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نيابة عن  مشروع تعزيز الحوكمة  

 سوريا في المجتمعي االستقرار تحقيق مبادرة
 طلب عروض اسعار

 

 RFQ No. SCSI-ERB-016رقم:

الثقيلة االليات توريد  

 

 ٢٠١٧ كانون االول 6 :اإلصدار تاريخ

 

 , ٢٠١٧ كانون االول  13النهائية لمقدمي العروض:  المهلة

 

 طلب عروض االسعار لعقد ايجار المركبات  :الوصف

 

نيابة عن مبادرة تحقيق  دعم و تطوير العراق مشروع  :أجل من

 االستقرار المجتمعي في سوريا )المبادرة(.

 

 (IDSالعراق المحدودة ) ودعم  متعاقد: شركة تطويرال

 

 : الوكالة االمريكية للتنمية الدوليةالجهة الممولة 

 

-AID-OAA-I-14-00006/AID-OAA-TO-15رقم العقد: 

00036 

 

 LLC (IDS) واستدامته، العراق تنمية: تنفيذ

 

   Erbil@scsinitiative.com-procurementنقطة التواصل:

 

 

 العمل وأخالق المهني السلوك معايير*********** 

********** 

 

 على فقط مورديها وتختار المشتريات، في بالنزاهة كيمونيكس تلتزم

 وتتوقع. التقنية والجدارة السعر مثل الموضوعية العمل معايير أساس

 المهني السلوك لمعايير االمتثال الموردين من كيمونيكس شركة

 :  على متاحة وهي بها، الخاصة

http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAn

dValues/Standards-of-Business-

Conduct/Pages/default.aspx.    

 

 

 مقدمي بين والتواطؤ االحتيال،تتساهل كيمونيكس مع أمور  وال

 الرشوة، العطاءات،تزوير العروض /  في الحزم شديدة كما العروض،

 من المعايير هذه ينتهك فرد أو شركة أي استبعاد وسيتم. الهبات أو

 ويمكن المستقبل، في الشراء فرص من ومنعهم المشتريات، عملية

 عنهم  بالغاإل

 . العام المفتش ومكتب الدولية للتنمية األمريكية الوكالة من كل إلى

 

 

Syria Community Stabilization Initiative 

Request for Quotations  

RFQ No. SCSI-ERB-016 

Supply of heavy machinery 

(SCSI Activity ESP-004-Intervention 4) 

 

Issuance Date: 6 December 2017 

Deadline for Offerors:  13 December  2017 

Description: Supply of heavy machinery 

For: Iraq Development and Sustainability (IDS) LLC, on 

behalf of Syria Community Stabilization Initiative 

(SCSI)  

Funded by: United States Agency for International 

Development (USAID), Contract No. AID-

OAA-I-14-00006/AID-OAA-TO-15-00036 

Implemented By:  Iraq Development and Sustainability, 

LLC (IDS) 

Point of Contact: procurement-Erbil@scsinitiative.com 

 

***** ETHICAL AND BUSINESS CONDUCT 

REQUIREMENTS ***** 

 

Chemonics is committed to integrity in procurement, and 

only selects suppliers based on objective business criteria 

such as price and technical merit. Chemonics expects 

suppliers to comply with our Standards of Business 

Conduct, available at 

http://www.chemonics.com/OurStory/OurMissionAndVa

lues/Standards-of-Business-Conduct/Pages/default.aspx.   

 

Chemonics does not tolerate fraud, collusion among 

offerors, falsified proposals/bids, bribery, or kickbacks. 

Any firm or individual violating these standards will be 

disqualified from this procurement, barred from future 

procurement opportunities, and may be reported to both 

USAID and the Office of the Inspector General. 
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 أي قبول أو طلب من باتا   منعا  كيمونيكس ووكالؤها  موظفو يُمنع

 أو قيّمة قطع أو مكافأة أو هدية أو ائتمان أو عمولة أو رسوم أو أموال

العمل  مقابل الموردين أو المحتملين أو الحاليين البائعين من تعويضات

 .له كمكافأة أو

 وسيتم لالنهاء السلوك هذا في المشاركون والوكالء الموظفون ويخضع

 المفتش ومكتب الدولية للتنمية األمريكية الوكالة إلى عنهم اإلبالغ

 USAID الـ بإبالغ كيمونيكستقوم  سوف ذلك، إلى وباإلضافة. العام

د أي عن العام المفتش ومكتب  والعمولة والرسوم المال يعرض ُموّرِّ

 التعويضات أو القيمة، ذات والقطع والمكافأة، والهدايا واالئتمان

 .التجارية الصفقة على للحصول

 األسعار عروض لطلب استجابة بالعروض المتقدمين الُموّرين على

 :تقديمها الوادب األوراق من كجزء يلي ما إدراج هذا،

 مع ماليةعن أية عالقات قرابة أو معارف أو عالقات  اإلفصاح.1

كيمونيكس أو أحد الموظفين في  لدى العاملين الموظفين أحد

 لدى موظفا   األسعار مقدم عم ابن كان لو أي،المشروع. 

 .بذلك كيمونيكس إخطار األسعار مقدم على كيمونيكس،

 العروض مقدمي مع مالية أو عائلية عالقة أي عن اإلفصاح.2

 إذا المثال، سبيل على. المالية عروضهم يقدمون الذين اآلخرين

 على يجب آخر، عرضا   تقدم شركة يمتلك العرض مقدم والد كان

  .ذلك عن اإلفصاح العرض مقدم

 الوثائق وجميع العرض في الواردة المعلومات جميعأن  تأكيد.3

 أية دون من مستقل بشكل وتمت ،ودقيقة صحيحة له، الداعمة

 منافس أو آخر عروض مقدم أي مع اتفاق أو تواصل أو تشاورات

 .التنافسية تقليص بهدف آخر

 الوثائق وجميع العرض في الواردة المعلومات جميع أن تأكيد.4

 .ودقيقة صحيحة الداعمة

 ضد كيمونيكس حددتها التي المحظورات على الفهم تأكيد.5

 .تجنبها على والموافقة والهبات، والرشوة االحتيال

 

مشروع مبادرة تحقيق االستقرار  قسم برئيس االتصال يرجى

 أسئلة أي مع ،cop@scsinitiative.com   المجتمعي في سوريا

 انتهاكات أي عن لإلبالغ أو أعاله المعلومات بشأن استفسارات أو

 مباشرة المحتملة االنتهاكات عن اإلبالغ يتم أن أيضا ويمكن. محتملة

 االتصال معلومات خالل من واشنطن في كيمونيكس مكتب إلى

 .أعاله التشعبي االرتباط في الموجود الموقع على المدرجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العروض لمقدمي توجيهات: 1القسم 

 برنامج هي سوريا في المجتمعي االستقرار تحقيق مبادرة إن:  مقدمة
الدولية في كل من  كيمونيكسعن طريق منظمة  USAID وكالة تنفذه

Employees and agents of Chemonics are strictly 

prohibited from asking for or accepting any money, fee, 

commission, credit, gift, gratuity, object of value or 

compensation from current or potential vendors or 

suppliers in exchange for or as a reward for business. 

Employees and agents engaging in this conduct are 

subject to termination and will be reported to USAID and 

the Office of the Inspector General. In addition, 

Chemonics will inform USAID and the Office of the 

Inspector General of any supplier offers of money, fee, 

commission, credit, gift, gratuity, object of value, or 

compensation to obtain business. 

 

Offerors responding to this RFQ must include the 

following as part of the proposal submission: 

• Disclose any close, familial, or financial 

relationships with Chemonics or project staff. For 

example, if an offeror’s cousin is employed by the 

project, the offeror must state this. 

• Disclose any family or financial relationship with 

other offerors submitting proposals. For example, if the 

offeror’s father owns a company that is submitting 

another proposal, the offeror must state this.  

• Certify that the prices in the offer have been 

arrived at independently, without any consultation, 

communication, or agreement with any other offeror or 

competitor for the purpose of restricting competition. 

• Certify that all information in the proposal and all 

supporting documentation are authentic and accurate. 

• Certify understanding and agreement to 

Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery and 

kickbacks. 

