
 

 دەستەی پزیشکی نێودەولەتی 

 مەرج و بنەما سەرەکیەکان بۆ داواکاریەکانی کڕین 

 
These Master Terms and Conditions for Purchase Orders 
(“MTC”) are expressly incorporated into, and are material 
terms and conditions of every Purchase Order entered into 
by International Medical Corps (IMC), and its vendor 
(“Vendor”) and shall apply to all goods and items ordered 
by IMC and provided by Vendor. By entering into a 
Purchase Order with IMC, Vendor acknowledges it has 
read and agreed to these MTC. Each Purchase Order is 
subject to these MTC and constitutes an agreement 
(“Agreement”) with respect to each party’s rights and 
obligations hereunder. In the event of any inconsistency 
between these MTC and the terms and conditions of any 
other agreement or document, the MTC shall prevail and 
govern to the extent of that inconsistency. 
 

1. LEGAL STATUS  
 Nothing in these MTC or the Purchase Order shall at any 
time shall be construed to create employer and employee 
relationship, partnership, principal and agent relationship, 
or joint venture between IMC and Vendor.  Vendor shall 
be fully responsible for all work and/or services performed 
by its employees, representatives, agents, and sub-
Vendors and for all acts and omissions of such employees, 
representatives, agents, and subVendors.  Neither IMC nor 
Vendor shall have the power to obligate the other in any 
manner whatsoever, except as specifically provided 
herein.  IMC and Vendor agree that MTC or the Purchase 
Order creates no relationship between Vendor and IMC’s 
Donor.  Vendor has no right to submit claims directly to 
IMC’s Donor and Donor assumes no liability for any third 
party claims under this Purchase Order.  Vendor shall 
provide its Data Universal Numbering Systems (DUNS) to 
IMC along with an executed copy of this MTC. 
 

2. CERTIFICATION OF INDEPENDENT PRICE 
DETERMINATION 

(a) The Vendor certifies that: 
    (1) The prices in this offer have been arrived at 
independently, without, for the purpose of restricting 
competition, any consultation, communication, or 
agreement with any other Vendor, including but not 
limited to subsidiaries or other entities in which Vendor 

( بە MTCئەم مەرج و بنەما سەرەکیانەی داواکاریەکانی کڕین )

خزێنراونەتە نێو گشت داواکاریەکانی کڕین و مەرج شێوەیەکی ڕوون 

دەستەی پزیشکی نێودەوولەتی و بنەماکانی کەرەستەکان کە لە الیەن 

(IMC و فرۆشیارەکەیەوە داخلکراون و پێویستە بۆ گشت ئەو کااڵو )

( ەوە داوا دەکرێن لە الیەن فرۆشیارەوە IMCمادانەی کە لە الیەن )

دابین دەکرێن بەکاربهێنرێت. بە چوونە ژوورەوە بۆ نێو داواکاری 

مەرج و بنەمایانەی ، فرۆشیار دان بەوە دا دەنێت کەوا ئەم IMCکڕینی 

خوێندووتەوە و پێیان قایلە. هەر کام لەم داواکاریەکانی کڕینە بەندە بەم 

مەرج و بنەما سەرەکیانە و رێککەوتنێک ) رێککەوتن( پەیوەست بە 

پابەندیەکانی هەر یەک لە الیەنەکان دروست دەکات. لە حالەتی ماف

رەکیانە و مەرج و ناسازگاری و نا تەبایی لە نێوان ئەم مەرج و بنەما سە

بنەماکانی هەر رێککەوتنێکی تر یاخ بەڵگەنامەیەک، ئەوا ئەم مەرج و 

بنەما سەرەکیانە پێویستە زاڵ بن و هەر ناهەمواریەکی پێ رێک 

 بخرێتەوە. 

 

 دۆخی یاسایی .1

هیچ شتێک لەم مەرج و بنەما سەرەکیانە یاخود داواکاری کڕین نابێت 

ندی نێوان خاوەنکار و کارمەند، لە هیچ کاتێک بە دروست بوونی پەیوە

هاوبەشی، بەرێوەبەر و پەیوەندی نوێنەر یاخود بەرنامەی هاوبەشی 

و فرۆشیار لێک بدرێتەوە و بخوێندرێتەوە. فرۆشیار  IMCنێوان 

پێویستە بە تەواوی بەرپرسیار بێت لە بەرامبەر گشت ئەو کار و 

بریکار و خزمەتگوزاریانەی کە لە الیەن کارمەندەکانی، نوێنەر و 

ئەنجام دەدرێت بە هەمان شێوەش لە فرۆشیارە ناسەرەکیەکانیەوە 

بەرامبەر گشت کردار و هەلەکانی ئەم کارمەند و نوێنەر و بریکار و 

و فرۆشیار نابێت ئەو  IMCفۆرشیارە ناسەرەکیانەی. هیچ کام لە 

دەسەاڵتەیان هەبێت کە الیەنی تری ناچار بە ئەنجامدانی کارێک بکات 

و  IMCدەرەوەی پابەندیەکانی ئەم مەرج و بنەمایانەدا بێت. کە لە 

فرۆشیار کۆکن لە سەر ئەوەی کەوا مەرج و پابەندیە سەرەکیەکان 

یاخود داواکاری کڕین هیچ پەیوەندیەک لە نێوان فرۆشیار و بەخشەری 

IMC  .هیچ مافێک نابێت بۆ ناردنی  خاوەنفرۆشیار دروست ناکات

و هیچ بەرپرسیارێتیەک بۆ  IMCشەری بەخداواکارن ڕاستەوخۆ بۆ 

داواکانی الیەنی سێیەم لە ژێر ئەم داواکاری کڕینەدا لە بەرچاو ناگرێت. 

( تایبەت بە DUNSفرۆشیار پێویستە سیستەمی ژمارەدانانی جیهانی )

دابین بکات لە گەڵ وێنەیەکی جێبەجێکراوی ئەم مەرج  IMCخۆی بۆ 

 و بنەما سەرەەکیانە. 

 

پشتراستکردنەوەی دەستنیشانکردنی نرخ )دانانی نرخی(  .2

 سەربەخۆ

 )ا( فرۆشیار ئەوە پشتراست دەکاتەوە کە: 

بە شێوەیەیکی سەربەخۆ )ئازادانە(  ئۆفەرە( نرخەکانی نێو ئەم 1)      

 



has any ownership or other interests, or any competitor 
relating to (i) those prices, (ii) the intention to submit an 
offer, or (iii) the methods or factors used to calculate the 
prices offered; 
    (2)The prices in this offer have not been and will not be 
knowingly disclosed by the Vendor, directly or indirectly, 
to any other Vendor, including but not limited to 
subsidiaries or other entities in which Vendor has any 
ownership or other interests, or any competitor before bid 
opening (in the case of a sealed bid solicitation) or 
contract award (in the case of a negotiated or competitive 
solicitation) unless otherwise required by law; and 

    (3) No attempt has been made or will be made by the 
Vendor to induce any other concern or individual to 
submit or not to submit an offer for the purpose of 
restricting competition or influencing the competitive 
environment. 
 (b) Each signature on the offer is considered to be a 
certification by the signatory that the signatory: 
    (1) Is the person in the Vendor's organization 
responsible for determining the prices being offered in this 
bid or proposal, and that the signatory has not 
participated and will not participate in any action contrary 
to subparagraphs (a)(1) through (a)(3) above; or 
    (2)     (i) Has been authorized, in writing, to act as agent 
for the principals of the Vendor in certifying that those 
principals have not participated, and will not participate in 
any action contrary to subparagraphs (a)(1) through (a)(3) 
above; 
          (ii) As an authorized agent, does certify that the 
principals of the Vendor have not participated, and will not 
participate, in any action contrary to subparagraphs (a)(1) 
through (a)(3) above; and 

          (iii) As an agent, has not personally participated, 
and will not participate, in any action contrary to 
subparagraphs (a)(1) through (a)(3) above 

 
(c) Vendor understands and agrees that:   
    (1) Violation of this certification will result in immediate 
disqualification from this solicitation without recourse and 
may result in disqualification from future solicitations; and 

    (2) Discovery of any violation after award to the Vendor 
will result in the termination of the award for default. 
 
 

3. ACCEPTANCE AND ACKNOWLEDGEMENT  
The Purchase Order shall not become effective until these 
MTC are signed by Vendor and authorized representatives 

گەیشتوون، بە بێ مەبەست بۆ سنووردارکردنی ڕکابەری، هەر 

راوێژکاریەک، گفتوگۆ یاخود رێککەوتن لە گەڵ هەر فرۆشیارێکی تر 

وەک کۆمپانیا فەرعیەکان یاخود دامەزراوەکانی تر کە فرۆشیار 

بەری تری خاوەندارێتی یاخود بەرژوەندی تری تیاندا هەیە یاخود ڕکا

( iii( نیازی ناردنی ئۆفەری تر )ii( بەو نرخانە، )i)پەیوەندیدار بە 

شێوازەکان یاخود فاکتەرەکانی بەکارهاتوو بۆ ئەژمارکردنی نرخەکانی 
 پێشکەشکراو 

 
( نرخەکانی نێو ئەم ئۆفەرە لە الیەن فرۆشیارەوە ڕاستەوخۆ 2)    

بۆ هیچ فرۆشیارێکی تری وەک ئاشکرا ناکرێت یاخود ناڕاستەوخۆ 
کۆمپانیا فەرعیەکان یاخود دامەزراوەکانی تر کە فرۆشیار خاوەندارێتی 

ڕکابەرێکی تر بەر یاخود بەرژەوەندی تری تیایاندا هەیە، یاخود هەر 
) لە حالەتی داواکاری موزایەدەی داخراو( لە کردنەوەی موزایەدەکە 

ی تاوتوێکراو یاخود یاخود خەاڵتی گرێبەست ) لە حالەتی داواکار
داواکاری پێشبڕکێی( مەگەر ئەمە بە شێوەیەکی تر لە الیەن یاساوە داوا 

 بکرێت، و

(  هیچ هەولێک لە الیەن فرۆشیارەوە نەدراوە نادرێت بۆ قایل 3)   

کردنی الیەنی تری پەیوەندیدار یاخود کەسی تری پەیوەندیدار بۆ ناردن 
ووردارکردنی ڕکابەریەکە یاخود یاخود نەناردنی ئۆفەر بۆ مەبەستی سن

 کارتێکردنی ژینگەی پێشبڕکێی. 
هەر واژوویەک لە سەر ئۆفەرەکە وەک پشتڕاستکردنەوە لە  )ب(

 :الیەن واژووکەر ئەژمار دەکرێت کە واژوو کەر 

( کەسێک لە نێو رێکخراوی ) دامەزراوە( فرۆشیار کە 1)   

او لە نێو ئەم بەرپرسیارە لە دەستنیشانکردنی نرخەکانی پێشکەشکر
موزایەدەیە یاخود پێشنیارە و واژووکەر بەشداری نەکردووە و 

 تا( 1بەشداری ناکات لە هەر کردارێک کە پێچەوانەی بەندەکانی )ا( )

 (ی سەرەوە بێت. 3)ا( )

   (2(      )i رێگەپێدراو بێت بە نووسین کە وەک بریکاری )

وەی ئەوەی کە ئەم بەرێوەبەرانی فرۆشیار کار بکات بۆ پشتراستکردنە
بەرێوەبەرانە بەشداریان نەکردووە و بەشداری ناکەن لە هەر 

 (ی سەرەوە بێت.3( تا )ا( )1کردارێک کە پێچەوانەی بەندەکانی )ا( )

            (ii ) وەک نوێنەرێکی رێگەپێدراو، ئەوە پشتراست بکاتەوە

ر کە بەرێوەبەرانی فرۆشیار بەشدارنەبوونە و بەشدار نابن لە هە

 (ی سەرەوە بێت، و 3( تا )ا( )1کردارێکی پێچەوانەی بەندەکانی )ا( )

           (iiiوەک نوێنەرێک خۆی بەشدارنەبووە و بەشدار )  نابێت لە

(ی سەرەوە 3( تا )ا( )1لە هەر کردارێکی پێچەوانەی بەندەکانی )ا( )

 .بێت
 )پ( فرۆشیار لەوە تێدەگات و قایلە بەوەی کە: 

( پێشیلکردنی ئەم پشتراستکردنەوەیە دەبێتە هۆی بێ 1)      

شیاوبوونی دەستبەجێ یاخود دوورخستنەوەی دەسبەجێ لەم داواکاریە 
بە بێ گەڕانەوە و دەشێت ببێتە هۆی دوورخستنەوەی لە داواکاریەکانی 

 داهاتوو و 

( دۆزینەوەی هەر پێشێلکاریەک دوای خەاڵت کردنی فرۆشیار 2)     

 هۆی هەڵوەشاندنەوەی خەاڵتەکە بەهۆ بوونی کەم و کوڕی.  دەبێتە
 



of both parties have signed the Purchase Order. 
 

