خالل    وإذا احتوى الجدول عل بنود غير مسعرة سيفترض أن أس   ) العرض التجاري 

  .بنود أخـرى وتعتبر أية بنود أو مواد غير مذآورة في جدول الكميات المسعر غير مشمولة في العطاء 
  
  
  

  ).مخازن المشتري (CIP تقدم األسعار بالدوالر وتكون واصلة الى بغداد -:سادسًا
ابعًا  ددة  -:س ة المح ـات الفني ـى المواصف ـاءا عل اء وبن ـدم العط ى مق أل  عل صة أن يم ي شروط المناق ف

ات    ى ضوء المعلوم د وعل ل بن ز لك رة التجهي عار وفت دول األس ـي ج شـأ ف ـد المن ـاصة ببل ات  الخ البيان
   ).8( لمقدمي العطاءات التي سترد الحقا  فقرة 

دم العطاء                     -:ثامنًا ى مق ين عل ائق المناقصة، يتع ا لوث  لغرض تأييد مطابقة السلع والخدمات المتصلة به
يقدم آجزء من عطاءه دليًال موثقًا يؤآد بان السلع المجهزة مطابقة الى المواصفات الفنية للمناقصة   ان  

ضمن      ات ، ويجب ان تت ومات او بيان ة او رس واد مطبوع كل م ى ش ائق عل ذه الوث ون ه ن ان تك ويمك
ح توافقها مع  وصفًا مفصًال لكل بند، أي الصفات الفنية واألدائية األساسية للسلع والخدمات بحيث يوض            

ة                   واد االحتياطي ضًا قائمة الم دم اي في حال ان حددت       ( المواصفات المطلوبة  وعلى مقدم العطاء ان يق
ك    فات ذل شروط والمواص د        ) ال سلع بع ل ال تمرار عم ضرورية الس ة وال دات الخاص عارها والمع واس
  .استخدامها من قبل المشتري

  
  

ا      -:تاسعًا   دم مع ا مواصفات المشتري         لمقدم العطاء الحق في أن يق م تغطيه سلع ل ـودة ال يير اخرى لج
ة و  ة التجاري التعريف بالعالم ود / آ ـاءة البن س آف ـق نف شـرط أن تحق صـورة ب ة الم ام األدل أو أرق

  . المذآورة في المواصفات الفنية أو أعلى منها وان تنال رضا المشتري
  
  
  

سطو  :عاشراً  ين ال ة ب ار للمسح أو للكتاب ر أي أث ع الشخص المخول    ال تعتب ا توقي ذة إال إذا رافقه ر ناف
  .بتوقيع العطاء أو توقيعه باألحرف األولى

  
  

  -: على مقدم العطاء أن يقدم ما يؤيد أهليته لتنفيذ العقد ومن هذه المؤهالت:حادي عشًر
(  . القدرة المالية-)أ
 . و القيام بالصيانة الخبرة والقـدرة الفنيـة في مجال عقود التجهيز للبضائع المختلفة  أ-)ب(
(  .  أية وثائق أخرى تؤيد أهلية المتقدم لتنفيذ العقد-)ج

ة                  -:ثاني عشر  د بطريق ذآورة في العق  يجب على المجهز ان يؤمن شحن السلع الى وجهتها النهائية الم
يجب ان يكون التغليف طوال فترة النقل آاف لتحمل التعامل  . تضمن عدم اتالفها او الحاق أي ضرر بها  

اآن مفتوحة              ا ا يجب    . لخشن والتعرض لدرجات الحرارة القاسية واالمالح والتعرق والتخزين في ام آم
ع             ل م دات التعام اب مع سلع وغي ة لل ة النهائي د الوجه ف ُبع ناديق التغلي م و وزن ص ي حج ان يراع

  ) الترانزيت( الحموالت الثقيلة في جميع مراحل النقل بما فيها 
  

لعطـاء من أن السلع المجهزة للمشتري ستكون جديدة وغير مستخدمة ومن       يتعهد مقدم ا   -:ثالث عشر   
شروط او   ك في ال ر ذل ى غي احدث طراز وتتضمن التطـورات آافـة في التصميم والمـواد مالم ينـص عل

  .المواصفة المرفقة
  

سلع التي سيوردها للمشتر         -:رابع عشر  ي في حال ان طلب     يتعهـد مقـدم العطاء بتقديم فترة ضمان لل
  .أو في حال ورودها في المواصفة الفنية" األخير ذلك في التعليمات لمقدمي العطاء التي سترد الحقا

  -: تعليمات لمقدمي العطاءات-8
صال                  :اوًال ة أو االت  على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية مراجع

ـريد ال   ـالل الب ـن خ شتري م شتريات بالم سم الم ي لق ) cdpo_mat_pur@yahoo.com(كترون
د الظهر  2 - صباحًا8(خالل ساعات الدوام      الرسمـي ما بين الساعـة      ع    )  بع ـى الموق أو االطـالع عل

نفط   وزارة ال ي ل الي ) ww.oil.gov.iq(االلكترون شتري الت ع الم أو موق
)www.scopd.com.iq (        عدا أيام العطـل الرسميـة حيث سيكون الموعد النهائي الستالم عروض

  .بعد الظهر ) 2( الساعة 16/1/2011المصادف ) األحد(المناقصة يوم 
  

  . لن تقبل العطاءات للمتقدمين الواردة عن طريق البريد االلكتروني-:ثانيًا 
شرآة     بأمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وث     :ثالثًا ـر ال ى مق ائق المناقصة بعد تقديم طلب تحريري إل

شروط   ـة ال ي مقدم واد –الموضح ف ـة الم ة   – هيئ ق الهيئ ن طري شراء ع ون ال شتريات ويك سم الم  ق
ة                        –المالية   ائق البالغ ع للوث ع قيمة البي اء دف صندوق لق ة    ) 25(  شعبة       ال ر قابل دوالر امريكي غي
  . للرد
ًا س:رابع دم ت ة ع ي حال ـر   ف ـذا األخي ر ه شتري مباشرة، ال يعتب ه من الم صة وملحقات ائق المناق ليم وث

  .مسؤوًال عن اآتمالها
  
  
  