 

Please contact the SCSI Chief of Party, 

cop@scsinitiative.com, with any questions or concerns 

regarding the above information or to report any 

potential violations. Potential violations may also be 

reported directly to Chemonics’ Washington office 

through the contact information listed on the website 

found at the hyperlink above. 

 

 

SECTION 1: INSTRUCTIONS TO OFFERORS 

Introduction: The Syria Community Stabilization 

Initiative (SCSI) is a USAID program implemented by 

Chemonics International in Germany, Iraq, and Syria. 
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ألمانيا والعراق وسوريا. تهدف هذه المبادرة إلى التشارك مع منظمات 

المجتمع المدني ومنظمات الشباب ووسائل اإلعالم والمجالس المحلية 

واسع من  طيفء السوريون سعيا  نحو دعم وغيرها من الشركا

 (SCSI)نشاطاط مشروع  يتطلب المشروع، عمليات لدعم بادرات.الم

اآلليات ثقيلة جديدة) غير مستعملة( لعدة استعماالت كتعديل طرق، فتح 

قنوات مياه، ازالة مخلفات و االنمقاض و كذللك، لمحافظة رقة في 

 سعاراأل عرض طلب هو العروض تقديم طلب من والغرض. سوريا

 .المواد لهذه

 

 

 

مقدمو الطلبات مسؤولية ضمان تلقي عروضهم من قبل يتحمل 

كيمونيكس وفقا للتعليمات واألحكام والشروط الموضحة في هذا 

الطلب. قد يؤدي اإلخفاق في االلتزام بالتعليمات الموضحة في هذا 

 الطلب إلى عدم أخذ أهلية العرض بعين االعتبار.

 

 

 

 

 

 

 

يتم استالم : يجب أن الموعد النهائي للعرض والبروتوكول .1

 16:00، ٢٠١٧ كانون االول  13 العروض في موعد أقصاه

عن طريق البريد اإللكتروني يجب إرسال جميع العروض عبر 

procurement-البريد اإللكتروني إلى
Erbil@scsinitiative.com   أو تسليمها في ظرف مختوم

 إلى مكتب المشروع في أربيل.
 

 جميع على ههنا األسعار عروض طلب رقم ذكر الرجاء

 تصل التي الطلبات تصنف. الطلب بهذا المعنية المراسالت

 طلبات أنها على المحددين والوتوقيت التاريخ مرور بعد

 كيمونيكس ارتأت إذا إال االعتبار عين في تؤخذ ولن متأخرة

 .ذلك ضرورة

 

ترسل جميع األسئلة المتعلقة بالمتطلبات الفنية أو : األسئلة .2

 كانون االول  8   اإلدارية لهذا الطلب خالل موعد ال يتجاوز ]

[ أربيل مدينة[ حسب التوقيت المحلي في ]15:00،  ٢٠١٧

procurement-على البريد اإللكتروني التالي: ]

Erbil@scsinitiative.com ،ترسل األسئلة بشكل خطي .]

فالمكالمات الهاتفية وسيلة غير مقبولة لطرح األسئلة. سوف يتم 

التي تعتقد  -والردود عليها  -تعميم األسئلة وطلبات التوضيح 

كيمونيكس أنها قد تكون ذات فائدة لمقدمي العروض اآلخرين 

 التقديم على المناقصة. الذين قد أبدوا رغبتهم في

 

فقط التي تقدمها كيمونيكس هي التي  الخطيةاإلجابات  إن

. الحقا   وتقييمها العروض تقديم عمليات فيسيكون لها وزن 

 من شفهي بشكل استالمها يتم معلومات أو أجابات أية فإن

 أخذها يجب ال الهيئات، من غيرها أو كيمونيكس في موظفين

 .الطلب هذا يخص فيما رسمية معلومات أنها على

The goal of the SCSI is to engage with civil society 

organizations, youth organizations, media outlets, local 

councils and other Syrian partners to support a wide 

range of initiatives. As part of project activities, SCSI 

requires the purchase of new (unused) heavy machinery 

that will be needed for different purposes such as 

opening roads, removing rubble, enabling water 

distribution, etc., in Raqqa Province, Syria. The purpose 

of this RFQ is to solicit quotations for these items. 

 

 

Offerors are responsible for ensuring that their offers are 

received by Chemonics in accordance with the 

instructions, terms, and conditions described in this RFQ.  

Failure to adhere with instructions described in this RFQ 

may lead to disqualification of an offer from 

consideration. 

 

 

 

 

 

1. Offer Deadline and Protocol:  Offers must be 

received no later than 16:00 on 13 December 2017. 

All offers must be emailed to procurement-

Erbil@scsinitiative.com or delivered in sealed 

envelope to the SCSI office (address will be supplied 

to those who select this option).       
 

Please reference the RFQ number in any response to 

this RFQ. Offers received after the specified time and 

date will be considered late and will be considered 

only at the discretion of Chemonics. 

 

 

2. Questions: Questions regarding the technical or 

administrative requirements of this RFQ may be 

submitted no later than 15:00 local Erbil time on 8 

December 2017 by email to procurement-

Erbil@scsinitiative.com. Questions must be 

submitted in writing; phone calls will not be 

accepted. Questions and requests for clarification—

and the responses thereto—that Chemonics believes 

may be of interest to other offerors will be circulated 

to all RFQ recipients who have indicated an interest 

in bidding.  
 

Only the written answers issued by Chemonics will 

be considered official and carry weight in the RFQ 

process and subsequent evaluation. Any verbal 

mailto:procurement-Erbil@scsinitiative.com
mailto:procurement-Erbil@scsinitiative.com
mailto:procurement-Erbil@scsinitiative.com
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mailto:procurement-Erbil@scsinitiative.com
mailto:procurement-Erbil@scsinitiative.com


RFQ No. SCSI-ERB-016 

Page 4 of 32 

Supply of heavy machinery 

FO.PROC.FT.009, Rev.002, 6/8/2016 

 

 

 

 

 

 

المواصفات الفنية للسلع  2المرفق : يتضمن المواصفات .3

المطلوبة. يجب أن تكون جميع السلع التي تُقدم بموجب طلب 

 عروض األسعار هذا، جديدة وغير مستعملة. عالوة على ذلك، 

 

األسماء التجارية والماركات المذكورة  أن العلم أخذ يرجى

هي لالستنارة فقط، إال إذا ذكر خالف ذلك. تعد البدائل التي 

 تفي بالمواصفات المطلوبة المذكورة بالطلب، بدائل مقبولة.

 

 

 

 

تحدد جميع عروض األسعار المقدمة استجابة لطلب  :العروض .4

تقديم عروض األسعار على أساس ثابت يشمل التسليم وجميع 

النفقات األخرى. يتم تحديد األسعار وتقديمها بااللدوالر 

األمريكي. على العروض أن تبقى سارية المفعول لمدة ال تقل 

ة العرض. ( يوما  تقويميا  بعد تاريخ انتهاء مهل30عن ثالثين )

ويطلب من مقدمي العروض تقديم عروض أسعارهم 

مستخدمين أوراق تقديم عروض األسعار الرسمية، أو تلك التي 

تحمل ترويستهم. أما في حال تعذر ذلك، على العارضين إكمال 

 .2المرفق الجدول في 
 

 لهذا المستجيبين العروض مقدمي على ذلك، على عالوة

 :يلي ما تقديم الطلب

 من نسخة ميتقد الطلب لهذا تستجيب التي الشركات من طلبي •

 .ةيالتجار رخصتها أو الرسمي لهايتسج

 نسخة ميتقد الطلب لهذا بونيستجي نيالذ األفراد من طلبي •

 .تهميهو بطاقة عن

 

 

 

 

: إن الموقع المخصص لتسليم المواد الموصوفة في هذا التسليم .5

عروض الطلب هو اربيل، العراق. كجزء من تقديم طلب 

األسعار، على مقدمي العروض أن يقدموا )مستخدمين األيام 

التقويمية(، اإلطار الزمني التقديري للتسليم )بعد استالم 

الطلب(. يجب أن يترجم موعد التسليم التقديري المقترح إلى 

 أداء فعلي ينعكس أثناء تنفيذ العقد.