4. TAX EXEMPTION 

 IMC may be exempt from all direct taxes and customs 
duties with respect to articles imported or exported for its 
official use. In such cases, Vendor authorizes IMC to 
deduct from its invoices any amount representing such 
taxes or duties improperly charged by Vendor to IMC 
without IMC prior consent.  Payment of such corrected 
amounts shall constitute full payment by IMC.  In the 
event any taxing authority refuses to recognize IMC’s 
exemption from such taxes, Vendor shall immediately 
consult with IMC to determine a mutually acceptable 
procedure. 
 

5. DEFECTS; WARRANT 

(a) IMC has the right to inspect and test all supplies, 
equipment and services quantity and quality of 
delivery called for by the Contract, to the extent 
practicable, at all places and times, including the 
period of manufacture, seller’s warehouse and in any 
event before acceptance. IMC assumes no contractual 
obligation to perform any inspection and test for the 
benefit of the Vendor. 

(b)  IMC has the right to inspect the items upon their 
delivery and provide written notice to Vendor as to 
any defects, non-conformities, or issues in Vendor’s 
performance of its Contract obligations.   

(c)  Vendor may be present during IMC’s quantitative and 
quality control process to be undertaken at the time 
of delivery. If Vendor does not attend, Vendor accepts 
the quantitative and qualitative control outcome 
performed by IMC. 

(d)  IMC shall not be obliged to buy or pay for, and IMC 
may at any time after delivery reject, all or any part of 
a given delivery of goods and services that IMC 
determines does not conform to the Contract, is 
defective in material or workmanship, or are 
otherwise not in conformity with the specifications in 
the Purchase Order. 

(e)  Vendor shall remove items rejected or required to be 
corrected at its sole cost, including Vendor solely 
bearing the costs for re-loading cargo following a 
negative inspection. However, IMC may require or 
permit correction in place, promptly after notice, by 
and at the expense of the Vendor. The Vendor shall 
not tender for acceptance corrected or rejected 
supplies without disclosing the former rejection or 

 پەسندکردن و دانپێنان .3
داواکاری کڕین نابێت کاری پێ بکرێت تا ئەو کاتەی ئەم مەرج و بنەما 

سەرەکیانە واژوو دەکرێن لە الیەن فرۆشیار و نوێنەرە 

 رێگەپێدراوەکانی هەردوو الیەن کە داواکاری کڕینیان واژوو کردووە. 

 

 خۆشبوونی باج لێ .4

لە گشت باجی ڕاستەوخۆ و رسوماتی گومرگی  IMCڕەنگە 

ببەخشرێت بە لە بەرچاوگرتنی ئەو مادانەی هاوردەکراون یاخود 
هەناردەکراون بۆ مەبەستی بەکارهێنانی رەسمی بۆ خۆی. لەم 

دەدات هەر بڕێکی پارە کە وەک  IMCحالەتانەد، فرۆشیار رێگە بە 

رسومات لە پسوڵەکەی کەم بکات کە لە الین فرۆشیارەوە بە باج یاخود 

ئەژمار کراون بە بێ ڕەزامەندی  IMCشێوەیەکی ناتەواو لە سەر 

. لە حالەتێ ئەگەر الیەنی بەرپرسیاری وەرگری باج IMCپێشوەختەی 

لە دانی باج ڕەت بکاتەوە، ئەوا فرۆشیار پێویستە  IMCلێخۆشبوونی 

بکات بۆ دۆزینەوەی رێکارێکی راوێژ  IMCدەسبەجێ لە گەڵ 

 پەسندکراوی دوو الیەنە. 
 

 کەمو کووڕی و گەرەنتیەکان  .5

مافی ئەوەی هەیە گشت کەلوپەلەکان و مادەکان و چەندێتی و  IMC)ا( 

کوالیتی خزمەتگوزاریەکانی نێردراو بە گوێرەی گرێبەستەکە بپشکنێت 
وێن و و تاقی بکاتەوە تا ئەو ڕادەیەی کە کردەنی بێت و لە گشت ش

کاتەکان دا، وەک کاتی یاخو ماوەی بەرهەمهێنان، کۆگای فرۆشیار و 

هیچ پابەندیەکی گرێبەستی لە  IMCکاتێک بەر لە پەسندکردن. لە هەر 

بەرچاو ناگیرێت بۆ ئەنجامدانی هەر پشکنین و تاقیکردنەوەیەک بۆ 
 بەرژەوەندی فرۆشیار. 

مافی ئەوەی هەیە مادەکان بپشکنێت لە کاتی ناردنیان و  IMC)ب( 

ئاگاداکردنەوەیەکی نووسراو بۆ فرۆشیار دابین بکات لە ئەگەری 
هەبوونی هەر کەموکووڕیەک، نەگونجانێک یاخود کێشە لە ئەدای 

 فرۆشیار لە مەر پابەندیەکانی نێو گرێبەستەکەی. 

جۆری کە چەندێتتی و  لە کاتی پرۆسەی کوالیتی  IMC)پ( ڕەنگە 

پێویستە لە کاتی ناردن دا ئەنجام بدرێت ئامادە بێت. ئەگەر فرۆشیار 
دەرەنجامی کۆنترۆڵی جۆری و چەندێتی ئامادە نەبێت، ئەوا فرۆشیار 

 پەسند دەکات.  IMCئەنجامدراو لە الیەن 
دەشێت لە هەر کاتێ دوای ناردن بەشێک یاخود تەواوی  IMC)ت( 

وزاریە پێدراوانەی کە پێی وایە لە گەڵ گرێبەستەکە ئەو کااڵ و خزمەتگ
ناگونجێت، کەموکووڕیەک لە نێو مادەکەدا هەیە یاخود لە کارەکەدا 

هەیە، یان بە شێوەیەکی تر لە گەڵ ئەو تایبەتمەندیانەی کە لە داواکاری 

ناچار نیە  IMCکڕین دا هەن ناگونجێت ڕەت بکاتەوە و هاوکات 

 رەکەی بدات. ئەمانە بیانکڕێت یاخود پا
)ج( فرۆشیار پێویستە ئەو مادانەی کە ڕەت کراونەتەوە یاخود داوا 

ر تەنها تێچووی خۆی هەڵگرێتەوە وەک کراون ڕاست بکرێنەوە لە سە
تێچووی دوبارە بارکردنەوەی بارەکە دوای پشکنینێکی نەرێنی. 

دەشێت داوای راست کردنەوە )چاکردنەوە( یاخود  IMCهەرچەند 

ردنەوە لە شوێنەکەدا بکات، دەسبەجێ دوای مۆڵەتی راستک
ئاگادارکردنەوە و لە سەر تێچووی فرۆشیار. فرۆشیار نابێت تەندەر 



requirement for correction, and, when required, shall 
disclose the corrective action taken. 

(f)  If Vendor fails to make delivery of all or part of the 
order, or to promptly remove, replace, or correct 
rejected items that are required to be removed or to 
be replaced or corrected, IMC may (1) by contract or 
otherwise, remove, replace, or correct the items and 
charge the cost to the Vendor; (2) terminate the 
contract for default and require Vendor to remove all 
delivered items (i.e., entire shipment) at Vendor’s 
cost; (3) take delivery of the conforming goods and 
make an equitable price reduction to the contract and 
receive reimbursement of any funds paid in advance 
in excess of the equitably adjusted price; (4) keep the 
agreement in effect and charge the Vendor liquidated 
damages in the amount 5% (five percent) of the value 
of the procurement per month until delivery is 
completed. Liquidated damages shall be paid 
proportionately for any period of less than one month 
calculated on the basis of thirty (30) days in the 
month. In the case of a rejection of defective or non-
conforming items contained in a shipment, that  
shipment is still considered undelivered, and penalties 
for late delivery will be applied 

(g)  Vendor is exclusively liable for any defects in the 
items by Vendor, its agents, representatives, or 
subcontractors.  Vendor hereby agrees to indemnify 
IMC for any losses, damages or claims of any kind 
arising from such defects. 

(h)  IMC’s failure to inspect and accept or reject the 
supplies shall not relieve the Vendor from 
responsibility, nor impose liability on IMC, for 
nonconforming items. Inspections and tests by IMC do 
not relieve the Contractor of responsibility for defects 
or other failures to meet Contract requirements 
discovered before acceptance. 

(i)  Vendor warrants that any workmanship, equipment, 
materials, and contents of the items provided under 
this Contract shall be free from defects and 
deficiencies and conform to the specifications in this 
agreement.  This General Warranty shall apply to the 
equipment, materials, and contents of the items 
procured under this agreement. 

(j)  If items are being procured, Contractor shall make 
delivery to the specified destination by the due date 
stated or as otherwise agreed in writing by both 
parties. Any such stated due date is of the essence 
and the Contractor shall notify IMC promptly if it 

بکات بۆ پەسندکردنی کەلوپەلە ڕاست کراوەکان یاخود ڕەت کراوەکان 
بە بێ ئاشکرا کردنی ڕەت ردنەوە یاخود داواکاریەکانی پێشوو بۆ 

تە هەنگاوی ئەنجامدراو بۆ و پێویس ڕاست کردنەوە کاتێ پێویست بێت
 چاکردنەوە ئاشکرا بکات. 

)چ( ئەگەر فرۆشیار سەرکەتوو نەبێت لە ناردنی بەشێک یاخود 
تەواوی داواکاریەکە، یاخود دەسبەجێ البردن )هەڵگرتنەوە(، گۆڕین 
یاخود ڕاست کردنەوەی ئەو مادە ڕەت کراوانەی کە پێویستە الببرێن 

( بە 1دەشێت ) IMCوە، ئەوا یان بگۆڕدرێن یاخود ڕاست بکرێنە

گوێرەی گرێبەستەکە یاخود بە شێوەیەکی تر مادەکان الببات، بگۆڕێت 

( 2یاخو ڕاست بکاتەوە و تێچووەکەی لە فرۆشیار وەربگرێتەوە. )

گرێبەستەکە لە بەر هۆکاری بوونی کەمووکوڕی هەڵبوەشێنێتەوە و داوا 
ار لە فرۆشیار بکات تەواوی مادە نێردراوەکان لە سەر تێچووی فرۆشی

مادە گونجاوە ( 3هەڵگرێتەوە ) بۆ نمونە تەواوی بارەکە(. )

کی دادپەروەرانە نرخەکەی لە ێردراوەکان وەربگرێت و بە شێوەیەن
گرێبەستەکە کەم بکاتەوە و قەرەبووی هەر بڕە پارەیەکی بە پێشەکی 

( رێککەوتنەکە بە کارپێکراوی بهێڵێتەوە و بە 4دراو وەربگرێتەوە. )

ای بەدەستهێنانەکە مانگانە فرۆشیار سزا بدات تا ئەو لە بەه 5رێژەی ٪

کاتەی ناردنەکە تەواو دەبێت. سزاکان پێویستە بە شێوەی رێژەیی بۆ 

( رۆژ لە 30هەر ماوەیەک کە کەمتر بێت لە مانگێک لە سەر بنەمای )

مانگێک دا بدرێن. لە حالەتی ڕەت کردنەوە یاخود بوونی کەمووکوڕی 
لە نێو بارەکەدا، ئەوا ئەو بارە هێشتان وەک یان مادە نەگونجاوەکان 

سزاکانی دواکەوتن لە ناردن نەنێردراو ئەژمار دەکرێت و 
 بەکاردەخرێن. 