دم                     -:خامسًا ى مق ـق المنـاقصة يجب عل   في حال الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات في وثائ
ي   ذآور ف ي الم ه االلكترون ى عنوان ًا وعل شتـري آتابي صال بالم اء االت الل )اوًال(العط ـن خ ـاله أو م  اع

سارات التي                        ى االستف ضًا عل ًا أي رد آتابي ر ال ى األخي البريـد  المسجل بمراجعة مقر الشرآة ويتوجب عل
ـلى                سليم العطاءات وع ة لت تـرد إليه  شريطة أن يتم استالمها قبل عشرة أيام في األقل من المدة النهائي

إلـى جميـع من استلـم وثائق المناقصة مباشـرة   المشتري  إرسال نسخة من رده على تلك االستفسارات          
ـق      ديل وثائ شتري ضرورة تع أى الم صدره إذا ارت ان م سار دون بي ك وصف االستف ي  ذل ا ف ه  بم من

  .المناقصة  نتيجة لهذه االستفسارات 
  

 
 
 
 
 
 
 
VIII: the bidder shall fill the (bid submission form) see attache and 
return it with the bid documents according to the bid condition. No 
alterations to its format shall be permitted and no substitutions shall be  
accepted. the bid submission format considered a main part of the bid. 
 
 
IX: the commercial offer shall be typed in indelible ink and shall be 
signed by a person duly authorized to sign on behalf  of the bidder 
(company or bureau) as certified to by a notary public also the bid 
shall be included the website & email address or phone number of the 
authorized person . 
 
 
X:-the bidder shall state in the bid that the prices are valid for (90) 
days from the date of closing 
 
 
7- PREPARATION OF BID 
I :the bidder shall list the information specified in the tender terms in 
accordance with the instructions indicated below .  the reference to the 
bid announcement or attaching the bid specification considering as a 
technical offer is unacceptable. 
 
 
 
 
II- the bidder is expected to examine all instruction , form, terms, and 
specifications in the bidding documents. Failure to furnish all 
information or documentation required by the bidding documents may 
result in the rejection of the bid.        
 
 
III: the bidder shall bear all costs associated with the preparation and 
submission of its bid, and the purchaser shall not be responsible or 
liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of the 
bidding process. 

  
  

IV: the bid, as well as all correspondence and documents and printed 
literature shall be written in Arabic or English language. supporting 
documents and printed literature that are part of the bid may be in 
another language provided they are accompanied by an accurate 
translation of the relevant passages  into the said languages.    
 in which case, for purposes of interpretation of the bid, such 
translation shall govern. 
 
 
V: all lots and items must be listed and priced separately in the price 
schedule  (( commercial offer )) if a price schedule shows items listed 
but not priced, their prices shall be assumed to be included in the 
prices of other items. Lots or items not listed in the price schedule 
shall be assumed to be not included in the bid . 
 
 
 
 
 
VI: prices shall be quoted  in USD currency .CIP Baghdad to the 
purchaser warehouse.. 
 
VII: To establish the eligibility of the goods and related services in 
accordance with IFB Clause (8)  , Bidders shall complete the country 
of origin declarations and the delivery period for each item in 
commercial offer. 
 
 
 
VIII: To establish the conformity of the goods and related services to 
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ًا ق          -:سادس ائي لغل د النه د الموع ي تمدي ق ف شتري الح سًا للم ـرة خام ي الفق ا ورد ف وء م ى ض  عل
صة  ر  المناق ث تعتب ي الملحق حي واردة ف ديالت ال ذ التع ـدمين الوقت المناسب الخ ـاء المق ك  إلعط وذل

  .المالحق جزءًا من وثائق المناقصة
  
  
  
  

شرآة        -:سابعًا  يقوم المشتري بعقد مؤتمر لإلجابة عن االستفسارات الخاصة بالمناقصة وذلك في مقر ال
ـواد – ة الم وم  – هيئ شتريات صباح ي سـم الم صادف  ) داألح( ق يس 9/1/2011الم ؤتمر ل ذا الم  وه

  .إلزاميا لمقدمي العطاءات
  

 لمقدم العطاء الحق في سحب أو استبدال أو تعديل العطاء بعد تسليمه عن طريق إرسال رسالة        -:ثامنًا
ـل وترفق المراسالت          سخـة من التخوي ـون مصحوبة بن ـة من شخص مخـول أو أن تك ة موقع تحريري

تبدال   ة باالس تح          الخاص ة ف ى لجن سلم إل ب أن ت ذآرات يج ع الم مية وجمي ذآرة الرس سحب بالم أو ال
ة اءات المرآزي سخة( العط ب ن ذي اليتطل اء ال دا اشعار سحب العط ي يجب أن )  ماع ـات الت ع المغلف م

وح     ا بوض دد محتواه ارات تح ل إش حب( تحم تبدال) (س ديل) ( اس د   ) تع ل الموع صل قب ى أن  ت وعل
  .النهائي لغلق المناقصة

  
  
  

ة في صباح                     -:تاسعًا سة علني تح صندوق العطاءات في جل تقوم لجنة فتح العطاءات المرآزية بمهمة ف
  .أعاله) 8(من ) أوًال(اليوم التالي  لموعد الغلق المحدد للمناقصة المشار إليه في الفقرة 

رًا ة  -:عاش ل آلم ي تحم ات الت تح المغلف ة بف اءات المرآزي تح العط ة ف وم لجن ى وت" سحب"  تق رأ عل ق
ر رسالة                ى صاحبه دون فتحه وال تعتب المأل، فيما يعاد المغلف الـذي يحمـل عرض العطاء المسحوب إل
ل                            ذا التخوي راءة ه ا يجـب ق ـذلك، آم ل رسمي ب اك تخوي ان هن ول إال إذا آ السحب سارية          المفع

تح العطاءات         سة ف ات التي تحمل آلم      . على المأل في جل ـا المغلف ـح بعده ى   " استبدال " ة تفت رأ عل وتق
ى صاحبه دون فتحه        تم إرجاعه إل اجراء   . المأل ويتم استبدالها بعرض العطاء األول الذي ي سمح ب وال ي