 

 

 

على جميع السلع والخدمات  المنشأ/الجنسية/الجهة المصنعة: .6

الموردة بموجب هذا الطلب أن تتوافق مع الرمز الجغرافي رقم 

وفقا لقانون الواليات المتحدة للوائح  USAIDللـ  935

. والبلدان المتعاونة في 22 CFR §228(، CFRاالتحادية )

information received from employees of Chemonics 

or any other entity should not be considered as an 

official response to any questions regarding this 

RFQ. 

 

 

3. Specifications: ANNEX 2 attached with the RFQ 

contains the list of the required items. All 

commodities offered in response to this RFQ must 

be new and unused. 

 
Please note that, unless otherwise indicated, stated 

brand names or models are for illustrative description 

only. An equivalent substitute, as determined by the 

specifications, is acceptable. 

 

 

4. Quotations: Quotations in response to this RFQ must 

be priced on a fixed-price, all-inclusive basis, 

including delivery and all other costs. Pricing must be 

presented in U.S. dollars.  Offers must remain valid 

for not less than thirty (30) calendar days after the 

offer deadline. Offerors are requested to provide 

quotations on their official quotation format or 

letterhead; in the event this is not possible, offerors 

may complete the table in ANNEX2. 

 

 

In addition, offerors responding to this RFQ are 

requested to submit the following: 

• Companies responding to this RFQ are 

requested to submit a copy of their official 

registration or business license. 

• Individuals responding to this RFQ are 

requested to submit a copy of their 

identification card.  

 

5. Delivery: The delivery location for the items 

described in this RFQ is Erbil, Iraq. As part of its 

response to this RFQ, each offeror is expected to 

provide an estimate (in calendar days) of the delivery 

timeframe (after receipt of order). The delivery 

estimate presented in an offer in response to this RFQ 

must be upheld in the performance of any resulting 

contract. 

 

6. Source/Nationality/Manufacture: All goods and 

services supplied under this order must meet USAID 

Geographic Code 935  in accordance with the US 

Code of Federal Regulations (CFR), 22 CFR §228. 
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 الوكالة لوائح تتطلب هذا الطلب هي ألمانيا والعراق وسوريا.

 الواليات في السيارات تصنيع الدولية للتنمية األمريكية

 في المثال، سبيل على. خاصة ظروف توجد لم ما المتحدة،

 للمركبات الغيار قطع أو الخدمة تسهيالت كفاية عدم حالة

 األمريكية الوكالة توافق قد المتحدة، الواليات في المصنعة

. األمريكية غير المصنعة المركبات شراء على الدولية للتنمية

 السعر يحددوا أن العروض مقدمي من يطلب النحو، هذا وعلى

 تكن لم ما المتحدة، الواليات في المصنعة المركبات من

 نحو على متاحة غير المتحدة الواليات في المصنوعة المركبات

 األمريكية غير المصنعة المركبات توفر حالة وفي. معقول

 غير للمركبات أسعار عروض تقديم للموردين يمكن فقط،

 األمريكية

 
 
 
 
 

ال يجوز لمقدمي العروض عرض أو توريد أية سلع أوخدمات 

جرى صنعها أو تجميعها أو شحنها من، أو نقلها عبر البلدان 

التالية،: بورما )ميانمار( وكوبا وإيران وكوريا الشمالية 

 والسودان؛ كما ال يجوز إشراكها بأي شكل من األشكال.

 

 

يلزم تقديم خدمات الضمان واإلصالح داخل البلد : الكفالة .7

المتعاون لجميع السلع األساسية بموجب هذا الطلب. يجب أن 

تكون الكفالة صالحة على جميع السلع لمدة ال تقل عن اثني 

( شهرا بعد التسليم وقبول السلع، ما لم ينص على 12عشر )

 خالف ذلك في المواصفات الفنية.

 

 

 

ال يتم إعفاء االتفاق الذي  :وضريبة القيمة المضافة الضرائب  .8

يتم بموجبه تمويل هذه المشتريات من دفع الضرائب أو ضريبة 

القيمة المضافة أو الرسوم الجمركية أو اقتطاعات أو أية رسوم 

أخرى تفرضها أي قوانين سارية في البلد المتعاون. ولذلك، 

القيمة  الضرائب وضريبة يجب أن يشمل مقدمو العرض 

المضافة و التكاليف والتعريفات والرسوم و االقتطاعات وفقا 

لقوانين البلد المتعاون ويجب تقسيمها بشكل منفصل عن تكلفة 

 السلع / الخدمات.
 

: من خالل تقديم عرض ردا  على طلب تقديم العروض األهلية .9

هذا، يشهد مقدم الطلب على أنه لم يتم حظره، أو حظر أحد من 

ساسيين، أو تعليقهم أو اعتبارهم غير مؤهلين موظفيه األ

للحصول على منحة من حكومة الواليات المتحدة. لن تمنح 

شركة كيمونيكس عقدا ألي شركة محظورة أو معلقة أو تعتبر 

 غير مؤهلة من قبل حكومة الواليات المتحدة.
 

: تمنح هذه المنحة إلى مقدم عرض التقييم والموافقة على المنحة .10

مسؤولية ويتبع في عرضه تعليمات الطلب ويفي يتسم بال

بمتطلبات األهلية ويلبي أو يتجاوز الحد األدنى من المواصفات 

The cooperating country for this RFQ is Germany, 

Iraq, and Syria.  

 

USAID regulations requires that motor vehicles be 

manufactured in the United States, unless special 

circumstances exist.  For example, in the event there 

are inadequate service facilities or spare parts for 

U.S.-manufactured vehicles, USAID may approve 

the procurement of non-U.S. manufactured vehicles. 

As such, offerors are requested to quote on vehicles 

manufactured in the United States, unless U.S.-

manufactured vehicles are not reasonably available.  

If only non-U.S. manufactured vehicles are available, 

offerors may provide quotations on non-U.S. 

vehicles. 

 

 

Offerors may not offer or supply any commodities or 

services that are manufactured or assembled in, 

shipped from, transported through, or otherwise 

involving any of the following countries: Cuba, Iran 

and North Korea. 

 

7. Warranty: Warranty service and repair within the 

cooperating country is required for all commodities 

under this RFQ. The warranty coverage must be valid 

on all commodities for a minimum of twelve (12) 

months after delivery and acceptance of the 

commodities, unless otherwise specified in the 

technical specifications.   

 

8. Taxes and VAT: The agreement under which this 

procurement is financed is not exempt from the 

payment of taxes, VAT, tariffs, duties, or other levies 

imposed by any laws in effect in the Cooperating 

Country.  Therefore, offerors must include taxes, 

VAT, charges, tariffs, duties and levies in accordance 

with the laws of the Cooperating Country. 

 
 

9. Eligibility: By submitting an offer in response to this 

RFQ, the offeror certifies that it and its principal 

officers are not debarred, suspended, or otherwise 

considered ineligible for an award by the U.S. 

Government. Chemonics will not award a contract to 

any firm that is debarred, suspended, or considered to 

be ineligible by the U.S. Government. 

 

10. Evaluation and Award: The award will be made to 

a responsible offeror whose offer follows the RFQ 
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 المقايضة تحليل خالل من تحديدها ويتم ،الفنية المطلوبة، 

. التالية التقييم معايير تطبيق أساس على قيمة أفضل لتكون

 من عدد قبل من حدة على معيار لكل النسبية األهمية إلى ويشار

 . أدناه النقاط

 
 

 

 

 .التسليم سرعة: نقطة 35 - التسليم •

 

و  الفنية والمتطلبات للمواصفات االستجابة: نقطة 15 -التقنية 

 2المواصفات الموجودة في الملحق 

 العرض في المعروضة اإلجمالية التكلفة: نقطة 40 - السعر •

 نقطة: 10خدملت بعد البيع 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مالحظة أنه إذا كان هناك أوجه قصور كبيرة فيما يتعلق يرجى 

باالستجابة لمتطلبات هذا الطلب، فإن العرض قد يعتبر "غير 

مستجيب" وبالتالي غير مؤهل للنظر فيه. تحتفظ كيمونيكس بالحق في 

 التغاضي عن أوجه القصور غير المادية وفقا  لتقديرها.
 