)ح( فرۆشیار بە شێوەیەکی تایبەت بەرپرسیار دەبێت بۆ هەر 
کەمووکوڕیەک لە نێو ئەو مادانەی کە لە الیەن فرۆشیار، 

اسەرەکیەکانیەوە دابین بریکارەکانی، نوێنەرەکانی یاخود بەڵێندەرە ن

بۆ هەر زەرەر و  IMCفرۆشیار پابەندە بە قەرەبووکردنەوەی دەکرێت. 

رە کەمووکوڕیانەوە زیانێک یاخود هەر داوایەک کە بە هۆی ئەم جۆ
 سەر هەڵ دەدەن.

بۆ پشکنین و پەسندکردن یاخود ڕەت  IMC)خ( سەرکەوتوو نەبوونی 

کە لە سەر شانی فرۆشیار کردنەوەی کەلوپەلەکان نابێت بەرپرسیارێتیە

بۆ  IMCال ببات و هاوکات ناشبێت بەرپرسیارێتیەکە بخرێتە ئەستۆی 

مادە نەگونجاوەکان. ئەو پشکنین و تاقیکردنەوانەی کە لە الیەن 

IMC ەوە ئەنجام دەدرێن بەرپرسیارێتی لە سەر شانی بەڵێندەر ال نابات

اکاریەکانی بۆ کەمووکوڕیەکان و شکستەکانی تر بۆ بەدیهێنانی داو
 گرێبەستەکە ئەوانەی کە بەر لە پەسندکرنی دۆزراونەتەوە. 

فرۆشیار گەرەنتی ئەوە دەکات کە هەر کارێک، ئامێرێک، )د( 
کەرەستەیەک و ناوەرۆکی ئەو مادانەی بە گوێرەی ئەم گرێبەستە 

دابینکراون پێویستە بێ کەموکووڕی بن لە گەڵ تایبەتمەندیەکانی ئەم 
ئەم گەرەنتیە گشتیە پێویستە بۆ گشت ئامێر و  گرێبەستە بگونجێن.

کەرەستە و ناوەرۆکی ئەو مادانەی کە لە ژێر ئەم گرێبەستەدا 
 بەدەستهێنراون )کڕدراون(. 

 
بەڵێندەر پێویستە بارەکە )ر( ئەگەر مادەکان بەدەستهێنران )کڕدران(، 

بۆ شوێنی مەبەستی دەستنیشانکراو بنێرێت لە بەرواری دیاریکراو دا 
یاخود بەو شێوەی کە هەردوو الیەن بە نووسین لە سەری 



anticipates that delivery will not be on time. 
Contractor shall incur all costs related to unauthorized 
early delivery or any late delivery. 
 
6. EXPORT COMPLIANCE 

 Vendor shall comply with all U.S. (and any other 
applicable) export control laws and regulations, including 
the requirement for obtaining any export license or 
agreement, if necessary.  Without limiting the foregoing, 
Vendor agrees that it will not transfer any export 
controlled item, data, or service without the authority of 
an export license, agreement, or applicable exception.  It 
shall be the responsibility of Vendor to obtain such a 
license, agreement, or exception. IMC may, at its 
discretion, assist Vendor with such efforts. 
 

7. ANTI-CORRUPTION/ANTI-FRAUD  
Vendor shall ensure that it and its directors, officers, 
employees, partners and Vendors do not engage in any 
corrupt practice (including offering, giving, receiving or 
soliciting anything of value to influence the actions of any 
public official or any IMC officer or employee) or any 
fraudulent practice (including misrepresentation of facts in 
any transaction or report).  Vendor represents and 
warrants that no staff of IMC has been, or shall be, offered 
by Vendor any direct or indirect benefit arising from this 
Purchase Order or the award thereof.  Vendor agrees that 
breach of this provision constitutes a breach of an 
essential term of this Purchase Order. 
 

8. FORCE MAJEURE  
“Force Majeure” is any event that could not be foreseen, 
avoided or eliminated, including fire, flood, or other 
natural disaster, changes in the law, adverse government 
actions, industrial disturbances, war, unrest, explosions 
and any other similar circumstances.  As soon as possible, 
but no longer than fifteen (15) days, after a Force Majeure 
occurrence, Vendor shall provide IMC with notice and 
complete and accurate details, in writing, of such an 
occurrence.  If Vendor is thereby unable, wholly or in part, 
to perform its obligations and/or meet its responsibilities 
under this Purchase Order, IMC shall have the right to 
cancel the Purchase Order, in writing, with seven (7) days’ 
notice of termination to Vendor. 
 
 
 
 

رێککەوتوون. هەر جۆرە بەروارێکی دیاریکراو بۆ ناردنی بارەکە 

ئاگادار بکاتەوە ئەگەر  IMCزۆر گرنگە و بەڵێندەر پێویستە دەسبەجێ 

پێشبینی ئەوە بکرێت کە ناردنەکە بە کاتی خۆی ناگاتە شوێنی 
مەبەست. بەڵێندەر پێویستە تەواوی تێچووی زوو ناردن یاخود درەنگ 

 ناردنی بارەکە لە ئەستۆ بگرێت. 
 

 پابەندی )گوێڕایەڵی( هەناردەکردن  .6
ە یەکرگرتووەکان یاساو رێنماییەکانی  ویالیەتفرۆشیار پێویستە پابەندی 

بێت تایبەت بە کۆنترۆڵ کردنی هەناردەکردن، وەک داواکاری 
بەدەستهێنانی مۆڵەتی هەناردەکردن یاخود گرێبەست، ئەگەر پێویست 

بێت. بەدەر لەمەی سەرەوە فرۆشیار قایلە بەوەی کە هەڵناستێت بە 
گواستنەوەی هەر هەناردەکردنێکی مادە، داتا یاخود خزمەتگوزاری 

کراو )چاودێریکراو( بە بێ ڕەزامەندی الیەنی بەرپرسی کۆنترۆڵ
مۆڵەتی هەناردەکردن، گرێبەست یاخود لێبەدەرکردنی کارپێکراو. 

ئەرک و بەرپرسیارێتی وەرگرتنی ئەم جۆرە مۆڵەتە، گرێبەست یاخود 

دەشێت بە ئارەزووی  IMCفرۆشیار.  لێبەدەرکردنە دەکەوێتە ئەستۆی

 جۆرە هەواڵنەدا.  خۆی یارمەتی فرۆشیار بدات لەم
 

 دژە گەندەڵی و دژە گزی )فێڵکردن( .7
فرۆشیار پێویستە جەخت لەوە بکاتەوە کەوا خۆی، بەرێوەبەرانی، 

کاربەدەستانی، کارمەندانی، هاوبەشانی و فرۆشیارانی لە هیچ 
کردارێکی گەندەڵی تێوەنەگڵێن ) وەک پێشکەش کردن، پێدان، 

وەرگرتن یاخود داواکردنی هەر شتێکی بەهادار بۆ کاریگەری خستنە 
اخود هەر کاربەدەست یان سەر هەر کاربەدەستێکی حکومی ی

( یاخود هەر کارێکی فێڵکاری )گزی( ) وەک IMCکارمەندێکی 

دابینکردنی زانیاری نادروست سەبارەت بە ڕاستیەکان لە هەر 
وەرگێڕانێک یاخود ئاگادارکردنەوەیەک(. فرۆشیار گەرەنتی ئەوە 

نابێت لە بەرژەوەندی  IMCدەکات کە هیچ یەک لە ئەندامانی ستافی 

ڕاستەوخۆ یاخود ناڕاستەوخۆ کە بە هۆی ئەم داواکاری کڕینە دروست 
فرۆشیار دەبێت لە الیەن فرۆشیار پێشکەشیان کرابێت یاخود بکرێت. 

قایلە بەوەی کەوا پێشلکردنی ئەم بەندە دەبێتە هۆی پێشیلکردنی 
 مەرجێکی گرنگی ئەم داواکاری کڕینە. 

 
 راو )قوة قاهرة( کۆنترۆڵنەکپێشهاتی  .8

" پێشهاتی کۆنترۆڵنەکراو" بریتیە لە هەر حالەتێک کە ناکرێت پێشبینی 
بکرێت، پێشگیری بکرێت یاخود الببرێت وەک ئاگر، الفاو، یاخود 

کاراستی سروشتی تر، گۆڕانکاری لە یاسا، کرداری پێچەوانەی 
حکومەت، ناراحەتی پیشەسازی، شەڕ، نا ئارامی، تەقینەوە و حالەتی 

( پانزدە رۆژ زیاتر 15تری هاوشێوە. لە زووترین کات دا، بەاڵم لە )

نەبێت، دوای روودانی پێشهاتی کۆنترۆڵنەکراو، فرۆشیار پێویستە 

بنێرێت و بە نووسین تەواوی وردەکاری  IMCئاگادارکردنەوەیەک بۆ 

رووداوەکەی بۆ روون بکاتەوە. ئەگەر فرۆشیار بە هۆی ئەمەوە 
یان بەرپرسیارێتیەکانی خود تەواوی پابەندیەکانی نەتوانێت بەشێکی یا

پیوویستە  IMCلە ژێر ئەم داواکاری کڕینەدا جێبەجێ بکات، ئەوا 

مافی ئەوەی هەبێت داواکاری کڕینەکە هەڵوەشێنێتەوە، ئەمەش بە 

( رۆژ  ئاگادارکردنەوەی هەڵوەشاندنەوە 7شێوەی نووسین بە پێدانی )



9. BANKRUPTCY  
Should Vendor be adjudged bankrupt, or should Vendor 
make a general assignment for the benefit of its creditors, 
or should a receiver be appointed on account of Vendor’s 
insolvency, IMC may terminate this Purchase Order, 
immediately, by giving Vendor written notice of such 
termination. 
 

10. AMENDMENTS  
No change or modification to any Purchase Order shall be 
made except by prior written agreement between IMC 
and Vendor. 

 
11. ASSIGNMENTS  

Vendor shall not assign, transfer, pledge or make other 
disposition of any Purchase Order or any part thereof or of 
any of Vendor’s rights, claims or obligations under this 
Purchase Order except with the prior written consent of 
IMC. 
 