سة    ي جل أل ف ى الم رأ عل ميًا تق ويًال رس ل تخ تبدال تحم الة اس ـود          رس ة وجـ ي حال ديل إال ف التع
اح ة . االفتت ل آلم ي تحم ات الت تح المغلف ديل" تف ت و" تع ديل إال إذا آان د التع أل، وال يعتم ى الم رأ عل تق

سة العطاءات               . هناك رسالة مكتوبة به تحمل تخويًال رسمياً        رأت خالل جل ات التي فتحت وق وان المغلف
  .وحدها هي التي تدخل في المنافسـة والتقييم

  
  
  
  
  
  

يم والم              :حادي عشر  دقيق والتقي ة بالت ة والتوصية بأرساء       ال يتـم اإليضاح عـن المعلومات المتعلق قارن
ة         العطاء للمتقدمين أو أي شخص أخر حتى تعلن نتائجها بشكل رسمي في إعالن إرساء العطاء وان  أي

  .محاولة من مقدم العطاء التأثير على لجنة تحليل العطاءات قد تتسبب استبعاد العطاء المقدم منه
  
  
  

ل العطاءات بهدف المساعدة              -:ثاني عشر  ـة تحلي ة العطاءات أن            يحـق للجن يم ومقارن دقيق وتقي في ت
ب           م يطل اء اذا ل شأن العط يح ب د أي توض اءه وال يعتم اء بعط ا ج يح م اء توض دم العط ن مق ب م تطل

  .منها،ويجب ان يكون طلب التوضيح واالجابة عليه موثقًا تحريرًا ومن خالل قسم المشتريات
  
  
  
  

ل العطاءات أن      في حالة استيفاء العطاء للشروط األساسية    -:ثالث عشر    ة تحلي ستطيع لجن  المطلوبة، ت
ـل النـواقـص             ة لتعدي ة معقول رة زمني ضرورية خالل فت تطلب من  مقدم العطاء المعلومات أو الوثائق ال

واقص يجب أن ال تتعلق    . التي ال             تتعلق بالمادة األساسية والمتعلقة بإغراض التوثيق         هذه الن
عا    كال باألس ن األش كل م أي ش سليم       ب ن ت اء م دم العط ن مق دم تمك ؤدي ع اء وي ي العط ذآورة ف ر الم

  . المعلومات المطلوبة  الى استبعاد عطاءه
ة أخطاء حسابيـة حسب             -:رابع عشر    شروط، يحق للمشتري تصحيح أي ع ال  إذا استوفى العطاء جمي

  -:الشروط  اآلتية
دة        إذا آان هناك تعارض بين وحـدة السعر وبين المجموع اإلجمال         -)أ( ي للبنود الذي ينتج عن ضرب وح

أ      السعر بالكميات، تعتمد وحدة السعر ويصحح المجموع، إال إذا رأت لجنة تحليل العطاءات إن هناك خط
  .في العالمة     العشرية لوحدة السعر يحتسب عندها المجموع اإلجمالي وتصحح وحدة السعر

  
الغ ا           -)ب ( ة          إذا آان هناك خطأ في ناتج عمليات جمع المب الغ اإلجمالي ذه المب د ه د تعتم ل بن ة لك إلجمالي

 .ويصحح  المجموع
ةً  إذا آـان هنـاك تعـارض بين الكلمـات واألرقـام في تحديـد المبالغ         -)ج( ذآورة آتاب ، إال تعتمد المبالغ الم

سابي  أ ح ًا بخط ذآور متعلق غ الم ان المبل ام بموجب   . إذا آ ًا لإلحك ة وفق ة الرقمي ـد القيم ك تعتم د ذل عن
ة     ـدم العطاء            ) أ،ب(الفقرتين الثانوي ـم يوافق مق ائز ( أعـاله وإذا ل ا      ) الف ى التصحيحات التي تجريه عل

  .اللجنة يفقد العرض أهليتـه  ويصـادر ضمان العطاء الخاص به
  
  

شر  امس ع ـار     -:خ ـة اسع ـرة نفاذي د فت ب تمدي شتري ان يطل تثنائية، للم روف االس ض الظ ي بع   ف
ه              العطاءات قبل انتهاء     ة علي د واالجاب ة يجب ان يكون طلب التمدي ذه الحال اذ المحددة وفي ه دة النف م

ة المصرفية      ( موثقًا  تحريرًا آذلك يتم تمديد صالحية التأمينات االولية           ضمان، الكفال نفس  ..) خطاب ال ل
  . ءالفترة ايضًا ولمقدم العطاء الحق برفض طلب التمديد دون ان يفقد ضمان العطا

ى  -:سادس عشر  اء بهدف الحصول عل ر من عط ى اآث صة عل ة المناق ة احال شتري الحق بتجزئ  للم
  .اسعار مناسبة  وفقًا لمعايير المواصفة الفنية ومعطيات العروض

the bidding documents, the bidder shall furnish as part of its bid the 
documentary evidence that the goods conform to the technical 
specifications and standards schedule of requirements, the 
documentary evidence may be in the form of literature, drawings or 
data, and shall consist of a detailed item by item description of the 
essential technical and performance characteristics of the goods  also 
the bidder shall present spare parts price list (s) and the necessary 
special tools or equipment ( in case the tender terms or specification  
stated that) 
 
 
 
 
 
IX:. The bidder may offer other standards of quality, brand names, 
and/or catalogue numbers, provided that it demonstrates, to the 
purchaser`s satisfaction, that the substitutions ensure substantial 
equivalence or are superior to the technical specification. 
 
 
 
 
 
 
X: any interlineations, erasures or overwriting shall be valid only if they 
are signed or initialed by the person sigining the bid. 
 
XI: the bidder shall presents any documents that support his eligibility 
to bid like:  
 
 

a) financial capability 
 
 
b) experience and technical capacity for supply of goods 

contracts and maintenance 
 
c) another documents  

 
XII :  the supplier shall provide such packing of the goods is required 
to prevent their damage or deterioration during transit to their 
destination , as indicated in the contract. During transit, the packing 
shal  be sufficient to withstand, without limitation, rough handling and 
exposure to extreme temperatures, salt and precipitation, and open 
storage. Packing case size and weights shall take into consideration, 
where appropriate, the remoteness of the goods` final destination and 
the absence of heavy handling facilities at all points in transit. 
 