 
 

المتوقع أن تمنح المنحة  المطلوب هو أفضل عرض أسعار ممكن. ومن

فقط على أساس هذه العروض األصلية. ومع ذلك، تحتفظ كيمونيكس 

 بالحق في إجراء أي مما يلي:

 و أي من مقدمي الطلبات مع مفاوضات كيمونيكس تجري قد •

 .المنحة منحهم قبل الالزمة توضيحاتال منهم طلبت قد أو /

 عونيستطي نيالذ نيللمقدم ةياألفضل إعطاء تميس نيح يف •

 مکني الطلب، لهذا الکاملة ةيالفن المتطلباتب اإليفاء

 على المنحة توزع أن أو جزئية منحة تمنح أن لكيمونيكس

 لمبادرة یالفضل لمصلحةا يخدم ذلك کان إذا ن،يموردعدة 

 .ايسور في المجتمعي االستقرار

 كان. وقت أي في الطلب هذا إلغاءلكيكمونيكس  يحق •

 

 هذا، العروض ميتقد طلب یعل ردال عند أنه مالحظة یرجي

 ستيل ةيالدول ةيللتنم ةيکياألمر الوکالة أن الطلب مقدم فهمي

 ميتقد وجوب یعل أدناه وافقي كما االلتماس، هذا في طرفا  

 استقرار لمبادرة - کامل شرح مع خطي بشكل - احتجاج أي

 للتنمية األمريكية الوكالة ألن ها،يف للنظر السوري المجتمع

 الشراء بعمليات المتعلقة االحتجاجات في تنظر لن الدولية

instructions, meets the eligibility requirements, and 

meets or exceeds the minimum required technical 

specifications, and is determined via a trade-off 

analysis to be the best value based on application of 

the following evaluation criteria. The relative 

importance of each individual criterion is indicated 

by the number of points below: 

 

• Delivery – 35 points: The speed of delivery. 

• Technical Specifications –15 points: 

Responsiveness to the technical specifications 

and requirements referenced in ANNEX 2. 

• Price – 40 points: The overall cost presented 

in the offer. 

• After sales service – 10 points: The ability for 

the offeror to provide after-sales services, 

including a minimum one-year warranty 

(additional points awarded for longer 

warranty terms and proof of certification that 

vendor is an authorized dealer and service 

center for the brands and models sold) and 

spare parts. 
 

  

Please note that if there are significant deficiencies 

regarding responsiveness to the requirements of this 

RFQ, an offer may be deemed “non-responsive” and 

thereby disqualified from consideration. Chemonics 

reserves the right to waive immaterial deficiencies at 

its discretion. 

 

Best-offer quotations are requested. It is anticipated 

that award will be made solely on the basis of these 

original quotations. However, Chemonics reserves 

the right to conduct any of the following: 

• Chemonics may conduct negotiations with 

and/or request clarifications from any offeror 

prior to award. 

• While preference will be given to offerors 

who can address the full technical 

requirements of this RFQ, Chemonics may 

issue a partial award or split the award among 

various suppliers, if in the best interest of the 

Syria Community Stabilization Initiative.  

• Chemonics may cancel this RFQ at any time. 

 

Please note that in submitting a response to this RFQ, 

the offeror understands that USAID is not a party to 

this solicitation and the offeror agrees that any protest 

hereunder must be presented—in writing with full 
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 ،كيمونيكس تخذت وسوف. المنفذون الشركاء بها يقوم التي

 هذه على االحتجاج بشأن نهائيا   قرارا   الخاص، لتقديرها وفقا

 .المشتريات

 

 

 

 

 أسعار، عروض استدراج طلب هو الطلب هذا: وأحكام شروط .11

 المبادرة وال كيمونيكس يجبر ال الطلب هذا إصدار إن. غير ال

 األحوال، من حال في الدولية، للتنمية األمريكية الوكالة وال

 مقدم يتكبدها قد نفقات أية قيمة سداد أو منح أية تقدبم على

 . أسعاره عرض وتقديمه تحضيره أثناء العرض

 

 
 

 أي وتخضع. القياسية كيمونيكس وأحكام لشروط االلتماس هذا يخضع

 من نسخة تتوفر واألحكام؛ الشروط إلى االلتماس هذا عن ناتجة منحة

 تطبيق سيتم أنه مالحظة يرجى. الطلب عند الكاملة واألحكام الشروط

 :التالية واألحكام الشروط
 

a) 30 هي كيمونيكس لدى بها المعمول القياسية الدفع شروط 

 يتم لن. تسليمات أو سلع أي وقبول استالم بعد صافي يوما  

 لطلب استجابة العرض يقدم الذي للكيان إال الدفعة إصدار

 لن الناتجة؛ المنحة في تعيينه تم والذي هذا األسعار عرض

 .ثالث لطرف الدفعة إصدار يتم

b) محددا   سعرا   ستعد الطلب هذا عن ناتجة منحة أي إن 

 .شراء أمر شكل على وثابتاُ،

c)   ال يجوزعرض أو توريد أية سلع أوخدمات جرى صنعها

أو تجميعها أو شحنها من، أو نقلها عبر البلدان التالية،: 

بورما )ميانمار( وكوبا وإيران وكوريا الشمالية والسودان؛ 

 .األشكال من شكل بأي إشراكهاكما ال يجوز 

d) بموجب تنفيذه يتم بحري أو جوي ،دولي أو شحن نقل أي 

 باستخدام يتم أن يجب الطلب هذا عن ةناتجمنحة  ةأي

 .المتحدة الواليات علم ترفع سفن/  اقالتن

 

e) األفراد مع التعامل المتحدة الواليات قانون يحظر 

 والدعم الموارد وتوفير باإلرهاب المرتبطة والمنظمات

 طلب عن ناتجة منحة أي تحت المورد على يجب. لها

 .القوانين لهذه االمتثال ضمانهذا،  العروض تقديم

 

f) ناتجة منحة أي بموجب توريدها تم بضائع أي ملكية تنتقل 

قيامها  بعد كيمونيكس شركة إلى هذا الشراء طلب عن

 خطر العرض مقدم ويتحمل. عليها والموافقة السلع تسليمب

 تنتقل أن إلى تدميرها، أو إصابتها أو البضائع خسارة

 .كيمونيكس إلى ملكيتها

 

 

 

 

 

explanations—to the Syria Community Stabilization 

Initiative for consideration, as USAID will not 

consider protests regarding procurements carried out 

by implementing partners. Chemonics, at its sole 

discretion, will make a final decision on the protest 

for this procurement. 

 

11. Terms and Conditions: This is a Request for 

Quotations only. Issuance of this RFQ does not in 

any way obligate Chemonics, the Syria Community 

Stabilization Initiative, or USAID to make an award 

or pay for costs incurred by potential offerors in the 

preparation and submission of an offer.  

 

 

This solicitation is subject to Chemonics’ standard 

terms and conditions. Any resultant award will be 

governed by these terms and conditions; a copy of the 

full terms and conditions is available upon request. 

Please note the following terms and conditions will 

apply: 

(a) Chemonics’ standard payment terms are net 30 

days after receipt and acceptance of any 

commodities or deliverables. Payment will only 

be issued to the entity submitting the offer in 

response to this RFQ and identified in the 

resulting award; payment will not be issued to a 

third party. 

(b) Any award resulting from this RFQ will be firm 

fixed price, in the form of a purchase order. 

(c) No commodities or services may be supplied that 

are manufactured or assembled in, shipped from, 

transported through, or otherwise involving any 

of the following countries: Burma (Myanmar), 

Cuba, Iran, North Korea, Sudan, Syria. 

(d) Any international air or ocean transportation or 

shipping carried out under any award resulting 

from this RFQ must take place on U.S.-flag 

carriers/vessels. 

(e) United States law prohibits transactions with, and 

the provision of resources and support to, 

individuals and organizations associated with 

terrorism. The supplier under any award resulting 

from this RFQ must ensure compliance with these 

laws. 