12. INDEMNIFICATION; LIMITATION ON 

LIABILITY  
 

Vendor shall indemnify and hold harmless IMC, its 
directors, officers, employees and agents from and against 
all damages of any kind, under any legal theory, as a result 
of any third party claims, liabilities, demands, judgments 
or causes of action, and all costs and expenses related 
thereto (including without limitation reasonable attorneys’ 
fees and costs), arising out of Vendor’s performance of or 
any failure to perform its duties and obligations under this 
Purchase Order. In no event shall IMC, or its associates, 
affiliates, employees or agents, be liable, in whole or in 
part, to Vendor or its affiliates for consequential, 
incidental, indirect, special, multiple, exemplary or 
punitive damages of any kind whatsoever, whether in an 
action that is the subject of a contract or in tort, including 
negligence, or otherwise, arising out of or in connection 
with this Purchase Order, whether or not IMC has been 
advised of the possibility of any such damages. This 
provision shall extend to, but shall not be limited to, claims 
and liability in the nature of product liability claims. If this 
Purchase Order is funded by a grant from the European 
Commission's Humanitarian Aid and Civil Protection 
department (ECHO), Vendor agrees that it has no rights 
vis-à-vis the Commission under that specific grant 
agreement and the Commission cannot under any 
circumstances or for any reason whatsoever be held liable 

 بە فرۆشیار. 
 (السیئیف) پووچبوونمایە. 9

ر گەیاخود ئە وهپووچ بوونی پشراست کرایەر فرۆشیار مایەگەئە
ر بکات کان دهرهرزدهندی قەوهرژهبە فرۆشیار ڕاسپاردنێکی گشتی لە

و کات حیسابی فرۆشیار ئیفالسی ببینێت، ئە رگرێگ لەر وهگەیاخود ئە

IMC پێدانی  بە وهشێنێتەڵبوههە م داواکاری کڕینەجێ ئەسبەشێت دهده

 م جۆرهت بەبارهفرۆشیار سە بەکی نووسراو یەوهئاگادارکردنە
 . یەوهشاندنەڵوههە

 ستکاری کردن()ده هەموارکردنەوە. 10

 م داواکاری کڕینەستکاری کردنێک بۆ ئەهیچ گۆڕانکاری یاخود ده
وتنێکی نووسراوی رێککە بە مەر ئەگەنجام بدرێت مەێت ئەناب

 نجام بدرێت. و فرۆشیار ئە IMCنێوان  لە ختەپێشوه

 ڕاسپاردن. 11

دانان یاخود   ، بارمتەوهراسپاردن، گواستنە ڵسێت بەفرۆشیار نابێت هە
 شێکی یان هیچ کام لەستکاری کردنی تری داواکاری کڕین یاخود بەده

ستی م گرێبەژێر ئە کان لەندیەکانی فرۆشیار، داواکان یاخود پابەمافە

 IMCی ختەوهندی نووسراوی پێشزامەره بە مەر ئەگەدا مەکڕینە

 نجام بدرێت. ئە

 رپرسیارێتی، سنوور بەوهبووکردنەرهقە. 12

ندانی و ستانی، کارمەدهرانی، کاربەبەرێوهو بە IMC  فرۆشیار پێویستە

و ر گشت ئەرامبەبە رپرسیار بێت لەو بە وهبوو بکاتەرهکانی قەرهنوێنە
هۆی  بە ی یاسادا کەێر چوارچێوهژ ر جۆرێکی لەهە ی ئینجا لەزیانانە

م یاخود بڕیاری دادگا یان نێکی سێیەر الیەهە رز، داواکاریعوا، قەده
واوی تێچوو و ش تەمان شێوههە بە نجام دان وهکانی ئەهۆکاره

کانی بریکار ق و تێچووهست حەک دهندیدار )وهیوهکانی پەرجیەخە
ر یاخود هە ڵداوهریان هەفرۆشیار سە دایهۆی ئە بە "محامی"( کە

ژێر  کانی لەندیەرک و پابەنجامدانی ئەئە توانین و شکستهێنانێک لەنە

شانی و و هاوبە IMCتێک دا نابێت هیچ حالە . لەدام داواکاری کڕینەئە

واوی تە رانی بەندانی یاخود نوێنەکانی، کارمەستەهاوکارانی ، وابە
کانی ر زیانەرامبەبە رپرسیار بن لەکی بەشەی بەشێوه یاخود بە

یی یاخود سزایی فرۆشیار ت، فراوان، نمونەست، تایبەبەگرنگ، نامە
 وهرنجامی کردارێکەده ر جۆرێکی ئینجا لەهە کانی لەستەیاخود وابە

بن  وهموکووڕیەهۆی کە یاخود بە کەستەگرێبە ست بێت بەیوهپە بن کە
 لە کی تر کەیەشێوه رامۆشی( یان بەک پشتگوێ خستن )فەوه
، ئینجا ڵداوهریان هەسە م داواکاری کڕینەست بوون بەیوهرنجامی پەده

 وهئاگادار کرابێتە زیانانە م جۆرهکانی ئەنجامەرهده لە IMCر گەئە

هۆی  بە ی کڕینەم داواکاری دارایی ئەرچاوهر سەگەیاخود نا. ئە
نی دهتی مرۆیی و پاراستنی مەی یارمەرمانگەن فەالیە خشینێک لەبە

 وا فرۆشیار قایلەدابین بکرێت، ئە وهه (ECHOورۆپی )کۆمسیونی ئە
و ی ئەگوێره بە کەکۆمسیونە ررامبەبە لە ی هیچ مافێکی نیەوهبە

 ژێر هیچ ناکرێت لە کەخشین و کۆمسیونەی پێبەتەتایبە وتنەرێککە
 رپرسیار بناسرێت لەبە ر هۆکارێک بەرجێکدا یاخود بۆ هەلومەهە

، فرۆشیار IMCهۆی  بە ی کەی یان پێکرانانەو زیانانەر ئەرامبەبە

 لە م داواکاری کڕینەر ئەگە. ئەوهکایە تەەم هاتووننی سێیەیاخود الیە
ی رێگە لە وهکانەکگرتووهیە تەویالیە فیدڕالیتی ن حکومەالیە
ی دارایی بۆ دابین هورچاکی فیدراڵی یاخود زیاتر سەیەزراوهدامە



for damages or injuries caused or sustained by IMC, 
Vendor, or by third parties. If this Purchase Order is 
funded by the United States Federal Government through 
one or more federal agencies, Vendor agrees that this 
Purchase Order creates no relationship between Vendor 
and the cognizant United States federal agency and the 
United States Federal Government cannot under any 
circumstances or for any reason whatsoever be held liable 
for damages or injuries caused or sustained by IMC, 
Vendor, or by third parties. 

 
13. DISPUTE RESOLUTION  

Vendor agrees to attempt to resolve any dispute arising 
under these MTC by mutual consent and in the spirit of 
good business relationships. In the event that an 
agreement is not reached, the dispute shall be decided 
solely by IMC. Vendor shall be given an opportunity to 
timely submit written evidence in support of its position. A 
decision by IMC shall be binding and final. 
 

 
14. LIQUIDATED DAMAGES  

Late delivery, or dispatch outside the agreed shipping 
schedule, shall be subject, without notice, to an 
assessment of liquidated damages equivalent to 5% (five 
percent) of the value of the procurement per month. IMC 
has the right to deduct this amount from Vendor’s 
outstanding invoices, if any, or request reimbursement. 
This remedy is without prejudice to any others that may 
be available to IMC, including cancellation, for Vendor’s 
non-performance, breach or violation of any term or 
condition of the Purchase Order. Acceptance of goods 
delivered late shall not be deemed a waiver of IMC’s rights 
to hold Vendor liable for any loss and/or damage resulted 
there from, nor shall it act as a modification of the 
vendor’s obligation to make future deliveries in 
accordance with the delivery schedule. 
 

15. TERMINATION  
(a) IMC reserves the right to terminate the Purchase 
Order, in whole or in part, for its sole convenience upon 
providing ten (10) days prior written notice to Vendor.  In 
the event of such termination, Vendor shall immediately 
cease all work hereunder on the termination date 
specified by IMC and shall cause any and all of its 
suppliers, and subcontractors to cease work on such 
termination date.  In the case of termination for 
convenience by IMC hereunder, Vendor may submit a 

م داواکاری ئە کەی وهبە وا فرۆشیار قایلەبکارێت ) تمویل بکرێت(، ئە
ی زانراوی زراوهنێوان فرۆشیار و دامە لە ندیەیوههیچ پە کڕینە

تی فیدڕالی کان دروست ناکات و حکومەکگرتووهیە تەفیدڕالی ویالیە
 هۆکارێک بە ر جۆرهر هەبە رجێک و لەلومەژێر هیچ هە نابێت لە

 بە ی کەی یان پێکرانانەو زیانانەر ئەرامبەبە ت لەێرپرسیار بناسربە

 . وهکایە تەم هاتوونەنی سێیە، فرۆشیار یاخود الیەIMCهۆی 

 کان رکردنی ناکۆکیەسەچاره. 13

رج م مەژێر ئە لە ک کەر ناکۆکیەوڵ بدات هەی هەوهبە فرۆشیار قایلە
 و بە نەندی دوو الیەزامەره ن بەدهڵدهر هەسەدا کیانەرهما سەو بنە

ر گەتێ ئەحالە ر بکات. لەسەی کاری چارهندی دۆستانەیوهەتی پرۆحیە
 کەو کات ناکۆکیەکرا، ئەکان دروست نەر کێشەمە وتنێک لەرێککە

ر سە بڕیاری لە وهه IMCن الیە لە نەکی تاک الیەیەبی شێوه پێویستە

ار فرۆشی کاتی گونجاوی خۆیدا بە تێک لەرفەبدرێت. پێویست ده
شوینی  کی نووسراو بۆ پشتگیری کردن لەیەڵگەبدرێت بۆ ناردنی بە

 درێت پێویستەده وههIMCن الیە لە ی کەو بڕیارهخۆیدا. ئە

 و کۆتا بڕیار بێت.  وهرهکالکەیە
 قەرەبووی زیانەکان . 14

دواکەوتن لە ناردن، ناردن لە دەرەوەی خشتەی ناردنی رێککەوتن لە 
سەر کراو، پێویستە بە بێ ئاگادارکردنەوە  بەند بکرێن بە بڕێکی 

ی ) لە سەدا پێنیجی( 5بێت بە ٪خەملێنراوی زیانەکان کە یەکسان 

مافی ئەوەی هەیە ئەم بڕە  IMCای بەدەستهێنانی هەر مانگ. بەه

ە نەدراوەکان، ئەگەر پسوڵەی لەم شێوەیە هەبێت پارەیە لە پسوڵە پار
بێ لە بەر کەم بکاتەوە یاخود داوای قەرەبوو بکات. ئەم چارەسەریە 

بەردەست بێت، وەک  IMCچاوگرتنی زیانەکانی تر کە دەشێت بۆ 

هەڵوەشاندنەوە بە هۆی پابەندنەبوونی فرۆشیار، پێشێلکردنی مەرجێک 
سندکردنی دواکەوتنی ناردنی یاخود بنەمایەکی داواکاری کڕین. پە

لە مەر  IMCکااڵکان نابێت ببێتە هۆی پشتگووی خستنی مافەکانی 

بەرپرسیار ناسینی فرۆشیار لە بارامبەر هەر زەرەر و زیانێک کە بە 
هۆی ئەمەوە دروست دەبێت و لە هەمان کات ناشبێت وەک کردارێک 

نی داهاتوو لە پابەندی فرۆشیار بۆ ناردنەکالە گۆڕانکاریەک بناسرێت 
 بە گوێرەی خشتەی ناردن. 

 

 هەڵوەشاندنەوە )کۆتایی پێهێنان(. 15

مافی ئەوەی هەیە کەوا بەشێکی یاخود تەواوی ئەم داواکاری  IMC)ا( 

خۆی  )ئارەزوومەندانەی( کڕینە هەڵوەشێنێتەوە بە بڕیاری تاکالیەنەی
( ئاگادارکردنەوەی نووسراو بە فرۆشیار. لە ١٠بە پێدانی دە رۆژ )

حاڵەتی بوونی ئەم جۆرە هەڵوەشاندنەوەیەدا، فرۆشیار پێویستە 
دەسبەجێ تەواوی کارەکانی لە ژێر ئەم داواکاری کڕینەدا 

هەڵبوەشێنێتەوە لە بەرواری هەڵوەشاندنەوەی دەستنیشانکراو لە الیەن 

IMC اوی دابینکەرانی و بەڵێندەرە ناسەرەکیەکانی لە و پێویستە تەو

کارکردن بوەستێنێت لە بەرواری هەڵوەشاندەوە. لە حالەتی 

، IMCهەڵوەشاندنەوە بە ئارەزوو یاخود بە شێوەی یەکالیەنە لە الیەن 

( ٣٠بنێرێت لە ماوەی سی ) IMCفرۆشیار دەتوانێت داواکاریەک بۆ 

ە هەڵوەشاندنەوە بۆ ئەو بڕە رۆژ دوای بەرواری کارپێکردنی ئەم جۆر
انی ئەم داواکاری کڕینە تا بەرواری بە گوێرەی مەرجەکپارانەی کە 



claim to IMC within thirty (30) days after the effective date 
of such termination, for amounts expended in accordance 
with the terms of this Purchase Order up to the 
termination date.  In no event shall IMC be obligated to 
pay Vendor any amount in excess of the total agreed upon 
price reflected in the Purchase Order.   (b) IMC may 
terminate this Purchase Order, in whole or in part, 
immediately upon notice to Vendor in the event that 
IMC’s Donor terminates funding for the Project that this 
procurement relates to or otherwise directs International 
Medical Corps to cease procurement activity.  In the event 
that IMC exercises its rights pursuant to this provision, IMC 
shall only be liable for any outstanding amounts due to 
Vendor for confirming, delivered items as of the date of 
termination of funding for the Project by the Donor.  Any 
such amounts shall be paid in accordance with the terms 
of this Purchase Order.  (c) In addition to the remedies 
under Article 5, IMC may terminate this Purchase Order, in 
whole or in part, immediately without prior notice,  
for cause in the event of any default by the Vendor for the 
failure to (1) make delivery of the supplies or perform the 
services within the time specified in the Purchase Order; 
(2) perform any provision of this Purchase Order; (3) 
provide IMC, upon request, with adequate assurances of 
future performance; or (4) if there is any negligence, 
reckless misconduct, or fraud by Vendor and its personnel. 
In the event of termination for default, IMC shall not be 
liable to Vendor for any amount for supplies or services 
not accepted, and Vendor shall be liable to IMC for any 
and all rights and remedies provided by law. If it is 
determined that IMC improperly terminated Vendor for 
default, such termination shall be deemed a termination 
for convenience and the basis for settlement shall be 
made in accordance with Article 15(a). 
 