XIII - the supplier warrants that all the goods are new, unused, and of 
the most recent or current models, and that they incorporate all recent 
improvements in design and materials, unless provided otherwise in 
the tender terms or the specification.  
 
 
 
XIV: the bidder shall undertake to tender terms or the contract a 
warranty period of the goods that he will supply to the purchaser  
 
8- INSTRUCTION FOR BIDDERS:- (IFB) 
 
I:- the qualified bidders who are willing to get additional informations 
may contact the purchaser directly or by the purchasing department e-
mail that is (cdpo_mat_pur@yahoo.com) within the official working day 
(8 am-2pm) ( except the holidays) or by visiting the website of the 
ministry of oil that is (ww.oil.gov.iq) or the purchaser web site that is 
(www.scopd.com.iq) the deadline of receiving bids will be on  
16/1/2011  (Sunday) 2pm. 
 
 
 
 
II: bids by email unacceptable. 
 
III: whoever interested by this tender shall submit a letter of request 
addressed to the purchaser ( materials division – purchasing dept) and 
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الغ العطاءات                -:سابع عشر  ل الُعمالت لمب إلغراض المفاضلة والتقييم، على لجنة تحليل العطاءات تحوي

ك المرآزي         المختلفة إلى العملة    صادرة من البن ل ال سبة التحوي اد ن المحددة في شروط المناقصة باعتم
  .بتاريخ موعد الغلق

  
  

شر  امن ع ن           -:ث ن أي م وع م غ مقط ة او مبل سبة مئوي يض بن ى تخف ة عل اءات المبني ستبعد العط  ت
د                دم بع سعر يق  موعد  العطاءات االخرى المقدمـة فـي المنـاقصة وعـدم قبـول أي تحفـظ واي تخفيض لل

نفس  .غلق المناقصة  غ مقطوع ل اال انه في حالـة تضمين العطاء االصلي تخفيضات بنسب معينة او بمبل
  .العطاء يتم اعتمادها عند التحليل والتقييم

ـد       -:تاسع عشر     في حال وجود اآثر من عطاء مطابق للمواصفات الفنية ومؤهل للفوز بالمناقصـة تعتم
لتحليل على نسب الترجيح للعروض التجارية والفنية في المفاضلة بين هذه العطاءات           لجنة  الدراسة وا   

ـع   ق م دول المرف ين ، والج ي التقييم درجات ف ى ال ى اعل صل عل ذي سيح ائز ال اء الف ار العط واختي
ايير    المواصفة الفنية يمثل معاييـر الترجيـح المعتمـدة للمناقصة وعلـى مقدم العطـاء االه           تمـام بهذه المع

ـات     ـن الدرج ـن  م در ممك ر ق ى اآب ي الحصول عل تأهله ف ي س ضرورية الت ات ال ة المتطلب ديم آاف وتق
  .والفـوز بالمناقصة 

ـع             -:عشــــرون اء المناقصـة ورفـض جمي  للمشتري الحق برفض أو قبول العطاء آما إن له الحق بإلغ
ل إرساء ال           دمين        العطـاءات المقدمـة في أي وقت قب اه المق ة تج ة مسؤولية قانوني اء، دون تحمل أي عط

  .بأستثناء ان الغاء المناقصة يترتـب عليـه اعـادة ثمن شـراء وثائـق المناقصة لمقدمي العطاءات
د وعشرون   ي      -:واح ـددة ف دمات  المح ات والخ ر الكمي ـاء بحق تغيي ـة العط د إحال تفظ المشتري عن  يح

سبة               المواصفـات الفنية  للمناقصة سو       ـادة ن ـر بالزي ـاوز التغيي ى أن ال يتج ادة أو النقصان ،عل اء بالزي
ـرى  % 20 ـروط أخ سعـر أو أي ش ـدة ال ي وح ـر ف الي ودون أي تغيي ـاء اإلجم ـغ العط ـن مبل م

  .مذآـورة في وثائق المناقصة
  
  
  

ة العطاء أن يب      -:اثنان وعشرون  رة نفاذي اء فت ًا       على المشتري قبل انته ائز تحريري ـدم العطاء الف غ مق ل
ائز، سيقوم المشتري بأشعار                  .بأنه قد تم  قبول عطـاءه      ـدم العطاء الف ـول لمق وبمجرد صدور آتاب القب

ة   اء المقدم مان العط الق ض وزهم وإط دم ف سبب ع م ب ذلك وإعالمه رين ب ـاءات اآلخ دمي العط مق
  .الحقًا) ة وعشروناربع(منهم عدا ما نصت عليه الفقرة 

  . يعتبر خطاب قبول العطاء عقدًا ملزمًا لحين توقيع العقد الرسمي -:ثالثة وعشرون
  
  

يومـًا من إرساء العطاء ضمان حسن     ) 15( على مقدم العطاء الفائز أن يؤمن خالل         -:اربعة وعشرون   
سبة  ذ  بن اء % 5التنفي دم العط اء مق ين إيف ـاء ولح ـالي للعط ـغ اإلجم ن المبل صدق او م ديم صك م  بتق

اظ                وم المشتري باالحتف د يق ع العق ارة حصرًا  وتوقي خطاب ضمان صادرين من المصرف العراقي للتج
  .بالتأمينات األولية لمقدمي العطاءات المرشحين  للمرتبتين الثانية والثالثة

  
  

ـذ                 -:خمسة وعشرون  ـان حسن التنفي ـم ضم ـن تقدي ـز م د    يعتبر إخفاق مقدم العطاء الفائ ع العق أو توقي
ـة         ـات األولي ـاء اإلرساء ومصادرة التأمين ًا إللغ ة يحق للمشتـري أن يرسي       .سببًا آافي ذه الحال وفي ه

ـراءات   اذ اإلج ة و اتخ شروط المطلوب ع ال ستوفي لجمي اني الم ح الث ى المرش اء عل العط
  ).فرق البدلين( ي العطائين الفرق بين سعر عن توقيع العقد الـالزمة لتحميل الناآل 