(f) The title to any goods supplied under any award 

resulting from this RFQ shall pass to Chemonics 

following delivery and acceptance of the goods 

by Chemonics. Risk of loss, injury, or destruction 
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 :العروض متطلبات قائمة مراجعة: 2 القسم

 

 ،الطلبات إعداد في العروض مقدمي لمساعدة

 المطلوب الوثائق التالية المتطلبات قائمة تلخص

 :الطلب لهذا استجابة إدراجها

 

  للمقدم معتمد ممثل قبل من الموقَّع ،تقديمي  خطاب •

  ذلك في بما ،( 3)راجع قسم رسميعرض سعر   •

و كافة  المعروضة المعدات مواصفاتاكمال 

 5االوراق و الشهادات مع جزء 

عرض الرسمي مع مواصفات االليات من قبل  •

( مع االوراق 2الملحق  4مجهز ) راجع جزء 

 لمورد انه مجاز بالعمل في هذا مجال.الثبوتية 

 نسخة عن سجل مقدم العرض او رخصة العمل •

 حساب مصرفي و حركة مصرفية •

 عقد تقديم يرجى) لمجالا نفس في السابقة الخبرة  •

 (مراجع أو مفصل

 

 

 

of the goods shall be borne by the offeror until 

title passes to Chemonics. 

 

SECTION 2: OFFER CHECKLIST 

To assist offerors in preparation of proposals, the 

following checklist summarizes the documentation to 

include an offer in response to this RFQ: 

 

• Cover letter, signed by an authorized 

representative of the offeror (see section 3 for 

template) and completion and submission of the 

technical summary sheet and all required 

certification documentation in section 5;  

• Official quotation, including specifications of 

offered equipment (see section 4 and ANNEX 2 

for example format), official specification sheets 

from the machine manufacturer, and 

evidence/documentation that vendor is 

certified/authorized dealer, as applicable and 

confirmation that vendor has requisite import/tax 

documentation for all proposed machinery, as 

applicable;  

• Copy of offeror’s registration or business license 

• Bank account and Bank statement;  

• Past experience with similar work or contract as 

part of requested information in evidence of 

responsibility statement in section 5-3 of this 

RFQ. 
 

 :العرض مع المرفق التقديمي الخطاب: 3 القسم

 

 ترويسة، ذو مراسالت ورق على التالي التقديمي الخطاب كتابة يجب
 عن نيابة للتوقيع المخول الممثل قبل من وختمه وتوقيعه واستكماله

 .العرض مقدم
 

 سوريا في المجتمعي االستقرار تحقيق مبادرة:     إلى

 

 مبادرة. رقم تقديم عروض االسعار  طلب# الطلب: المرجعي الرقم

 016 -أربيل-سوريا في المجتمعي ستقراراال تحقيق

 

 :األمر يهمه من إلى

 األعمال جميع ألداء المرفق العرض هنا نقدم أدناه، الموقعون نحن

 طلب في موضح هو كما والمتطلبات األنشطة الستكمال المطلوبة

 على االطالع يرجى. أعاله إليه المشار األسعار عروض استدراج

 .المرفق عرضنا

 

 الخاصة واألحكام والشروط البنود جميع على ونوافق هنا نقر

 إليهالمشار  األسعار عروض استدراج طلب في الواردة والتعليمات

 موظفي إلى إضافة – أدناه المذكورة الشركة بأن نشهد كما. أعاله

 الطلب لهذا استجابة المقدمة والخدمات السلع وجميع الرئيسيين الشركة

SECTION 3: OFFER COVER LETTER 

The following cover letter must be placed on letterhead 

and completed/signed/stamped by a representative 

authorized to sign on behalf of the offeror: 

 

To: Syria Community Stabilization Initiative (SCSI) 

   

 

Reference:  RFQ No. SCSI-ERB-016 

 

To Whom It May Concern: 

 

We, the undersigned, hereby provide the attached offer to 

perform all work required to complete the activities and 

requirements as described in the above-referenced RFQ. 

Please find our offer attached. 

 

We hereby acknowledge and agree to all terms, 

conditions, special provisions, and instructions included 

in the above-referenced RFQ. We further certify that the 

below-named firm—as well as the firm’s principal 
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 هذا شروط بموجب هذه الشراء عملية في للمشاركة مؤهلة هي -

 .الدولية للتنمية األمريكية الوكالة لوائح مع وتماشيا   الطلب

 

 علمنا حد على أنه، ذلك بموجب نشهد فإننا ذلك، على وعالوة

 :واعتقادنا

 نيموظف أي مع ةيمال أو عائلية أو قةيوث عالقات نايلد توجد ال •

 .SCSIأو  LLCأو  ISD في

مقدمي  أي مع ةيمال أو عائلية أو قةيوث عالقات نايلد توجد ال •

عروض آخرين قدموا عروضهم استجابة الستدراج عروض 

 األسعار هذا.

 بشكل عرضنا في الواردة األسعار جميعالتوصل إلى  تم •

 أي مع اتفاق أو تواصل أو تشاورات أية دون من مستقل

 .التنافسية تقليص بهدف آخر منافس أو آخر عروض مقدم

 الوثائق وجميع العرض في الواردة المعلومات جميع أن تأكيد •

 .ودقيقة صحيحة الداعمة

 ضد كيمونيكس حددتها التي المحظورات على الفهم تأكيد •

 .تجنبها على والموافقة والهبات، والرشوة االحتيال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقيقة اإلفادات من وغيرها والشهادات المرفقة البيانات أن هنا نشهد

 .وكاملة وسارية

 

 :المعتمد الوكيل توقيع

 

 ومنصبه: الموقِّّع اسم

 

 :التاريخ

 

 :الشركة اسم

 

 :الشركة عنوان

 

 :اإللكتروني وموقعها الهاتف شركة

 

 :الضرائب دافعي هوية رقم أو الشركة تسجيل بيان

 

 ؟(ال/  نعم) نشط بنكي حساب الشركة لدى هل

 

 (:للدفع) المصرفي بالحساب المرتبط الرسمي االسم

 

officers and all commodities and services offered in 

response to this RFQ—are eligible to participate in this 

procurement under the terms of this solicitation and 

under USAID regulations. 

 

Furthermore, we hereby certify that, to the best of our 

knowledge and belief: 

• We have no close, familial, or financial 

relationships with any Iraq Sustainability and 

Development, LLC or Syria Community 

Stabilization Initiative project staff members; 

• We have no close, familial, or financial 

relationships with any other offerors submitting 

proposals in response to the above-referenced RFQ; 

and 

• The prices in our offer have been arrived at 

independently, without any consultation, 

communication, or agreement with any other offeror 

or competitor for the purpose of restricting 

competition. 

• All information in our proposal and all supporting 

documentation is authentic and accurate. 

• We understand and agree to Chemonics’ prohibitions 

against fraud, bribery, and kickbacks. 

 

We hereby certify that the enclosed representations, 

certifications, and other statements are accurate, current, 

and complete. 

 

Authorized Signature:      

 

Name and Title of Signatory:     

 

Date:        

 

Company Name:       

 

Company Address:      

 

Company Telephone and Website:    

 

Company Registration or Taxpayer ID Number:  

 

Does the company have an active bank account 

(Yes/No)?       

 

If yes, please specify bank name:______________ 

 

Official name associated with bank account (for 

payment):       
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Section 4: Specifications & Technical Requirements: Offerors must provide a quotation on 

Offeror’s official letterhead or official quotation format, containing a detailed proposal of 

specifications for items offered to the information requested in ANNEX 2 along with 

product/machine specification sheets from the manufacturer.  Offerors may use ANNEX 2 to 

provide detailed specifications of items offered and submit a signed/stamped version along 

with an unlocked MS Excel version of the specifications. NOTE: as part of their proposal, 

Offerors are requested to propose a six (6)-month supply of itemized spare parts and 

accessories (air/oil/fuel filters, engine oil, etc.). Offerors should clearly indicate the type and 

quantity of spare parts being offered. 

NOTE: If offerer proposes different specifications please attach in different file labeled with 

machine/vehicle name. 