16. INTELLECTUAL PROPERTY   
Vendor warrants that the use or supply of the goods sold 
under these MTC or any Purchase Order does not infringe 
on any patent, design, copyright, trade name, or 
trademark. If this Purchase Order is funded by a grant 
from government funding (‘Donors’), Vendor agrees and 
acknowledges that IMC owns all resulting intellectual 
property rights and other documents related to it and may 
grant its Donors the right to use such intellectual property 
and related documents without restrictions. 
 
 
 

ناچار نیە هیچ  IMCهەڵوەشاندنەوە خەرج کراون. لە هیچ حالەتێک 

بڕە پارەیەکی زیاتر لە تێکرای نرخی ئەو بڕەی کە لە سەری 
ار رێککەوتوون و لە داوکاری کڕین دا ڕەنگی داوەتەوە بە فرۆشی

دەشێت دەسبەجێ بەشێکی یاخود تەواوی ئەم  IMCبدات. )ب( 

لە ر بە ئاگادارکردنەوەی فرۆشیاداواکاری کڕینە هەڵبوەشێنێتەوە 

دابینکردنی پارەی بودجەکە )تەمویل  IMCحالەتێک کە بەخشەری 

کردن( هەڵوەشێنێتەوە کە ئەم بەدەسستهێنانە )کڕینە( پەیوەندی پێوەی 

بکات کە کرداری یاخود  IMCی تر وا لە هەیە یاخود بە شێوەیەک

 IMCچاالکی بەدەستهێنان )کڕین( بوەستێنێت. لە حالەتێ ئەگەر 

پێویستە  IMCمافەکانی بە گوێرەی ئەم ئەحکامە موماریسە بکات، 

بە  کە پەیوەستەبەرپرسیار بێت بۆ هەر بڕە پارەیەکی واسل نەکراو 
ۆشیار لە بەرواری پشتراستکردنەوەی مادە نێردراوەکان لە الیەن فر

تەرخانکردن )پارەدان( بۆ پرۆژەکە لە الیەن  یهەڵوەشاندنەوەی بودجە
نەی باسمان کردن، بە گوێرەی )پ( سەرەڕای ئەم خااڵبەخشەرەوە. 

دەشێت دەسبەجێ بەشێکی یاخود تەواوی ئەم  IMC(، 5مادەی پێنج )

لە بەر تە داواکاری کڕینە هەڵوەشێنێتەوە بە بێ ئاگادارکرنەوەی پێشوەخ
هۆکارێ لە حالەتی هەر پێشیلکاریەک لە الیەن فرۆشیار بۆ 

( ناردنی کەلوپەلەکان یاخود ئەنجامدانی 1سەرکەوتوو نەبوون لە )

( 2خزمەتگوزاریەکان لە ماوەی دیاریکراوی نێو داوکاری کڕین دا، )

( پێدانی یاخود 3ئەنجامدانی هەر ئەحکامێکی ئەم داواکاری کڕینە، )

نایی ورد و تەواو بۆ ئەنجامدان و پانەندبوونی داهاتوو بە دابینکردنی دڵ

IMC ( ئەگەر هەر پشتگوێ 4لە کاتی داواکردن دا، یاخود ) ،خستنێک

ی بێباکانە یاخود فێڵێک لە الیەن فرۆشیار و کارمەندانیەوە رابەدرەفت

 IMCبوونی هەبێت. لە حالەتی هەڵوەشانەوە بە هۆی پێشێلکاریەوە 

بۆ هەر بڕە پارەیەکی فرۆشیار بەرپرسیار بێت  نابێت لە بەرامبەر
کەلوپەلەکان یاخود خزمەتگوزاریەکانی پەسند نەکراو و فرۆشیار 

بۆ هەر ماف و  IMCپێویستە بەرپرسیار بێت لە بەرامبەر 

چارەسەریەک کە لە الیەن یاساوە دایاریکراون. ئەگەر وا دیاریکرا کە 

IMC پێشلکاریەوە  بە شێوەیەکی نا تەواو فرۆشیاری بە هۆی

هەڵوەشاندوتەوە، ئەوا ئەم جۆرە هەڵوەشاندنەوە پێویستە وەک 
هەڵوەشاندنەوەی یەک الیەن )ئارەزوومەندانە( ئەژمار بکرێت و 

بنەمای چارەسەرکردنەکە )تەسویە حیساب( پێویستە بە گوێرەی مادەی 

 بڕگەی )ا( بێت.  15

 

  مەعنەوی )سامانی(  دارایی .16

ن یاخود دابینکردنی وا بەکارهێناەرەنتی ئەوە دەکات کەفرۆشیار گ
کااڵکانی فرۆشراو لە ژێر ئەم مەرج و بنەما سەرەکیانە یاخود 

داواکاری کڕین خەرقی هیچ ئیمتیاز، دیزاین، مافی لەبەرگرتنەوە، 
ناوی بازرگانی یاخود نیشانەی بازرگانی ناکات. ئەگەر سەرچاوەی 

نێکی حکومەتەوە ەم داواکاری کڕینە لە الیەن بەخشیدارایی )تەمویل( ئ

خاوەندارێتی  IMCو ددان بەوە دەنێت کە  قایلەبێت )بەخشەران(، ئەوا 

مافەکانی مەعنەوی و بەڵگەنامە پەیوەندیدارەکانی دەکات و تەواوی 
دەشێت مافی بەکارهێنانی ئەم جۆرە دارایی یاخود سامانی مەعنەوی 

کانی بەڵگەنامە پەیوەندیدارەکانی بە بێ سنووردارکردن بە بەخشەرە
 ببەخشێت. 



17. SHIPMENT AND PACKING  
Vendor is solely responsible for the state of goods before 
receipt by IMC.  IMC shall not assume any liability 
whatsoever for any damage, decay or destruction that 
may have been sustained by any goods during shipment or 
delivery. Vendor shall pack the goods with new materials 
of a good quality and with reasonable care, in accordance 
with normal commercial standards of export packing for 
the type of goods and transport mode specified herein.  
Such packing materials used must be adequate to 
safeguard the goods while in transit.  Vendor shall be 
responsible for any damage or loss resulting from faulty or 
inadequate packing. 
 

18. INSURANCE  
Vendor shall obtain and maintain all appropriate insurance 
necessary to safeguard its employees, agents, and 
representatives, and fully cover its potential liabilities, 
including, but not limited to: (1) workmen’s compensation 
insurance; (2) comprehensive general liability insurance to 
cover claims for personal injury, illness, and death; and (3) 
insurance safeguarding goods against any damage, decay, 
removal, and/or destruction. Vendor shall, upon IMC’s 
request, furnish adequate proof of such insurance.  In the 
event Vendor fails to obtain and maintain such insurance, 
Vendor shall fully cover its liabilities, including any 
resultant IMC and third party claims. IMC does not assume 
any liability whatsoever for Vendor’s failure to obtain any 
applicable insurance coverage. 
 

19. OVERRIDING CLAUSE 

 In the event of any conflict or inconsistencies between 
these MTC, the Purchase Order and any other document 
which forms part of the Purchase Order, these MTC shall 
prevail except where they have been amended (by specific 
reference to the relevant clause and paragraph of these 
Conditions) as provided for herein. 
 

20. PAYMENT INSTRUCTIONS  
Unless otherwise agreed to by both IMC and Vendor in 
writing, IMC shall pay Vendor by check, bank transfer, or 
credit card within thirty days of receipt of an invoice and 
delivery of goods and/or services in accordance with this 
Purchase Order. 
 
 
 
 

 بارکردن و پێچانەوە  .17

فرۆشیار تەنها خۆی بەرپرسیارە لە دۆخی کااڵکان بەر لە وەرگرتنیان 

هیچ جۆرە بەرپرسیارێتیەک بۆ هیچ جۆرە  IMCەوە. IMCلە الیەن 

کااڵکان کە دەشێت لە ماوەی زیانێک، تێکچوون یاخود لە ناوچوونی 
بارکردن یاخود ناردن دا بە سەریان هاتبێت لە ئەستۆ بگرێت. فرۆشیار 

پیویستە کااڵکان بە کەرەستەی نوێی کوالیتی باش و ئاگاداریەکی باش 
بە گوێرەی پێوانە ئاساییەکانی بازرگانی پێچانەوەی هەناردەکردن بۆ 

او دابپۆشێت. جۆری کااڵکان و شێوازی گواستنەوەی دیاریکر
کەرەستەکانی پێچانەوەی بەکارهاتوو پێووسیتە تا ڕادەیەک باش بن کە 

پێویستە  فرۆشیاربتوانن کااڵکان لە ماوەی گواستنەوەدا بپارێزن. 
بەرپرسیار بێت بۆ هەر زەرەر یاخود زیانێک کە بە هۆی پێچانەوەی 

 هەڵە یاخود ناتەواو دا دروست دەبێت. 

 بیمە .18

انی، پێویستە تەواوی بیمەی پێویست بۆ پاراستنی کارمەندفرۆشیار 
بریکارەکانی، نوێنەرەکانی بەدەست بێنێت و بە درێژایی ماوەی 

کارکردنی بۆیان بهێلێتەوە و بە جۆڕیک کە بە تەواوی بەرپرسیارێتیە 

( بیمەی قەرەبووکردنەوە 1پێشبینیکراوەکان لە خۆ بگرێت وەک )

ارێتی گشتگیری گشتی بۆ ( بیمەی بەرپرسی2کارکەران، )

( 3قەرەبووکردنەوەی داواکانی پێکرانی کەسی، نەخۆشی، مردن و )

بیمەی پاراستنی یاخود پارێزگاری کردنی کااڵکان لە بەرامبەر هەر 
. فرۆشیار پێویستە لە لە ناوچوون، یاخود زیانێک، تێچوون، البردن 

بەڵگەی پێویستی ئەم جۆرە بیمەکردنە بخاتە  IMCسەر داواکاری 

بەردەست. لە حالەتێ ئەگەر فرۆشیار سەرکەوتوو نەبوو لە 
بەدەستهێنان و هێشتنەوەی ئەم جۆرە بیمەیە، ئەوا فرۆشیار پێویستە 

و الیەنی  IMCدەعواکانی تەواوی بەرپرسیارێتیەکانی بگرێتەخۆ وەک 

رامبەر شکستهێنانی هیچ جۆرە بەرپرسیارێتیەک لە بە IMCسێیەم. 

فرۆشیار بۆ بەدەستهێنانی هەر جۆرە لەخۆگرتنێکی بیمەی کارپێکراو 
 لە ئەستۆ ناگرێت. 