  
   -: شروط الدفع -:ستة وعشرون

ل   تح من قب ل يف ل ومفع ل للتحوي ر قاب نقض وغي ل لل ر قاب ستندي غي اد م دفع عن طريق اعتم ون ال يك
ز وباشعار من  صالح المجه ارة ل ي للتج شتري المصرف العراق ز ) OPDC(الم ق لحساب المجه يطل

   -:آاالتي 
د  ) OPDC(زة المستلمة في مخازن المشتري     د المجه من الموا % 75 تطلق   –اوًال   ده من   (  وبع تايي

ي  ة االستالم االول ل لجن ارة ) قب ي للتج ل المصرف العراق ق من قب شتري ) TBI( تطل از من الم  بايع
اد            مقابل تقديم القوائم التجارية والقوائم االصلية لمستندات الشحن المدرجة ادناه مطابقة لشروط االعتم

  .ادناه وآما مدرج 
  ) . طبق االصل 2 اصلية و 3(  بوليصة الشحن باللغة االنكليزية -1
ة   (  قائمة المجهز   -2 ة       ) القائمة التجاري ة التجاري د مصدقة من الملحقي ة وحسب العق ة االنكليزي باللغ

  ) . طبق االصل 2 اصلية و3( العراقية في الخارج 
  ) . طبق االصل 2صلية و  ا1(  باللغة االنكليزية 3/ قائمة التغليف عدد -3
  .باللغة االنكليزية /  شهادة فحص معملي -4

   ). SGS - VARITAS – LLOYDS( او شهادة فحص طرف ثالث من وآالة متخصصة 
ة في          3/  شهادة المنشا عدد     -5 ة العراقي ة التجاري د مصدقة من الملحقي ة وحسب العق  باللغة االنكليزي

  ). طبق االصل 2 اصلية و1( الخارج 
  ). طبق االصل 2 اصلية و 1 ( 3/  وثيقة التامين -6
  .  من المصنعISO شهادة -7
  

ل الب    % 20 –: ثانيًا از من المشتري     من قيمة المواد المجهزة تطلق من قب ذآور بايع ك الم د ورود  ن  بع
 .رسالة تاييد باستالم البضاعة مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة وصادرة من الطرف االول

 (   ) استالم المواد من قبل المشتري يوم من تاريخ اصدار مستند 60فع المستحقات خالل  يتم د
  

ًا ل الب% 5 –: ثالث ق من قب د تطل ة للعق ة الكلي شتريمن القيم از من الم ذآور بايع ك الم د ورود ن (  بع
  . صادرة من الهيئة العامة للضرائب العراقية ) براءة ذمة محدثة 
د              يلتزم المج  -:سبعة وعشرون    هز بتسليم السلع الى مخازن المشتري خالل المدة المشار اليها في العق

ا في               تم اعتماده وفي حال تأخـر المجهـز عن تسليـم السلع عن فترة التجهيز المنصوص عليها والتي ي
% 10صيغة العقد الخاص الذي سيوقعه مع المشتري يتم استقطاع غرامات تأخيريـة بنسبة ال تتجاوز                

غ الع ن مبل ـة   م ـدة التأخيريـــ اوز الم ى ان التتج د عل ة   %) 25( ق ق المعادل ز وتطب ـدة  التجهي ـن م م
   -:الحسابية التالية عند احتساب الغرامات  التأخيرية

  

the tender documents will be collected from the financial division 
against irrevocable amount equal to (25) USD. 
 
 
IV:  the purchaser is not responsible for the completeness  of the 
bidding documents and their addendum, if they were not obtained 
directly from the purchaser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V: if the bidder need any interpretation about anything in the tender 
documents, he may contact the purchaser in writing or by e-mail to the 
A/M address clause (I) or by the recorded mail and visiting the 
company headquarters and the purchaser will answer there question 
in writing provided that he get them earlier than the closing date by 
(10) days. the purchaser may supply all the bidder who get the tender 
document directly from him with a copy of the answer declaring the 
nature of the question especially when he changes these documents 
according to the questions. 
 
 
 
 
 
 
VI :- the purchaser may, at its discretion extend the deadline for the 
submission of bids by amending the bidding documents in accordance 
with IFB clause (8- V), in which case all rights and obligations of the 
purchaser and bidders previously subject to the deadline shall 
thereafter be subject to the deadline as extended. 
 
 
 
 
 
 
 
VII: the purchaser will hold a meeting for answering the bidder 
questions regarding the tender in company's headquarter at (Sunday) 
morning corresponding  9/1/2011 this meeting is not compulsory for 
the bidders. 
 
 
VIII :- abider may withdraw, substitute, or modify its bid after it has 
been submitted by sending awritten notice, duly signed by an 
authorized representative, and shall include acopy of the 
authorization, the corresponding substitution or modification of bid 
must accompany the respective written notice all notices must be 
submitted to the central bid opening committec (CBOC) ( except that 
withdrawal notices do not require copies), and in addition the 
respective envelopes shall be clearly marked " withdrawal" ,' 
substitution" or modification" and received by the purchaser prior to 
the deadline  
 
 
IX :- after the closing date of this tender the central bid opening 
committee (CBOC) shall conduct the bid opening in public at the next 
day morning clause (8-I) 
 
 
X first envelopes marked "WITHDRAWAL" shall be opened and read 
out and the envelope with the corresponding bid shall not be opened , 
but returned to the bidder . no bid withdrawal shall be permitted unless 
the corresponding withdrawal notice contains a valid authorization to 
request the withdrawal and is read out at bid opening next , envelopes 
marked "SUBSTITUTION" shall be opened and read out and 
exchanged with the corresponding bid being substituted  and the 
substituted bid shall not be opened , put returned to the bidder no bid 
substitution shall be permitted unless the corresponding substitution 
notice contains a valid authorization to request the substitution and is 
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                                         المبلغ الكلي للعقد

د    وم الواح ة للي غ الغرام =                                    مبل
  x 10%  

                                فترة التجهيز
  

ة المحددة                 -:ثمانية وعشرون  ة حسب نسب اإلنجاز لاللتزامات التعاقدي يتم تخفيض الغرامات التأخيري
زة أو الخد                سلعة المجه د ويجب أن يكون العمل المنجز أو ال ة    في منهاج تنفيذ العق ة مطابق ة المطلوب م