 

OFFEROR’S TECHNICAL SUMMARY SHEET      

Annex	
2_Specifications.xlsx

	 

 

The following information must be completed and submitted in the Technical Volume: 

I. Name of Offeror:  

 Tax ID No.: 

Address:  

Telephone/Fax No.:  

 

II.  Is the Offeror an official dealer for the commodities offered? ____yes    _____no 

 

III.    International warranty on all commodities?                 ____yes    _____no 
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Copy of warranty terms/conditions included?       ____yes    _____no 

 

How many years for the warranty?     _______ years 

 

IV.  Authorized agent(s) in Iraq for service, warranty, etc.: 

 

A.  Name(s):  

B.  Address(s):  

C.  Telephone No.(s):               Fax No.(s):  

D.  Contact:  

 

V.   Delivery time 

 

Item Item Name 
Delivery 

Schedule 

1 One (1) Low-Loader 

Trailer for carrying trucks 

& heavy equipment (and 

associated spare parts) 

 

2 One (1) Single Drum Road 

Roller (and associated 

spare parts) 

 

3 Two (2) Water Tanker 

Trucks 15,000 Liters  (and 

associated spare parts) 

 

4 Five (5) Tipper (Dump) 

Trucks (and associated 

spare parts) 

 

5 Three (3) Vans with 14 

seats for carrying 

passengers 
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TOTAL delivery estimate (after receipt of order)_______ calendar days 

(NOTE: Delivery data must be honest, accurate, and upheld in any resulting 

subcontract.) 

 

       

Company Name 

       

Name and title of authorized representative 

       

Signature 

       

Date 
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SECTION 5:  REQUIRED CERTIFICATIONS        

The following certifications must be completed and submitted in the Technical Volume: 

SECTION 5-1:  CERTIFICATE OF INDEPENDENT PRICE DETERMINATION 

 

CERTIFICATE OF INDEPENDENT PRICE DETERMINATION 

  

_________________________(hereinafter called the "offeror")  

(Name of Offeror)  

(a) The offeror 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 

offeror or 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 

offeror, directly or indirectly, to any other offeror or competitor before bid opening (in the 

case of a sealed bid solicitation) or contract award (in the case of a negotiated solicitation) 

unless otherwise required by law; and  

(3) No attempt has been made or will be made by the offeror to induce any other 

concern to submit or not to submit an offer for the purpose of restricting competition.  

 

(b) Each signature on the offer is considered to be a certification by the signatory that the 

signatory—  

(1) Is the person in the offeror’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 paragraphs (a)(1) through (a)(3) of this provision; or  

(2)(i) Has been authorized, in writing, to act as agent for the following principals in 

certifying that those principals have not participated, and will not participate in any action 

contrary to paragraphs (a)(1) through (a)(3) of this provision ____________________ [insert 

full name of person(s) in the offeror’s organization responsible for determining the prices 

offered in this bid or proposal, and the title of his or her position in the offeror’s 

organization];  

(ii) As an authorized agent, does certify that the principals named in 

subdivision (b)(2)(i) of this provision have not participated, and will not participate, in any 

action contrary to paragraphs (a)(1) through (a)(3) of this provision; and  

(iii) As an agent, has not personally participated, and will not participate, in any 

action contrary to paragraphs (a)(1) through (a)(3) of this provision.  

 

(c) If the offeror deletes or modifies paragraph (a)(2) of this provision, the offeror must 

furnish with its offer a signed statement setting forth in detail the circumstances of the 

disclosure.  
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Company Name:           

   

By (Signature): ___________________ Title: _____________________  

Printed Name: ____________________ Date: _____________________ 
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SECTION 5-2:  CERTIFICATION REGARDING RESPONSIBILITY MATTERS 

CERTIFICATION REGARDING RESPONSIBILITY MATTERS 

(a) (1) The Offeror certifies, to the best of its knowledge and belief, that - 

(i)  The Offeror and/or any of its Principals - 

(A) Are , are not , presently debarred, suspended, proposed for 
debarment, or declared ineligible for the award of contracts by any 
Federal agency;  
 

(B) Have , have not , within a three-year period preceding this 
offer, been convicted of or had a civil judgment rendered against 
them for: commission of fraud or a criminal offense in connection 
with obtaining, attempting to obtain, or performing a public (Federal, 
state, or local) contract or subcontract; violation of Federal or state 
antitrust statutes relating to the submission of offers; or commission 
of embezzlement, theft, forgery, bribery, falsification or destruction 
of records, making false statements, tax evasion, violating Federal 
criminal tax laws, or receiving stolen property;  
 

(C) Are , are not , presently indicted for, or otherwise criminally or 
civilly charged by a governmental entity with, commission of any of 
the offenses enumerated in paragraph (a)(1)(i)(B) of this provision;  
 

(D) Have , have not , within a three-year period preceding this 
offer, been notified of any delinquent Federal taxes in an amount 
that exceeds $3,000 for which the liability remains unsatisfied. 

 

(ii)  The Offeror has  has not , within a 3-year period preceding this offer, 

had one or more contracts terminated for default by any Federal agency. 

 

(2) “Principal,” for the purposes of this certification, means an officer, director, 

owner, partner, or a person having primary management or supervisory 

responsibilities within a business entity (e.g., general manager; plant manager; 

head of a subsidiary, division, or business segment; and similar positions).   This 

certification concerns a matter within the jurisdiction of an agency of the United 

States and the making of a false, fictitious, or fraudulent certification may render 

the maker subject to prosecution under Section 1001, Title 18, US Code.  
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(b) The Offeror shall provide immediate written notice to Chemonics if, at any time 

prior to contract award, the Offeror learns that its certification was erroneous when 

submitted or has become erroneous by reason of changed circumstances.  

c) A certification that any of the items in paragraph (a) of this provision exists will not 

necessarily result in withholding of an award under this solicitation. However, the 

certification will be considered in connection with a determination of the Offeror’s 

responsibility. Failure of the Offeror to furnish a certification or provide such 

additional information as requested by Chemonics may render the Offeror 

nonresponsible.  

(d) Nothing contained in the foregoing shall be construed to require establishment of 

a system of records in order to render, in good faith, the certification required by 

paragraph (a) of this provision. The knowledge and information of an Offeror is not 

required to exceed that which is normally possessed by a prudent person in the 

ordinary course of business dealings.  

(e) The certification in paragraph (a) of this provision is a material representation of 

fact upon which reliance was placed when making award. If it is later determined that 

the Offeror knowingly rendered an erroneous certification, in addition to other 

remedies available Chemonics, Chemonics may terminate the contract resulting 

from this solicitation for default. 

 

Company Name:           

   

By (Signature): ___________________ Title: _____________________  

 

Printed Name: ____________________ Date: _____________________ 
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SECTION 5-3:  EVIDENCE OF RESPONSIBILITY STATEMENT 

EVIDENCE OF RESPONSIBILITY STATEMENT 

This statement describes the offeror’s internal policies and procedures, as well as its 
ability to comply with the terms and conditions of a potential subcontract resulting 
from RFQ No. SCSI-ERB-016 اربيل  –تحقيق االستقرار المجتمعي في سوريا مبادرة  016  . The offeror 
shall complete the information in this statement as part of its proposal. 
 

Company Name:          

1. Authorized Negotiators 
 

The offeror’s proposal in response to RFQ No. SCSI-ERB-0016   مبادرة تحقيق االستقرار

-اربيل -المجتمعي في سوريا 016 may be discussed with any of the following individuals. 
These individuals are authorized to represent our company in negotiation of this 
proposal.  
 

Names of authorized negotiator(s):         

These individuals can be reached at the following office: 

Address:          

Telephone/Email:         

 

2. Adequate Financial Resources 
 

We hereby certify that the above-named company maintains adequate financial 

resources to manage any subcontract resulting from this offer. 

 

3. Ability to Comply 
 

We certify we are able to comply with the proposed schedule and period of 

performance, having taken into consideration all existing business commitments, 

commercial as well as governmental. 

 

4. Record of Performance, Integrity, and Business Ethics 
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Our record of integrity is outstanding.  We have no allegations of lack of integrity 

or of questionable business ethics. Our integrity can be confirmed by our Past 

Performance References, specified below in section 7. 