 بەندی زاڵبوون  .19

لە حالەتی بوونی هەر ناکۆکیەک یاخود ناسازگاریەک لە نێوان ئەم 
مەرج و بنەما سەرەکیانە، داواکاری کڕین و هەر بەڵگەیەکی تر کە 

ین دروست دەکات، ئەم مەرج و بنەمایە بەشێک لە داواکاری کڕ
سەرەکیانە پێویستە زاڵ بە دەر لەو حالەتەی کە ئەم مەرجو بنەمایە 

سەرەکیانە هەموارکرابنەوە ) بە هۆی سەرچاوەیەکی تایبەتی 
پەیەرندیدار بە بەند و مادەی ئەم مەرجانە( بەو شێوەی کە دابین 

 دەکرێت. 

 رێنماییەکانی پارەدان .20

و فرۆشیارەوە بە  IMCمەگەر بە شێوەیەکی تر لە الیەن هەردوو 

شێوەی نووسین رێککەوتنی لە سەر بکرێت،ئەگەر نا بە شێەریەیکی 

پێویستە لە رێگەی چەکی بانکی، گواستنەوەی بانکی،  IMCئاسایی  

( رۆژی وەرگرتنی 30یاخود کرێدیت کارتەوە لە ماوەی سی )

مەتگوزاریەکان بە گوێرەی ئەم پسوڵەیەک و ناردنی کااڵکان و خز
 داواکاری کڕینە پارە بە فرۆشیار بدات

 
 



21. PUBLICITY  
Vendor hereby undertakes not to advertise or otherwise 
make public the fact that Vendor is a supplier to IMC. 
Vendor shall in no other manner whatsoever use the 
name, emblem or official seal/stamp of IMC in connection 
with its business. 
 

22. ANTI-TERRORISM  
Vendor must comply with all U.S. Executive Orders and 
U.S. laws that prohibit transactions with, and the provision 
of resources and support to, individuals and organizations 
associated with terrorism.  Vendor certifies it has not and 
will not engage in transactions with, or provide resources 
or support to, individuals or organizations associated with 
terrorism.  In accordance with guidelines issued by the U.S. 
Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets 
Control (http://www.treas.gov/ofac; 
http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx).  Vendor 
certifies that none of its employees, representatives or 
agents appear on U.S. Government lists of persons or  
entities associated with terrorist activities or support, or 
whose assets are otherwise blocked by the U.S.  
Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets 
Control.   
 

23. SUSPENSION AND DEBARMENT 

 Vendor certifies, by submission of this Purchase Order, to 
the best of its knowledge and belief that it and its 
principals, as defined at 49 CFR 29.995, or affiliates, as 
defined at 49 CFR 29.905, are not presently debarred, 
suspended, proposed for debarment, declared ineligible, 
voluntarily excluded, or excluded or disqualified as defined 
at 49 CFR 29.940 and 29.945  from participation in this 
transaction by any United States Government federal 
department or agency and that it shall immediately notify 
IMC should this status change. Vendor is required to 
comply with 49 CFR 29, Subpart C and must include the 
requirement to comply with 49 CFR 29, Subpart C in any 
lower tier transaction it enters into.   
 

24. ACKNOWLEDGEMENTS 

 (a) Vendor acknowledges and agrees that Vendor’s 
performance will be measured for the purpose of 
mitigating procurement risk, and the nature and extent of 
performance problems will determine future eligibility 
status (active, suspended, or ineligible) as a Vendor for 
IMC.  (b) Vendor acknowledges and agrees that that in 

 ئاشکرایی .21

فرۆشیار لێرەوە ددان بەوە دەنێت ئەو ڕاستیەی کە فرۆشیار بریتیە لە 

ڕانەگەیەنێت و نەکاتە شتێکی گشتی و ئاشکرای  IMCدابینکەری 

نەکات. فرۆشیار نابێت بە هیچ جۆرێک ناو، ڕەمز، مۆر و خەتمی 

 پەیوەست بە کاروبارەکانی بەکاربهێنێت.  IMCڕەسمی 
 
  دژە تیرۆر .22

فرۆشیار پێویستە پابەند بێت بە تەواوی بڕیارە جێبەجێکاریەکانی 
ویالیەتە یەکگرتووەکان تایبەت بە  ویالیەتە یەکگرتووەکان و یاساکانی

قەدەغەکردنی مامەڵەکردن لە گەڵ کەسان و رێکخراوەکانی پەیوەندیدار 
بە تیرۆر و دابینکردنی سەرچاوە و پشتگیری بۆیان. فرۆشیار ئەوە 
پشتراست دەکاتەوە کەوا بەشدار نابێت لە مامەڵەکردن لە گەڵ گەڵ 

ر و دابینکردنی سەرچاوە کەسان و رێکخراوەکانی پەیوەندیدار بە تیرۆ
و پشتگیری بۆیان. بە گوێرەی رێنماییەکانی دەرکراو لە الیەن 

سامانی بیانی سەر بە وەزارەتی گەنجینەی نووسینگەی چاودێریکردنی 
 ;http://www.treas.gov/ofacویالیەتە یەکگرتووەکان 

-http://www.treasury.gov/resource
)center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx فرۆشیار ئەوە .

پشتراست دەکاتەوە کەوا هیچ کام لە کارمەندانی، نوێنەرانی یاخود 
بریکارەکانی لە لیستەکانی حکومەتی ویالیەتە یەکگرتوویکان دا نین کە 

کەسان یاخود دامەزراوەکانی پەیوەندیدار بە چاالکیەکانی تایبەتن بە 
تیرۆرستان یان پشتگیری کردنیان یاخود ئەو سامان و داراییە کە لە الیەن 

چاودێریکردنی سامانی بیانی سەر بە وەزارەتی گەنجینەی نووسینگەی 
 ویالیەتە یەکگرتووەکان بلۆک کراون. 

 
  ڕاگرتن و پێشگیری کردن.23

تا   بە ناردنی ئەم داواکاری کڕینەفرۆشیار ئەوە پشتراست دەکاتەوە 
کە خۆی و بەرێوەبەرانی ئەو ڕادەیەی کە دەزانێت و بڕوای پێیەتی 

دەستنیشانکراوە یاخود وابەستەکانی  CFR 29.995 49بەو شێوەی کە لە 

یری لە ئێستادا قەدەغە نەکراون یاخود پێشگ CFR 29.905 49وەک لە 

ڕانەگیراون، پێشنیارنەکراون بۆ ڕاگرتن، بە نەشیاو نەکراون، 
ڕانەگەیەنراون، خۆویستانە دوورنەخراونەتەوە یاخود دوور نەخراونەتەوە 

 29.945و  CFR 29.940 49یاخود بە شایستە نەزانراون بەو شێوەی کە لە 
دەستنیشانکراوە لە بەشداری کردن لەم مامەڵەیە لە الیەن وەزارەت یاخود  

و کە پێویستە کانی حکومەتی فیدڕالی ویالیەتە یەکگرتووەکان دامەزراوە

بکاتەوە ئەگەر ئەم دۆخە گۆڕانکاری بۆ  IMCدەسبەجێ ئاگاداری 

بێت و  49 CFR 29( C)دروست بوو. فرۆشیار پێویستە پابەندی بەشی 

 49 CFR (C)پێویستە داواکاریەکان بەجێبگەیەنێت بۆ پابەندبوون بە بەشی 
 لە هەر ڕیزێکی نزمتری مامەڵەکە کە دەچێتە ناوی.  29

 

  ددان پێنان. 24

)ا( فرۆشیار ئەوە پشتراست دەکاتەوە و قایلە بەوەی کە جێبەجێکردن 
یاخود ئەدای فرۆشیار لە بەرچاو دەگیرێت بۆ مەبەستی کەمکردنەوەی 
مەترسی بەدەستهێنان، و سروشت و ڕادەی کێشەکانی ئەدایەکە دۆخی 

اتوو دەستنیشان دەکات ) چاالک، ڕاگیراو، یاخود ناشایستە( شیاوی داه

فرۆشیار ئەوە پشتراست دەکاتەوە و قایلە . )ب( IMCوەک فرۆشیار بۆ 

بەوەی کە لە پێناو کەمکردنەوەی مەترسیەانی بەدەستهێنان )کڕین(، 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx


order to reduce procurement risk, that International 
Medical Corps may discuss, obtain from, or share with 
other third parties, Vendor’s past performance 
information, pricing and cost information, and information 
on limitations on output and delivery.   
 

25. TRAFFICKING-IN-PERSONS  
Vendor must comply with Executive Order 13627 issued 
on 9/25/2012, FAR 52.222-50, Combating Trafficking in 
Persons (MAR 2015), and USAID Standard Provision, 
Trafficking in Persons (JULY 2015). Vendor shall conduct all 
activities under this Purchase Order in a manner 
consistent with international laws prohibiting corruption, 
sexual exploitation, trafficking, and other abuse of 
persons. Vendor, its employees, agents, and 
subcontractors are prohibited from engaging in behaviors 
that facilitate or support trafficking in persons in any form 
to include sex trafficking or the recruitment, harboring, 
transportation, provision or obtaining of a person for labor 
or services through the use of force, fraud, or coercion, 
and as specifically set forth in USAID Standard Provision, 
Trafficking in Persons, (JULY 2015). All subcontracts must 
contain a provision prohibiting the conduct described in 
section (a) thereof. Vendors certifies that, to the best of its 
knowledge, neither the Vendor, nor any of its employees, 
Vendors, or agents are engaged in any of the activities 
described in section (a) of the USAID Mandatory Provision 
“Trafficking in Persons.” 

 
26. DRUG TRAFFICKING 

 IMC reserves the right to terminate these MTC and any 
Purchase Order, to demand a refund, or take other 
appropriate measure if Vendor is found to have been 
convicted of a narcotics offense or to have engaged in 
drug trafficking as defined in 22 CFR Part 140. 
 

27. COMPLIANCE WITH LAWS  
Vendor’s performance of work hereunder and all goods 
and services to be delivered hereunder shall be in 
accordance with all applicable federal, state, municipal 
and other country-specific governmental agencies and 
local laws, ordinances, rules, orders, requirements, and 
regulations as may be applicable under each jurisdiction 
covering the work, goods, and/or services provided under 
this Purchase Order.  Compliance with all laws shall 
include the payment of all applicable and required taxes 
resulting from this transaction.   
 