  .ومهيئة لالستخدام حسب شروط التعاقد 
  
 

ـراك في المناقصة اذا        -:تسعة وعشرون    ة لالشت ـون مؤهل ـة تك  المؤسسات المملوآـة للحكومة العراقي
  -:توفر الشرطان االتيان 

(   مستقلة قانونيًا وماليًا -):أ
    تعمل وفق القانون-):ب (
دم      -:ثالثون  ـاد مق ًا او           يتـم استبع شرعية او موقوف دًا لل ه فاق دى المشتري من ان ذي يثبت ل ـاء ال العط

  .ممنوعًا من الدائرة القانونيـة او دائرة العقود العامة الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون االنمائي 
  
  

  . يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر واإلعالن -:واحد و ثالثون 
  

ون  ان وثالث ـز يعتب -:اثن ـد التجهي وذج عق ًا(ر نم ق طي صة ، ) المرف زأ من شروط المناق ـزءًا ال يتج ج
ائع والمشتري  ( والبنود المدرجة فيه تمثل االلتزامات والشروط التعاقدية للطرفين       ة    ) الب ًا ان عملي علم

ة ودو         رار اإلحال ات ق ى معطي ادًا عل داده اعتم تم إع ذي ي اص ال د الخ صيغة العق ًا ل تم وفق د ت ن  التعاق
  .إغفال بنود العقد العام وشروط المناقصة

  

read out at bid opening envelopes marked 'MODIFICATION'' shall be 
opened and read out with the corresponding bid no bid modification 
shall be permitted unless the corresponding modification notice 
contains a valid authorization to request the modification  and is read 
out at bid opening . only envelopes that are opened  and read out at 
bid opening shall be considered further. 
 
 
XI - information relating to the examination evaluation comparison of 
bids and recommendation of contract award shall not be disclosed to 
bidders or any other persons not officially concerned with such 
process until publication of the contract award, any effort by a bidder 
to influence the purchaser( central bid analysis committee) (CBAC) 
may result in the rejection of its bid. 
XII - to assist in the examination evaluation comparison of the bids the 
purchaser (CBAC) may at its discretion ask any bidder for 
aclarification of its bid, any clarification submitted by a bidder in 
respect to its bid and that is not in response to a request by the 
purchaser shall not be considered. the purchaser`s request for 
calarification and the response shall be in writing through the 
purchasing dept.  
 
XIII- provided that abid is substantially responsive, the purchaser 
(CBAC) may request that the bidder submit the necessary information 
or documentation , within areasonable period of time to rectify 
nonmaterial nonconformities or omissions in the bid related to 
documentation requirements. Such omission shall not be related to 
any aspect of the price of the bid failure of the bidder to comply with 
the request may result in the rejection of its bid . 
 
 
XIV:- provided that a bid is substantially responsive, purchaser shall 
correct arithmetical errors on the following basis: 
(a) if there is discrepancy between the unit price and the line item total 
that is obtained by multiplying the unit price by the quantity the unit 
price shall prevail and the line item total shall be corrected unless in 
the opinion of the purchaser(CBAC)  there is an obvious misplacement 
of the decimal point in the unit price in which case the line item total as 
quoted shall govern and the unit price shall be corrected 
(b) if there is an error in a total corresponding to the addition or 
subtraction of subtotals the subtotals shall prevail and the total shall 
be corrected . 
(c) if there is a discrepancy between words and figures the amount in 
words shall prevail unless the amount expressed in words is related to 
an arithmetic error in which case the amount in figures shall prevail 
subject to (a) and (b) above if the bidder that submitted the lowest 
avaluated bid doesnot accept the correction of errors,its bid shall be 
disqualified and its bid security may be forfeited. 
 
 
XV: In exceptional circumstances, prior to the expiration of the bid 
validity period, the purchaser may request bidders to extend the period 
of validity of their bids ,the request and the responses shall be made in 
writing, if a bid security is requested, it shall also be extended for a 
corresponding period A bidder may refuse the request without 
forfeiting its bid security.  
 
 
XVI:- the purchaser reserves the right of division the tender for award 
of more than bidder in order to reduce the costs and according to the 
tender specification and offers data. 
 
 
XVII:- for evaluation and comparison purposes purchaser(CBAC) shall 
convert all bid prices expressed in amount in various currencies into 
an amount in a single currency using the selling exchange rates 
established by the central bank of Iraq on the closing date. 
 
XْVIII: the purchaser (CBAC) shall neglect the bids that included 
discount based on the other bids and any discount or reservation 
comes after the closing date will be ignored. Unless otherwise the bid 
that included discount of the total amount will be considered in 
evaluation and examination process . 
 
XIX: if there are more than one qualified bids to win the tender  the 
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(CBAC) will depend on the preferring rates when comparison  the 
technical and commercial offers .whoever get the higher marks in the 
two evaluations shall win the tender. the enclosed table with the 
technical specifications represent the dependable standard of 
preferring the bids and the bidder shall pay attention to these 
standards and present all the necessary requirements that will qualify 
him to get the utmost marks and win the tender award. 
 
 
 
 
 
 
XX- the purchaser reserves the right to accept or reject any bid and to 
annul the bidding process and reject all bids at any time prior to 
contract award, without thereby incurring any liability to bidders. But in 
case of abolition the tender the purchaser will return the cost of tender 
to the participants. 
 
 
 
XXI:- at the time the contract is awarded the purchaser resrves the 
right to increase or decrease the quantity of goods and related 
services of requirements provided that the increasing rate does not 
exceed 20% of the total amount of bid  and without any change in the 
unit prices or other terms and conditions of the bid . 
 