5. Organization, Experience, Accounting and Operational Controls, and 
Technical Skills 
 

Describe how the subcontract will be managed:         

6. Equipment and Facilities 
 

We maintain the necessary facilities and equipment to carry out the subcontract. 

7. Eligibility to Receive Award and Past Performance 
 

We are qualified and eligible to receive an award under applicable laws and 

regulation.   

In addition, we have performed similar work with the following partners  – describe 

(please insert the type of work performed/products provided, the date of work 

performed and the company name of the customer including the name of primary 

point of contact, telephone number, and e-mail address):       

8. Acceptability of Subcontract Terms and Conditions 
 

We have reviewed the solicitation document and attachments and agree to the 

terms and conditions set forth therein. 

I hereby certify that the above statements are true and accurate, to the best of my 

knowledge. 

Company Name:          

    

 

By (Signature): ___________________ Title: _____________________  

 

Printed Name: ____________________ Date: ____________________ 
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SECTION 5-4:  CERTIFICATION AND DISCLOSURE REGARDING PAYMENT TO 

INFLUENCE CERTAIN FEDERAL TRANSACTIONS 

CERTIFICATION AND DISCLOSURE REGARDING PAYMENTS TO INFLUENCE 

CERTAIN FEDERAL TRANSACTIONS (SEPT 2007)  

_________________________(hereinafter called the "offeror")  

(Name of Offeror)  

 (a) Definitions. As used in this provision—“Lobbying contact” has the 

meaning provided at 2 U.S.C. 1602(8).  The terms “agency,” “influencing or 

attempting to influence,” “officer or employee of an agency,” “person,” 

“reasonable compensation,” and “regularly employed” are defined in the FAR 

clause of this solicitation entitled “Limitation on Payments to Influence Certain 

Federal Transactions” (52.203-12).  

 

(b) Prohibition. The prohibition and exceptions contained in the FAR clause of 

this solicitation entitled “Limitation on Payments to Influence Certain Federal 

Transactions” (52.203-12) are hereby incorporated by reference in this 

provision.  

 

(c) Certification. The Offeror, by signing its offer, hereby certifies to the best of 

its knowledge and belief that no Federal appropriated funds have been paid or 

will be paid to any person for influencing or attempting to influence an officer 

or employee of any agency, a Member of Congress, an officer or employee of 

Congress, or an employee of a Member of Congress on its behalf in 

connection with the awarding of this contract.  

(d) Disclosure. If any registrants under the Lobbying Disclosure Act of 1995 

have made a lobbying contact on behalf of the Offeror with respect to this 

contract, the Offeror shall complete and submit, with its offer, OMB Standard 

Form LLL, Disclosure of Lobbying Activities, to provide the name of the 

registrants. The Offeror need not report regularly employed officers or 

employees of the Offeror to whom payments of reasonable compensation 

were made.  

(e) Penalty. Submission of this certification and disclosure is a prerequisite for 

making or entering into this contract imposed by 31 U.S.C. 1352. Any person 

who makes an expenditure prohibited under this provision or who fails to file 

or amend the disclosure required to be filed or amended by this provision, 

shall be subject to a civil penalty of not less than $10,000, and not more than 

$100,000, for each such failure.  
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(f) Should the Offeror’s circumstances change during the life of any resulting 

subcontract with respect to the above, the Offeror will notify Buyer 

immediately. ___________________________________  

 

Company Name:         

 

By (Signature): ___________________ Title: _____________________  

 

Typed Name: ____________________ Date: _____________________  
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 القسم 4: ورقة الملخص العملي  لمقدم العرض 

 

المعلومات التالية و تقديمها في المجلد العملي:يجب استكمال   

 

. اسم مقدم العرض:1  

رقم تعريف الضريبة:     

رقم نظام الترقيم العالمي للبيانات:     

العنوان:     

الفاكس: \رقم الهاتف     

 

. هل يعتبر مقدم العرض تاجرا رسميا للسلع المعروضة؟ _____نعم   ______ال2  

 

جميع السلع؟                           _____نعم   ______ال . الكفالة الدولية على3  

   

شروط الضمان؟              _____نعم     ______ال\هل تم تضمين نسخة من بنود    

 

كم عدد سنوات الضمان؟                                     ______سنة    

 

، الخ. :وكالء معتمدين في العراق للخدمة و الضمان \. وكيل6  

 

االسماء: \أ. االسم  

العناوين: \ب. العنوان  
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ارقام الفاكس: \ارقام الهاتف:                              رقم  \ج. رقم  

 د. االتصال:

 

. وقت التسليم:7  

 

 رقم التسليم  اسم التسليم جدول التسليم

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

 

الطلب( _________ حسب ايام التقويمإجمالي تقدير التسليم ) بعد استالم   

 )مالحظة: يجب ان تكون بيانات التسليم صادقة و دقيقة و ان يتم دعمها في اي عقد فرعي ناتج(

 

 اسم الشركة 

________________________________________ 

 

 اسم و عنوان الممثل المفوض

________________________________________ 

 

 التوقيع 

________________________________________ 
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 التاريخ

___________________________________ 
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 القسم 5 : الشهادات المطلوبة 

 

 يجب اكمال الشهادات التالية و تقديمها في المجلد العملي:

 

: شهادة تحديد السعر المستقل  1-5القسم   

المستقل السعر تحديد شهادة  

  

فيما يلي بمقدم العرض( _________________________________________ )المشار اليه  

)اسم مقدم العرض(                                          

 

 )أ( يشهد مقدم العرض رسميا على اّن: 

اتفاق مع اي عارض او ( تم التوصل الى االسعار في هذا العرض بشكل مستقل _ بغرض حصر المنافسة_ دون اي تشاور او اتصال او 1)

( االساليب او العوامل المستخدمة لحساب االسعار المعروضة.\\\( الهدف من تقديم العرض، او )\\( تلك االسعار . )\منافس آخر فيما يتعلق بـ )  

دم عرض آخر قبل بدء ( لم ولن يتم الكشف عن االسعار في هذا العرض من قبل مقدم العرض، بشكل مباشر او غير مباشر، ألي منافس او مق2)

 المناقصة )في حال االغراء بمناقصة مختومة( أو ِمنح العقد ) في حال التماس عرض  متفاوض عليه( ما لم ينص القانون على خالف ذلك؛ و

 

( لم و لن يقوم مقدم العرض بأي محاولة للحث على اي مشاغل اخرى لتقديم او عدم تقديم عرض لغرض تقييد المنافسة.3)  

 

عتبر كل توقع على العرض بمثابة شهادة من صاحب التوقيع بأنه :)ب( ي  

 

( الشخص في منظمة مقدم العرض المسؤول عن تحديد االسعار المعروضة في هذه المناقصة او المقترح، و ان الموقع لم و لن يشارك 1)       

(  من هذا النص. او3( الى )أ()1في اي اجراء يتناقض مع الفقرات )أ()  
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( الى 1( تم اعتماده ـ خطياـ ان يتصرف كوكيل  للمدراء التاليين في الشهادة بأنهما لم و لن يشاركا في اي اجراء يتنافى مع الفقرات )أ()\)(2)   

االشخاص  في منظمة مقدم العرض  و المسؤول  \( من هذا النص ___________________________] إدراج االسم الكامل للشخص3)أ()

سعار المقدمة في المناقصة او المقترح ، و عنوان منصبه في منظمة نقدم العرض [عن تحديد اال  

( من هذا النص لم و لن يشاركوا في اي اجراء يتنافى \()2( و كوكيل معتمد، يشهد بأن المدراء المذكورة اسمائهم في الفقرة الفرعية )ب()\\)

( من هذا النص؛ و3( الى )أ()1مع الفقرات )أ()  

( .3( الى )أ()1يل، لم و لن يشارك شخصيا في اي اجراء يتعارض مع الفقرات )أ()( كوك\\\)  

 

( من هذا النص، فيجب عليه ان يزود عرضه ببيان موقع يحدد فيه بالتفصيل ظروف 2)ج( اذا قام مقدم العرض بحذف او تعديل الفقرة )أ()

 االفصاح عن ذلك.