IMC  دەشێت لە گەڵ الیەنە سێیەمەکانی تر دانیشێت و زانیاریان

ە ئەدای پێشووی فرۆشیار، زانیاری سەبارەت لێوەربگرێت سەبارەت ب
 و پێشکەشکردن.  سنوورەکانی بەرهەمهێنانبە نرخ و تێچووەکان و 

 
 بازرگانی کردن بە کەسەکانەوە  .25

دەرکراو  13627فرۆشیار پێویستە پابەند بێت بە بڕیاری جێبەجێکاری 

، کە بەرهەڵستی FAR 52.222-50، 9/25/2012لە بەرواری 

(، 2015یاخود مرۆڤ دەکات ) ئازاری بازرگانی کردن بە کەسەکان 

و ئەحکامی پێوانەیی ئاژانسی ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدانی 

( بازرگانی کردن بە کەسەکان )تەمووزی USAIDنێودەولەتی )

(. فرۆشیار پێویستە تەواوی ئەو چاالکیانەی کە لە ژێر ئەم 2015

کڕینەدا هاتوون بە شێوەک جێبەجێ بکات کە لە گەڵ یاسا  داواکاری
نێودەولەتیەکانی قەدەغەکردنی گەندەڵی، چەساندنەوەی سێکسی، 

بازرگانی نایاسایی )قاچاغ( و چەوساندندوەی تری کەسەکان. 
فرۆشیار، کارمەندانی، نوێنەرانی و بەڵیندەرە ناسەرەکیەکانی بۆیان 

یانەی ئاسانکاری یاخود پشتگیری قەدەغەیە بەشداری بکەن لەو چاالک
لە هەر جۆرێکی وەک بازرگانی  دەکەن لە بازرگانی کردن بە مرۆڤ

سێکسی، کارپێکردن، پەنهانکاری، گواستنەوە، دابینکردن یاخود 
بەدەستخستنی کەسێک بۆ کارکردن یاخود خزمەتگوزاری لە رێگەی 

وەی کە بەکارهێنانی هێز، فێلکردن، زۆرەملێ و ناچارکردن، و بەو شێ
لە ئەحکامی پێوانەیی ئاژانسی ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدانی 

، بازرگانی کردن بە کەسەکان )تەمووزی ( USAIDنێودەولەتی )

گشت بەڵێندەرە ناسەرەکیەکان پێویستە ( دەستنیشانکراوە. 2015

( دا aئەحکامێک کە جێبەجێکردنەکە قەدەغەدەکات و لە بەشی )

ەن. فرۆشیار ئەوە پشتراست دەکاتەوە کە تا ئەو باسکراوە جێبەجێ بک
ڕادەی خۆی لێ ئاگادارە نە خۆی و نە کارمەندانی یاخود نوێنەرانی لە 

( ی ئاژانسی ویالیەتە aهیچ چاالکیەکی باسکراو لە بەشی )

( ئەحکامی ناچاری USAIDیەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدانی نێودەولەتی )

 وە. تێوە نەگاڵ" بازرگانی کردن بە مرۆڤ" 

 بازرگانی کردن بە ماددە هۆشبەرەکان  .26

IMC  مافی ئەوەی هەیە دەسبەجێ ئەم مەرج و بنەما سەرەکیانە و هەر

داواکاریەکی کڕین دەسبەجێ هەڵوەشێنێتەوە یان داوای دوبارە 
هەنگاوی تری گونجاو بگرێتە بەر ئەگەر گەڕاندنەوەی پارەکانی یاخود 

فرۆشیار مەحکوم کرابێت بە تاوانی بەکارهێنانی مادە هۆشبەرەکان یان 

 22بە مامەڵەکردن بە مادە هۆشبەرەکان تێوەگاڵبێت بەو شێوەی کە لە 
CFR Part 140.  .دەستنیشانکراوە 

  پابەندبوون بە یاساکان .27

کان و تەواوی کااڵئەدای کارکردنی فرۆشیار لێرەدا و 
خزمەتگوزاریەکان کە پێویستە لێرەدا پێشکەش بکرێت دەبێت بە 

رێنماییەکان و یاساو رێساو و ئەحکام و بڕیار و یاسا گوێرەی تەواوی 
کارپێکراوە خۆجێیەکانی فیدڕالی و دەولەت و شارەوانی و دامەزراوە 

لە حکومیەکانی واڵتانی تایبەتی تر و یاسا تایبەتەکانی هەر یەک 
دەسەاڵتەکانی یاسایی کە کارەکە یاخود خزمەتگوزاری تایبەت بەم 

بە گشت  ملکەچبوونداواکاری کڕینی تێیدا پێشەکەش دەکرێت بێت. 
دانی پارەی سەرجەم ئەو باجانەی کە لە یاسا کارپێکراوەکان پێویستە 



28. CHILD LABOR 

 Vendor shall not engage in or support child labor.  Vendor 
agrees that breach of this provision constitutes a breach of 
an essential term of this Purchase Order 
 

29. ETHICAL BUSINESS PRACTICES 

 Vendor shall (i) fulfill its obligations hereunder in a 
professional manner, with a degree of skill and judgment 
that meets the highest international standards of 
recognized professional firms performing the same or 
similar services; (ii) not permit any of its employees, 
officers or agents to participate in the selection, award or 
administration of any contract supported by IMC funds if a 
conflict of interest is involved, including, but not limited 
to, if the employee, officer or agent, any member of his or 
her extended or immediate family, his/her partner, or an 
organization which employs or is about to employ any of 
the parties indicated herein, has a financial or other 
interest in the entity selected for an award; (iii) make no 
attempt to obtain confidential information, enter into 
unlawful agreements with competitors or influence IMC 
during the process of examining, clarifying, evaluating and 
comparing tenders; and (iv) Vendor shall adhere to the 
principles of humanitarian aid procurement (ethical 
procurement, sound financial management, equal 
treatment, non-discrimination and United Aid, 
transparency, proportionality, avoiding conflict of interest, 
supporting the local economy and due diligence). 
 

30. RIGHT OF ACCESS  
(a) Vendor is responsible for keeping all necessary 
documents, including, but not limited to, supporting 
documents relating to the conditions of this Purchase 
Order’s execution, complete and up to date. Vendor shall 
allow reasonable access to IMC and its donors’ authorized 
representatives, including ECHO as applicable to all 
documents and information, including in electronic 
format, to oversee the supplying of the goods and/or 
services, and shall also allow access for on-site, field, or 
headquarters visits, and any checks, inspections and 
verifications to be performed by IMC and its donors.  (b) 
Notwithstanding Article 32(a), for purchases made 
pursuant to an ECHO award, Vendor must comply with 
Article 21, Right of Access and Article 23 On-site visits, 
audits, checks and inspections of ECHO’s General 
Conditions (“General Conditions”). Vendor shall give the 
European Commission (“Commission”), or any other 
person or organization authorized by the Commission, 

 دەرەنجامی ئەم مامەڵەیە دروست دەبن لە خۆ بگرێت. 

 کارکردن بە مندااڵن .28

فرۆشیار نابێت بەشدار بێت یاخود پشتگیری بکات لە کارپێکردنی 
مندااڵن. فرۆشیار قایلە بەوەی کە پێشێلکردنی ئەم مادەیە واتە 

 پێشێلکردنی بەشێکی جەوهەری ئەم داواکاری کڕینە. 
 

 کردارەکانی ئەخالقی "ڕەوشتی" کاری.29

ئەنجام  ( پابەندیەکانی بە شێوەیەکی پیشەگەرانەiفرۆشیار پێویستە )

بدات ئەمەش بە توانا و بڕیاردانێکی وا کە بەرزترین پێوانەکانی 
نێودەولەتی دانپێنراوی ئەو دامەزراوە پیشەگەرانەی هەمان 

خزمەتگوزاری یاخود خزمەتگوزاری هاوشێوە ئەنجام دەدەن 

( رێگە بە هیچ کام لە کارمەندانی، کاربەدەستانی iiبەجێبگەیەنێت، )

، ت بەشدار بن لە هەڵبژاردن، خەاڵت کردنیاخود نوێنەرانی نەدا
یاخود کارگێری هەر گرێبەستێک کە لە رووی داراییەوە لە الیەن 

IMC  ەوە پشتگیری دەکرێت ئەگەر رکابەری بەرژەوەندی لە ئارادا

، بۆ نمونە ئەگەر کارمەندێک، کاربەدەستێک یان نوێنەرێک یاخود بێت
خێزانەکەی،  هەر ئەندامێکی نزیکی خێزانەکەی یاند دووری

هاوبەشەکەی، یاخود رێکخراوێک )دامەزراوەیەک( کە هەر کام لەو 
الیەنانەی لێرەدا باسکران بۆ کارکردن دابمەزرێنێت یان نزیکە لە 

دامەزراندنی، بەرژەوەندیەکی دارایی یاخود تری هەیە لە دامەزراوەی 

( هیچ هەوڵێک نەدات بۆ iiiهەڵبژێدراو بۆ خەاڵت کردنێک، )

تنی زانیاری نهێنی، چوونە نێو گرێبەستی نایاسایی لە گەڵ بەدەستخس

نەوە، لە کاتی پرۆسەی تاقیکرد IMCرکابەرەکان یاخود کارتێکردن لە 

( ivڕوونکردنەوە، هەڵسەنگاندن و بەراوردکردنی تەندەرەکان و )

فرۆشیار پێویستە پابەند بێت بە پڕەنسیپەکانی بەدەستهێنانی یارمەتی 
نی ئەخالقی، بەرێوەبردنی باشی دارایی، جیاکاری مرۆیی ) بەدەستهێنا

نەکردن و یارمەتی یەکگرتوو، شەفافیەت، گونجاوی، پێشگیری کردن 
لە رکابەری بەرژەوەندی، ئابووری خۆجێی و هەول و کۆششی 

 پێویست(. 
 مافی دەستگەیشتن .30

بەڵگەنامە پێویستەکان )ا( فرۆشیار بەرپرسیارە لە پاراستنی تەواوی 
گەنامەی پشتگیری پەیوەندیدار بە مەرجەکانی جێبەجێکردن، وەک بەڵ

تەواوکردن و تازەکردنەوەی ئەم داواکاری کڕینە. فرۆشیار پێویستە بە 

و نوێنەرانی رێگەپێدراوی  IMCشێوەیەکی گونجاو رێگە بە 

بەخشەرەکانی بدات وەک نوسینگەی یارمەتی مرۆیی کۆمسیۆنی 

( بدات بۆ دەستگەیشتن بە تەواوی بەڵگەنامەکان و ECHOئەورۆپی )

زانیاریە رێگەپێدراوەکان بە فۆرماتی ئەلیکترۆنیشەوە بۆ چاودێری 
کردنی دایبینکردنی کااڵکان و خزمەتگوزاریەکان هەروەها پێویستە 

رێگە بە سەردانەکانی مەیدانی بۆشوێنەکانی کارکردن و بارەگاکانیان و 

و  IMCەوەیەک بدات کە لە الیەن هەر پشکنین و پشتراستکردن

( )ا(، بۆ ئەو 32)بەخشەرانی ئەنجام دەدرێت. )ب( سەرەڕای مادەی 

کڕیانانەی کە بە گوێرەی بەخشینی نوسینگەی یارمەتی مرۆیی 

( دەکرێن، فرۆشیار پێویستە پابەندی ECHOکۆمسیۆنی ئەورۆپی )

( سەردانەکانی 23( بێت مافی دەستگەیشتن و مادەی )21مادەی )

شوێنی کارکردن، وردبێنی، سەیرکردن و پشکنینی مەرجە گشتیەکانی 



access to any location where the Action is or was 
implemented, and to all documents and information, 
including information in electronic format, that are 
necessary to monitor the implementation of the Action, or 
evaluate, check or audit it pursuant to Articles 22 and 23 
of the General Conditions. Vendor must also allow access 
for on-site visits and field or headquarter audits, and any 
checks, inspections and verifications to be carried out by 
the Commission or any other person or organization 
authorized by the Commission, the European Anti-Fraud 
Office, or the European Court of Auditors. (c) IMC may, 
and may engage third parties to, conduct onsite audits of 
Vendor’s conformance with the IMC Code of Conduct as 
well as relevant laws, codes and ordinances.  If IMC has 
reason to believe that the Code of Conduct has been 
violated these audits can be conducted without providing 
prior notice to the Vendor. 
 

31. PRIOR NEGOTIATIONS SUPERSEDED BY 
PURCHASE ORDER 

  These MTC and the Purchase Order are the complete and 
exclusive statement of the agreement between the 
parties, which supersedes any prior oral or written 
agreements, proposals, commitments, understandings, or 
communications. 
 