 
 
XXII- prior to the expiration of the period of bid validity the purchaser 
shall notify the successful bidder in writing that its bid has been 
accepted.after issuing the letter of acceptance to the winning bidder, 
the purchaser shall notify all unsuccessful bidders and discharge their 
bid security except as provided for in (XXIV) below 
 
 
 
 
 
XXIII -until aformal contract is prepared and executed the notification 
of award shall constitute abinding contract  
 
 
 
 
XXIV- the successful bidder shall furnish the performance bond equal 
to 5% of the total amount within (15) days from the date of receipt the 
notification of award and until the successful bidder has furnished the 
signed contract form and provided with certified check or guarantee 
letter as  performance security must be issued by trade bank of Iraq 
(TBI) , the purchaser shall hold the bid security of the second and third 
lowest evaluated bidders. 
XXV - failure of the successful bidder to submit the above – mentioned 
performance security or sing the contract shall constitute sufficient 
grounds for the annulment of the award and forfeiture of the bid 
security or execution of the bid securing declaration in that event the 
purchaser may award the contract to the next lowest evaluated bidder 
whose offer is substantially responsive and is determined by the 
purchaser to be qualified to perform the contract satisfactorily the 
shrike of signing the contract shall bear the difference between the 
prices of the two offers . 
 
XXVI - Terms of Payment :- 
 
- Payment shall be made by irrevocable, activated and not 
transferable  L/C opened by trade bank of Iraq ( TBI ) against 
notification letter from the purchaser (OPDC) at the supplier's interest  
as following :- 
I:- 75%  of total value of received  materials in purchaser (OPDC) 
warehouses after ( confirmation letter by the primary receipt  
committee) will  be released by instruction of the  purchaser  against  
commercial invoices and original shipping documents conformity to 
L/C conditions as mentioned below:- 
1- Bill of lading in English  ( 3 original and 2 original copies ) 
2- Suppliers invoice in English certified by the Iraqi commercial 
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attaché 'abroad  (3 original and 2 original copies) 
3- Packing list in English 3 ( 1 original and 2 original copies ) 
4- Certificate of test mill in English or third party inspection 
certificate from a specialized agency 
( SGS, VARITAS ,LLOYDS ) . 
5- Certificate of origin (3)copies in English certified by the Iraqi 
commercial attaché' abroad (  1 original and 2 original copies ). 
6- Insurance policy 3 (1 original and 2 original copies ). 
7-Certificat of  ISO from the manufacturer . 
 
 
II- 20%  of the total amount of the contract to be  released from the 
above –mentioned bank by instruction and a confirmation letter of  
receiving  issued by  purchaser (OPDC) that the receiving  materials  
are identical to the technical specifications ( the dues  will be paid 
within 60 days from the date of issuing the materials receiving 
document  by (OPDC) . 
 
 
 
 
 
 
III-5%  of the total amount of contract to be  released from the above 
mentioned bank by instruction of (OPDC) against submitting a 
certificate of nonlibilty (modern tax accounting issued by Iraqi tax 
commission). 
 
 
XXVII- the supplier is obliged to deliver the goods to the purchaser 
warehouses according to delivery period that stated in the contract . If 
the supplier fails to deliver the goods within the delivery period that is 
stated in the special  contract that be signed with the purchaser, a 
liquidated punalties will be imposed on him provided that it`s amount is 
no more than 10% of the total amount of contract and the delay period 
will not exceed 25% of the delivery period according to the following 
equation . 
 
 
 
The liquidated      =   The total amount of the contract   
damages of perday                                                                        x 
10% 
                                               delivery period 
 
 
XXVIII : Delay penalties to be reduced according to the rates of the 
achievement of the contractual commitments  the achieved work , 
supplied goods or the needed service must be identical and ready to 
be used according to the contract conditions .  
 
 
 
 
XXIX : government – owned enterprises of Iraq shall be eligible only if 
they can establish that they: 
 
(a) are legally and financially autonomous  
(b) operate under the instructions & orders of the Iraq go vernment 
XXX : abider that is under a declaration of ineligibility by the purchaser 
or suspended by the legal directorate or by the general governmental 
contracting directorate in the ministry of planning and development 
cooperation shall be disqualified 
 
 
 
 
 
XXXI : whoever gets the said tender will pay the announcement fees. 
 
XXXII : the attached draft of contract consider as a main  part of this 
terms and its clauses explain the obligations and contractual condition 
between the two parties (the buyer and the seller)however the 
contracted process depended on the special contract conditions 
(SCC) . 
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 حميد موسى أبو سوده                                                                              
  المدير العام                                                                                                             

                                                                             رئيس مجلس إدارة الشرآة
  

  

 



ENQ. NO. : BD/F/57/2010
CLOSING DATE : SUN. 16-1-2011

Ton Qty. (159) ItemsSpare Parts Fork Lift Caterpiller (5)

PART NODISCRIPTIONQTYت
191802-06100RADIATOR  ASSY5
291802 - 12700HOSE   LOWER25
391802 - 22600HOSE    UPER25
4F4010 - 12200HOSE RUBBER  L=200 TRQ15
5F4010 -  12250HOSE RUBBER   L=2500 TRQ15
691801 - 11040FAN  ASSY10
791802 - 13300PULLY  DRIVEN15
891801 - 27500BEARING  BALL15
991802 - 03600V - BELT ,FAN, W=13.3 L=133525

10MC 840200RELAY , HAZARD20
1130 A 66- 00800TIMER , GLOW10
120 5138 -00600RELAY. POWER10
1330 A66- 00701RELAY ,GLOW10
1491306 - 18200SWITCH LINGHTIONG10
1591106 - 07400SWITCH STARTING25
1691804 - 16020GAUGE  ASSY10
1791804 - 19900CIRCUIT  ASSY  , PRINTED5
1891205 - 12900SWITCH  , TURNSIGAL20
1916 A11 - 11000TIMER - ENG. STOP 10
2091823 - 00070TORQUE - CONVERTER10
2191924 - 02000TRANSMISSION  ASSY5
2291224 - 00051STRAINER ASSY ,MAGNET20
2391224 - 07101 ELEMENT  ASSY25
2491224 - 07201STRAINER ASSY ,MAGNET50
2593828 - 11000VALVE  CONTROOL15
2693728 -00300GASKET , CONTROL VALLVE25
2793728 - 00500FILTER ,CONTROL , VALVE25
2891928 - 00010VALVE ASSY10
2991628 - 20600SOLENOID20
3092233 - 11601CARRIER  CAP  SET  FOR 2-PCD5
3191843- 25100AXLE , REAR5
3291843 - 20400knuckle  L  . H5
3391843 - 20500KNUCKLE  R .H5
3491843 - 15600TIE - ROD10
3591843 - 41100END  ASSY  , TIE  ROD15
3691843 - 51200END  ASSY  , TIE  ROD15
3791843 - 05500KING  PIN10
3891889 - 00401REPIR  KIT  KING  PIN SET15
3991843 - 10700HUB , REAR6
4091844 - 00040CLINDER  STEERING5
4191844 - 00048SEAL KIT  , CLINDER SET15
4291946 - 34500BRAKE  ASSY , WHEEL10
4391946 - 34600BRAKE  ASSY , WHEEL10