  

 

___________________اسم الشركة: _____________________________  

 

بـ)التوقيع(: __________________ العنوان: _____________________                                       

 

                                    االسم المطبوع ________________ التاريخ: ___________________
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 القسم 5-2 : الشهادة المتعلقة بمسائل المسؤولية

 

المسؤولية بمسائل المتعلقة الشهادة  

 

  أنّ  اعتقاده و علمه حد على ، العرض مقدم يشهد (1)   )أ(

  مدراءه من اي او \ و العرض مقدم  (\)

 

وكالة اتحادية؛(  ____ محرومون في الوقت الحاضر او معلقون او تم اقتراحهم للحرمان او تم اعالنهم كغير مؤهلين لمنح العقود من قبل اي )أ  

____ ليسوا كل ما سبق       

  

)ب( ____  في فترة الثالث سنوات التي تسبق هذا العرض، تمت ادانتهم او اصدر حكم مدني ضدهم بسبب رشوة او جريمة جنائية  

ين االتحادية او قوانين فيما يتعلق بالحصول او محاولة الحصول ، علنا، على عقد او عقد باطني  )فيدرالي او محلي(، و انتهاك القوان

الدولة لمكافحة االحتكار فيما يتعلق بتقديم العروض ، او ارتكاب جرائم االختالس او السرقة او التزوير او الرشوة او تزوير السجالت 

متلكات مسروقة.او تدميرها او االدالء ببيانات كاذبة او التهرب الضريبي او انتهاك قوانين الضرائب الجنائية االتحادية او استالم م  

_____ لم تصل اي من هذه االجراءات.     

 

()ب( من هذا النص، او \()1)ج(  _____ متهمون في الوقت الحاضر بارتكابهم لالعتداءات المذكورة في الفقرة )أ()

 غير ذلك من التهم الجنائية او المدنية من قبل جهة حكومية.

_____ ليسوا متهمين بما سبق.      

 

في فترة  الثالث سنوات التي تسبق هذا العرض، تم اعالمهم بالتقصير من ناحية التأخر في دفع الضرائب )د(  _____ 

دوالر و ال يزال االلتزام غير راض عنه 3000الفيدرالية بمبلغ يتجاوز   

_____ لم يحدث اي من هذا االجراء.     
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مقدم العرض عقد واحد او اكثر التي تم ايقافها من قبل ( ___ خالل فترة الثالث سنوات التي سبقت العقد، كان لدى \\)

 اي وكالة فيدرالية.

___ لم يكن لدى مقدم العرض اي من العقود التي تم ايقافها .       

 

( "المدير"  من اجل اغراض هذه الشهادة، يعني موظفا او مديرا او مالكا او شريكا او شخصا لديه مسؤوليات ادارية او اشرافية اولية 2)

 داخل كيان العمل، ) على سبيل المثال، المدير العام او مدير المصنع او مدير شركة تابعة او قسم او قطاع عمل و مناصب مماثلة(.  تتعلق

شهادة بمسألة تقع ضمن اختصاص القضاء لوكالة تابعة للواليات المتحدة، و قد يجعل اصدار شهادة زائفة او وهمية او مزورة صاحبها هذه ال

من قانون الواليات المتحدة.  18من الباب  1001ممثال امام القضاء بموجب المادة   

 

مونيكس، اذا تبين ، في اي وقت قبل منح العقد، ان شهادته كانت )ب( على مقدم العرض ان يقوم بتقديم اشعار خطي فوري الى شركة كي

 خاطئة عند  تقديمها او اصبحت خاطئة بسبب الظروف المتغيرة. 

 

)ج( شهادة بأن اي بند من البنود الواردة في الفقرة )أ( من هذا النص موجودة لن يؤدي بالضرورة الى حجب قرار بموجب هذا العرض ، مع 

ي الشهادة فيما يتعلق بتحديد مسؤولية مقدم العرض. ان فشل مقدم العرض في تقديم شهادة  او التزويد بالمعلومات اإلضافية ذلك سيتم النظر ف

 كهذه التي تطلبها شركة كيمونيكس قد تبطل عدم مسؤولية مقدم العرض. 

 

ذا )د( ال يجوز تفسير شيء يرد فيما سبق على انه يقتضي انشاء نظام سجالت من اجل تقديم شهادة حسن النية المطلوبة بموجب الفقرة )أ( من ه

 النص. و ال يلزم ان تتجاوز معرفة و معلومات مقدم العرض ما يمتلكه عادة شخص متعقل في سياق المعامالت التجارية العادية. 

 

ادة الواردة في الفقرة )أ( من هذا النص هو تمثيل ملموس لحقيقة انه تم االعتماد عند اصدار القرار. و اذا تقرر الحقا ان مقدم )هـ( ان الشه

 العرض قدم شهادة خاطئة عن علم بذلك، اضافة الى تدابير تصحيحية متاحة اخرى ، قد تلجأ شركة كيمونيكس الى انهاء العقد نتيجة للتقصير.

 

: _____________________________________________اسم الشركة  

                              

بـ )التوقيع(: _______________________  العنوان: __________________________                                    
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__ التاريخ: ___________________________ االسم المطبوع: ____________________                                   

 

 



RFQ No. SCSI-ERB-016 

Heavy Machinery 

 9صفحة 
 

 

     
                       

  

 

 القسم 5-3: دليل بيان المسؤولية

 

المسؤولية بيان دليل  

 

 

          يصف هذا البيان السياسات و االجراءات الداخلية لمقدم العرص فضال عن قدرته على االمتثال لشروط و بنود عقد باطني محتمل  ناتج عن )  

 (، يجب على مقدم العرض استكمال المعلومات في هذا البيان كجزع من مقترحه.

 

 

 اسم الشركة ______________________________ 

 

. المفاوضون اصحاب الصالحية:1  

 

 هذا سيتم مناقشة مقدم العرض ردا على طلب )             ( مع اي من االفراد التاليين و يحق لهؤالء االفراد تمثيل شركتنا في التفاوض على

قتراح. اال  

 

 

 

 اسماء المفاوضين ذو الصالحية: ___________________________________

 

 

 يمكن الوصول الى االفراد التاليين في المكتب التالي:
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 العنوان: _______________________________________

 

البريد االلكتروني: _____________________________ \الهاتف  

 

 

المالية الكافية. الموارد 2  

 

 نشهد هنا بأن الشركة المذكورة اعاله تحتفظ بموارد مالية كافية الدارة أي عقد باطني ناتج عن هذا العرض .

 

  

. القدرة على االمتثال 3  

 

العمل القائمة، التجارية و نحن نشهد بأننا قادرون على االمتثال للجدول الزمني المقترح و فترة االداء ، بعد االخذ في االعتبار جميع التزامات 

 الحكومية.

 

. سجل االداء ، النزاهة، و اخالقيات العمل 4  

 

 

جع سجل النزاهة الخاص بنا ممتاز، ليس لدينا اي ادعاءات بعدم وجود نزاهة او اخالقيات عمل مشكوك فيها، و يمكن تأكيد نزاهتنا من قبل مرا

 االداء الماضي الواردة في المجلد العملي.

 

تنظيم و الخبرة و المحاسبة و الضوابط التشغيلية و المهارات العملية. ال5  

 

 صف كيفية ادارة العقد الباطني:_________________________________________
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. المعدات و المرافق6  

 

 نحتفظ بالمرافق و المعدات الالزمة لتنفيذ العقد الباطني.

 

. االهلية للحصول على المنحة 7  

 

 

صف  –نحن مؤهلون للحصول على المنحة وفق القوانين و االنظمة السارية ، اضافة الى ادائنا لعمل مماثل 

___________________________ 

 

. قبول شروط و احكان العقد الباطني8  

 

 لقد قمنا بمراجعة مستند العرض و المرفقات و وافقنا على البنود و الشروط الواردة فيه.

 

هنا بأن البيانات المذكورة اعاله صحيحة و دقيقة على حد علمي .ادلي بشهادتي   

 

 

 اسم الشركة: _____________________________________________

                              

بـ )التوقيع(: _______________________  العنوان: __________________________                                    
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االسم المطبوع: ______________________ التاريخ: ___________________________                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