32. ANTI-LOBBYING  
Vendors who apply for or bid for an award of $100,000 or 
more shall complete the certification required by 49 CFR 
part 20, "New Restrictions on Lobbying." Each tier certifies 
to the tier above that it will not and has not used Federal 
appropriated funds to pay any person or organization for 
influencing or attempting to influence an officer or 
employee of any U.S. agency, a member of the U.S. 
Congress, officer or employee of the U.S. Congress, or an 
employee of a member of the U.S. Congress in connection 
with obtaining any Federal contract, grant or any other 
award covered by 31 U.S.C. 1352. Each tier shall also 
disclose the name of any registrant under the Lobbying 
Disclosure Act of 1995 who has made lobbying contacts on 
its behalf with non-Federal funds with respect to that 
Federal contract, grant or award covered by 31 U.S.C. 
1352. Such disclosures are forwarded from tier to tier up 
to the recipient 
 

33. MANDATORY DISCLOSURES  
Consistent with 2 CFR §200.113, applicants and recipients 
must disclose, in a timely manner, in writing to the USAID 

ECHO  مەرجە گشتیەکان"(، یاخود هەر کەسێک یان رێکخراوێکی"(

تری رێگەپێدراو لە الیەن کۆمسیۆنەکە بۆ دەستگەیشتن بە هەر 
شوێنێک کە کارەکە تێیدا ئەنجام دەدرێت یاخود ئەنجام دەدرا و 

مەکان و زانیاریەکان وەک زانیاری بە دەستگەیشتن بە هەموو بەڵگەنا
فۆرماتی ئەلیکترۆنی کە پێویستن بۆ چاودێری کردنی جێبەجێکردنی 
کارەکە یاخود هەڵسەنگاندن، پشکنین یان وردبێنی کردنی کردنی بە 

ی مەرجە گشتیەکان. هەروەها فرۆشیرا 23و  22گوێرەی مادەکانی 

دانی شوێنی پێویستە بدات بە دەستگەیشتن بە سەردانەکانی مەی
هەر پشکنینێک و کارکردن یاخود وردبێنی بارەگاکان و 

پشتراستکردنەوەیەک کە لە الیەن کۆمسیۆن یاخود نوسینگەی 
رووبەرووبوونەوەی فێڵبازی ئەورۆپی یاخود دادگەی وربێنانی 

دەتوانێت خۆی و دەتوانێت الیەنی سێیەمیش  IMCئەورۆپی. )پ( 

ەیدانی گونجانی فرۆشیار لە گەڵ راسپێرێت بۆ ئەنجامدانی وردبێنی م

و بە هەمان شێوەش یاسا و دەستوورە  IMCیاسای ئاکاری 

پێی وابێت کە ئەم یاسای ئاکارە )قواعد  IMCپەیوەندیدارەکان. ئەگەر 

السلوکیة( پێشێلکراون، ئەوا ئەم وردبێنیانە دەکرێت بە بێ پێدانی 
 ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە بە فرۆشیار ئەنجام بدرێن. 

 پێشوو دەگرێتەوە دانوستانەکانیداواکاری کڕین شوێنی . 31

ئەم مەرج و بنەما سەرەکیانە و داواکاری کڕینە بریتین لە دەرخستەی 
رێککەوتنێکی تەواو و جێبەجێکار لە نێوان الیەنەکان کە شوێنی هەر 

رێککەتن، پێشنیار، پەیمان، لێکتێگەیشتن یاخود گفتوگۆی پێشووی 
 دەگرێتەوە.  نووسراو یاخود زارەکی

 . دژە لۆبی کردن )پشتگیری کردن(32

ئەو فرۆشیارانەی کە داواکاری پیشکەش دەکەن بۆ یاخود ئۆفەرەکانیان 
دۆالر ئەمریکی یاخود  100،000بەخشینێکی پێشکەش دەکەن بۆ 

 CFR 49ی 20زیاتر پێویستە بڕوانامەی داواکراو لە الیەن بەشی 

تەواو بکات " سنووردارکردنە تازەکان لە سەر لۆبی کردن". هەر 
ریزێک یاخود دەستەیەک بۆ ریزی سەرەوەی خۆ گەواهی ئەوە دەدات 
کە بودجە یاخود پارەی تایبەتی فیدڕالی بەکار نەهاێناوە بۆ کارتێکردن 

یاخود هەوڵدان بە کارتێکرن بە کاربەدەستێک یاخود کارمەندی هەر 
ویالیەتە یەکگرتووەکان، ئەندامی کۆنگرێسی ویالیەتە  دامەزراوەیەکی

یەکگرتووەکان، کاربەدەست یاخود کارمەندی کۆنگرێسی ویالیەتە 
یەکگرتووەکان یاخود کارمەندی ئەندامێکی کۆنگرێسی ویالیەتە 

یەکگرتووەکان پەیوەست بە بەدەستهێنانی گرێبەستی فیدڕالی بەخشین 
 ادەییاخود هەر پێبەخشینێکی تر کە لە م

 31 U.S.C. 1352  لە خۆ بگرێت. هەر ریزێکیش پێویستە ناوی هەر

 1995ی ساڵی تۆمارکارێک لە ژێر یاسای ئاشکراکردنی لۆبی کردن

ئاشکرا بکات ئەو کەسەی کە لۆبی بۆ گرێبەستەکان دەکات لە جیاتی 
خۆی بێ بە کارهێنانی بودجەی فیدڕالی بە لە بەرچاوگرتنی گرێبەستی 

دا  .U.S.C. 1352 31ن یاخود ئەو پێبەخشینەی کە لە فیدڕالی، بەخشی

هەیە. ئەم جۆرە ئاشکراکردنانە لە ریز )دەستە( بۆ ریزی سەرەوە 
 دەنێردرێت تا دەگاتە وەرگر. 

 ئاشکراکردنی ناچاری . 33

، داواکاران)پێشکەشکاران( و ,CFR §200.113 2بە گوێرەی 

واوی وەرگران پێویستە لە کاتی گونجاو و بە نووسین تە
پێشێلکاریەکانی یاسای تاوانی فیدڕالی وەک فێلکردن، بەرتیل دان 



Office of the Inspector General, with a copy to the 
cognizant Agreement Officer, all violations of Federal 
criminal law involving fraud, bribery, or gratuity violations 
potentially affecting the Federal award. Subrecipients 
must disclose, in a timely manner, in writing to the USAID 
Office of the Inspector General and to the prime recipient 
(pass through entity) all violations of Federal criminal law 
involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially 
affecting the Federal award. Disclosures must be sent to: 
U.S. Agency for International Development Office of the 
Inspector General P.O. Box 657 Washington, DC 20044-
0657, Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023 Email: 
ig.hotline@usaid.gov URL: 
https://oig.usaid.gov/content/usaidVendor-reporting-
form. Failure to make required disclosures can result in 
any of the remedies described in 2 CFR &200.338 
remedies for noncompliance, including suspension or 
debarment (See 2 CFR 180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321). 
The recipient must include this mandatory disclosure 
requirement in all subawards and contracts under this 
award. 
 

34. VENDOR FILE  
For all Purchase Orders starting at $1,000, the Vendor 
must be registered with IMC and Vendor must provide 
relevant requested information to maintain a Vendor file. 
Vendor shall provide to IMC a fully completed and signed 
MTC, and Vendor shall maintain a copy for its records. 
 
 
 
 
 
 
I, HEREBY CERTIFY THAT I HAVE (1) READ THIS 
DOCUMENT THOROUGHLY; (2) UNDERSTAND ITS 
CONTENTS; (3) AGREE TO ABIDE BY THE TERMS SET 
FORTH HEREIN; (4) HAVE BEEN PROVIDED A COPY OF 
THIS DOCUMENT; (5) UNDERSTAND THAT FAILURE TO 
ABIDE BY AND COMPLY WITH THE TERMS AND 
CONDITIONS OF THIS DOCUMENT MAY RESULT IN MY 
VENDOR’S REGISTRATION WITH IMC BEING REVOKED.  
  
I ALSO CERTIFY THAT THE FOREGOING IS TRUE AND 
ACCURATE. THE VENDOR AGREES AND INTENDS TO BE 
BOUND BY THE TERMS FORTH HEREIN, AND HAS SIGNED 
AND DATED THIS DOCUMENT BELOW AS EVIDENCE OF 
THE FACT.  

یاخود پێشێلکاریەکانی بەخشین کە کار لە پێبەخشینی فیدڕالی دەکات بۆ 
نووسینگەی پشکێنەری گشتی ئاژانسی ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ 

و وێنەیەکیش بۆ کاربەدەست یاخود  (USAIDپەرەپێدانی نێودەولەتی )

کارمەندی ئاگاداری رێککەوتنەکە بنێرێت. وەرگرە فەرعیەکانیش 
پێویستە لە کاتی گونجاو و بە نووسین تەواوی پێشێلکاریەکانی یاسای 

تاوانی فیدڕالی وەک فێلکردن، بەرتیل دان یاخود پێشێلکاریەکانی 
نووسینگەی بەخشین کە کار لە پێبەخشینی فیدڕالی دەکات بۆ 

پشکێنەری گشتی ئاژانسی ویالیەتە یەکگرتووەکان بۆ پەرەپێدانی 

( و وێنەیەکیش بۆ وەرگری سەرەکی USAIDنێودەولەتی )

رێککەوتنەکە بنێرێت. ئاشکراکردنەکان پێویستە بنێردرێن بۆ: 

، تەلەفۆن:  20044-0657واشینتۆم، دی سی  657سندووقی پۆستی 

، ئیمەیل:  1023-712-202 یاخود  1-800-230-6539

ig.hotline@usaid.gov URL: 
https://oig.usaid.gov/content/usaidVendor-reporting-

form.  نووسینگەی پشکێنەری گشتی ئاژانسی ویالیەتە یەکگرتووەکان

سەرکەتوو نەبوون لە ئەنجامدانی . (USAIDبۆ پەرەپێدانی نێودەولەتی )

نەبەری ئەر ئەم ئاشکراکردنانە دەشێت ببێتە هۆی گرت

شی کراونەتەوە بۆ  CFR &200.338 2رێگەچارەسەریانەی کە لە 

 ,CFR 180 2پابەندنەبوون بە ڕاگیران یاخود نەهێشتنیشەوە ) سەیری 
2 CFR 780  31و U.S.C. 3321  بکە(. وەرگر پێویستە ئەم

داواکاریەی ئاشکراکردنی ناچاری لە تەواوی پێبەخشینە فەرعیەکان و 
 ژێر ئەم پێبەخشینە کاری پێبکات. گرێبەستەکان لە 

  فایلی فرۆشیار. 34

دۆالر ئەمریکی دەست  1،000بۆ گشت ئەو داواکاریانەی کڕین کە لە 

تۆمارکرابێت و فرۆشایر پێویستە  IMCپێدەکەن، فرۆشیار پێویستە لە 

زانیاری داواکراوی پەیوەندیدار دابین بکات بۆ هێشتنەوەی فایلی 
ە وێنەیەکی تەواو و واژۆکراوی مەرج و فرۆشیار. فرۆشیار پێویست

دابین بکات و فرۆشیار پێویستە وێنەیەک  IMCبنەما سەرەکیەکان بۆ 

 بۆ تۆمارەکانی خۆی بهێلێتەوە. 
 
 

( ئەم بەڵگەنامەیەم بە 1بەم شێوەی ئەوە پشتراست دەکەمەوە کەوا )

( قایلم بە 3( لە ناوەرۆکەکەی تێگەیشتم، )2تەواوی خوێندووتەوە، )

وێنەیەکم لەم (4پابەندبوون بەو مەرجانەی کە تێیدا خراونەتەروو، )

( لەوەش تێدەگەم کە سەرکەوتوو 5بەڵگەنامەیە دەست کەوت، )

ملکەچبوون بە مەرج و بنەمایەکانی ئەم نەبوون لە پابەندبوون و 
بەڵگەنامەیە دەشێت ببێتە هۆی هەڵوەشاندنەوەی تۆماری )ناونووس 

 . IMCکردنی( فرۆشیار لە گەڵ 

 
هەروەها ئەوەش پشتراست دەکەمەوە کەوا ئەمەی سەرەوە ڕاست و 
دروستە. فرۆشیار قایلە و دەیەوێت پابەند بێت بەو مەرجانەی لێرەدا 
خرانەڕوو و ئەم بەڵگەنامەی واژۆ کرد و بەرواری لە سەر نووسی 

 وەک بەڵگەیەل لە ڕاستی. 
 
 



  
 (SIGNATURE OF VENDOR’S AUTHORIZED 
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(DATE) 

 
 )واژۆی نوێنەری رێگەپێدراوی فرۆشیار(

 
 
 

 )ناو(
 
 

 )ناونیشان( 
 
 

 )بەروار( 

 

 