4491946 - 00600CLINDER   ASSY  ,WHEEL SET20
4591946 - 00610REPIR   KIT  WHEEL  CLINDER SET30
4691846 - 04600BOOSTER  , BRAKE15
4791946 - 05900CLINDER  ASSY  MASTER SET10
4893747 - 10810REPIR  KIT  , CLINDER10
4991351 - 21500BRAKE  , HAND5
5091851 - 03040INCHING , BRACKET  ASSY5
5191854 - 00080STEERING  ASSY  , TILT10
5291854 - 00090GEAR , STEERING10
5391354 - 10110WHEEL ,SUB , ASSY10
5491861 - 18600HOSE , AIR15
5591861 - 14600HOSE , AIR15
5691961 - 20100CLEANER , AIR20
5791861 - 01600ELE MENT25
5891862 -10800MUFFLER10
5991871 - 10050JOINT  ASSY , UNIVERSAL20
6091871 - 14200PUMP ASSY , GEAR15
6191771 - 10610REPAIR KIT SET15
6291972 - 11300VALVE  ASSY , CONTROL10
6391875 - 11400FILTER  , RETURN25
6491975 - 20020VALVE ASSY10
6594405 - 01010CLINDER ASSY , TILT5
6694404 - 30160SEAL  KIT , TILT CLINDER SET15
6794405 - 01020CLINDER ASSY , TILT5
6894447- 07400HOSE  LIFT30
6994447- 15200CONNECTOR10
7094451 - 09010CLINDER ,LIFT5
7194469 -00068HEAD KIT  ,CLINDER15
7294469- 00058SEAL  KIT50
7332B01 -12100GASKET  , CLINDER HEAD25
7432B 01-01011HEAD  ASSY ,CLINDER5
7532B04-03010COVER ASSY ,ROCKER5
7632B04-03200GASKET, ROCKER  COVER25
7732B43-11700HOSE25
78F4202-20000GASKET25
7932B30-20010MANIFOLD ASSY  ,INLET5
8032B30-00201GASKET  MANIFOLD25
8134330-04300GASKET,AIR HEATER25
8232B32-00400MANIFOLD,EXHAUST5
8332B32-00200GASKET EX. MANIFOLD25
8432B400-00100CARTRIDGE50
8532B35-00012PUMP ASSY,OIL15
8632B45-00022PUMP ASSY ,WATER10
8731B45-00400GASKET25
8805910-20046V- BELT  W=17.3,L=119525
8932B65-13090PUMP GEN.ASSY INJ.15
9034461-09050PUMP FEED15
91ME910-12501HOSE25
92MM435-94101NOZZLE,HOLDER ASSY30



9334462-00011FILTER ASSY ,FUEL5
9434462-00300ELEMENT  ASSY50
9532B66-00202STARTER ASSY10
9632B68-00200ALTERMATOR10
9709213-00220PUMO  S ASSY10
9809222-00040FILTER FEED PUMP25
9932A68-12101BRACKET10

10032B68-11200PLATE5
10100434-06010CONNECTOR10
102U001X-35094SWITCH20
103M641X-A7975BRACKET10
104M371X-B3571SWITCH15
105M105X-43671ARMATURE ASSY20
106M605X-99171PINION10
107M357X-91874SHAFT ASSY10
108M191X-67685CLUTCH15
109M800X-70471YOKE ASSY15
110M649X-20671HOLDE ASSY BRUSH10
111M642X-34071BRAKET15
112A629X-51870PULLY   10
113A640X-58670BRACKET10
114A880X-75270ROTOR ASSY20
115A383X-51570STATOR20
116A642X-33670BRACKET15
117A866X-28372REGULATOR15
118A647X-50270BRUSH30
119A8607-52770RECTIFIER  ASSY15
120A595X-40170PUMP ASSY10
121A882C-91001ROTOR ASSY10
122A990D-01601VANE10
123A547X-40170HOUSING ASSY10
12432A01-03100 VALVE INLET18
12532A01-03200VALVE EXT18
12632A04-21100VALVE EX.36
12732A04-20100VALVE INLET36
12832A04-22010ROCKER ASSY6
12932B05-00101GAM SHAFT6
13032A05-13100ROD,PUSH24
13132B07-01014CLINDER BLOK3
13234407-11090SEAL ASSY20
13332B09-00020MAIN BEARING SET10
13432B09-00030MAIN BEARING SET10
13532B09-00040MAIN BEARING SET10
13632B09-08101PLATE,THRUST STD30
13732B09-08201PLATE ,THRUST 5030
13832B09-08301PLATE ,THRUST  7530
13932B09-00010MAIN BEARING SET10
14032A07-04100GASKET10
14132A11-00200GASKET10



14232A1104010SEAL ASSY15
14332B42-12101GAGE,OIL LEVEL5
14432A17-00100PISTON  STD24
14532A17-00200PISTON 1024
14632A17-00300PISTON 2024
14734417-02012RING PISTON SET6
14834417-02022RING PISTON24
14934417-02032RING PISTON24
15032A17-08300PIN PISTON24
15132A19- 00501CON -ROD36
15232A19-02101CON-ROD STD24
15332A19-02201CON-ROD 2536
15432A19-02301CON-ROD 5036
15532A19-02401CON-ROD 7536
15632B20-10011CRANK SHAFT6
15732B21-10030FLY WHEEL6
15832B94-00010GASKET KIT36
15932B12-00010PAN ASSY,OIL10
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