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وبالشروط التالية:-
صرف اخلاص لشركتنا بلغ الى ا بلغ ) 250000مائتان وخمسون الف) دينار عراقي غير قابل للرد او حتويل ذلك ا 1- يتم بيع مواصفات الطلبية 

(مصرف الرافدين) الفرع الرئيسي ورقم احلساب هو 90956
2- يتم فتح العروض الفنية والتجارية في ان واحد (في ليوم الذي يلي تاريخ الغلق) وفي حالة مصادفة عطلة تؤجل الى اليوم التالي وباالمكان

ثبت في الفقرة ( (29ادناه. ثلي الشركات الى مقر شركتنا عند الساعة العاشرة من اليوم الذي يلي تاريخ الغلق وا حضور 
3- يتم تقد االسعار بعملة الدوالر اليورو الدينار العراقي ( (CIPواصل بغداد/ مخازن مصفى الدورة وتكون االسعار نهائية وغير قابلة للتفاوض

وشركتنا غير ملزمة بقبول اوطأ االسعار.
دير دير العام او ا ناقصة وعنوانها وتاريخ الغلق وموقع من قبل ا 4- يتم تقد عرض مغلق (فني وجتاري) منفصل مثبت عليهما رقم ا
فوض مع تثبيت االسم الكامل وعليهما ختم الشركات في الصندوق اخلاص في استعالمات شركتنا تقبل العروض التي ترسل مغلقة بالبريد او ا

L .H.Dوتهمل العروض التي ترد بعد تاريخ الغلق او عن طريق البريد االلكتروني.
5- يجب حتديد فترة نفاذية العرض ضمن العرض الفني وكذلك تثبيتها على الظرف اخلاص بالعرض التجاري وكذلك حتديد تاريخ نفاذية التأمينات

االولية في كال العرض ويجب ان ال تقل مدة نفاذ العروض عن ( 120يوما)ز
- استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة  %20فاكثر من الكلفة التخمينية.

رفقات. 6- ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء (الفني والتجاري) مع ا
ستمسكات االصولية والقانونية اخلاصة بالشركة (شهادة تأسيسية حديثة ونافذة ومصدقة حسب شاركة تقد كافة ا 7- على الشركات الراغبة في ا
الي وقف ا االصول من السفارة او القنصلية العراقية في بلد الشركة  –براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب تتضمن الرقم الضريبي  –ا

عنية قبل شراء الطلبية ماثلة صادرة من قبل جهات التعاقد ا متمثل بحسابات ختامية الخر سنت مالية  –الهوية التجارة نافذة) مع تقد االعمال ا
ها سابقا. قدم في حالة عدم تقد او ترفق مع العرض الفني ا

ساهم في الشركة وحسب ثبتة امام كل طلبية في االعالن اعاله من قبل مقدم العطاء او احد ا بالغ ا 8- يتم تقد تأمينات اولية وحسب ا
صارف العراقية (مصرف الهدى التعليمات وترفق مع العرض التجاري (خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة) نسخة اصلية صادرة من احد ا
صرف العراقي للتجارة مصرف كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية مصرف اربيل مصرف جيهان لالستثمار والتمويل الوطني االسالمي ا

نصور لالستثمار االقليم التجاري لالستثمار والتمويل (اميرالد سابقا) مصرف بغداد مصرف اخلليج التجاري سومر التجاري االئتمان العراقي ا
االهلي العراقي االستثمار العراقي اشور الدولي لالستثمار العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية التنمية الدولي لالستثمار والتمويلن التجاري
تحد توسط مصرف التعاون االسالمي لالستثمار مصرف ا العراقي مصرف بيبلوس اللبناني مصرف الشرق االوسط العراقي لالستثمار البحر ا
صارف االجنية العاملة في العراق وترفق مع العرض التجاري وتطلف هذه التأمينات في حالة عدم احالة الطلبية عليكم لالستثمار) وكافة فروع ا

وتهمل العروض التي لم ترفق بها التأمينات االولية. ترفض التأمينات االولية الصادرة من (بنك اسيا التركي دار السالم لالستثمار مصرف الشمال
مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار ومصرف الوركاء لالستثمار والتمويل مصرف البصرة الدولي مصرف الرواحل االسالمي لالستثمار
والتمويل مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل مصرف البالد االسالمي لالستثمار والتمويل مصرف االحتاد العراقي) ويجب ان تكون هذه

دة ال تقل عن ( (120يوما (تهمل العروض اذا كانت التأمينات االولية على شكل سويفت). التأمينات نافذة 
9- حتديد فترة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة (من  –الى).

واد كاملة ومطابقة ستحقات ( (%100بعد استالم ا 10- شروط الدفع/ اعتماد مستندي غير مثبت وغير قابل للنقض او التحويل تطلق ا
فاضلة كن االتفاق على نسب اخرى مقابل كفالة مصرفية ضامنة يتم احتساب اسعار جميع العطاءات الغراض ا للمواصفات في مصفى الدورة و
ركزي العراقي يوم الفتح ويكون لدفع بالدينار العراقي فقط للشركات العراقية ويتم احتساب االسعار على وجب نشرة البنك ا على اسس موحدة و

بلغ في العقد. ركزي العراقي ليوم اعداد العقد ويثبت ا اساس نشرة البنك ا
ثبتة في العقد. واد بفترة التجهيز ا 11- تفرض غرامة تأخيرية على اجملهز ال يتجاوز حدها االعلى نسبة  %10من مبلغ عقد في حالة عدم جتهيز ا
ئة من مبلغ العقد بعد التبليغ بكتاب 12- تقدم التأمينات النهائية على شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ (حصرا) للعقد بنسبة ( (%5خمسة من ا

صارف الواردة في الفقرة رقم  8خالل مدة ال تتجاوز ( (14يوما وكشرط لتفعيل االعتماد وفي حالة التأخر تهمل االحالة وقبل توقيع العقد ومن احد ا
دة العقد او تمديده عند تمديد فترة التجهيز او حل انتهاء فترة الضمان في حالة . وتبقى الكفالة نافذة  االحالة ويحال اجملهز الى جلنة الناكل
نصوصة في العقد واد كاملة ومطابقة للمواصفات وبعد اجناز اجملهز كافة التزاماته ا وجود (فترة ضمان) تطلق كفالة حسن االداء بعد استالم ا

وبخالفه سيتم مصادرتها من قبل شركتنا.

13- سيتم استقطاع نسبة ( (%2,7من قيمة العقد كضريبة وذلك بالنسبة للشركات العراقية وايضا في حالة الدفع بالدينار العراقي اما في حالة
الشركات الغير عراقية فيتم حجز هذه النسبة كامانات ضريبية وتطلق بعد ان يقوم اجملهز بتزويدنا ببراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب وبخالفه
تضمنة سيتم احالة هذه االمانات الى الهيئة العامة للضرائب خالل مدة ال تزيد عن ( (30يوم من تاريخ اجناز العمل وتكون النسبة  %3للعقود ا
وافقة حتريرية من الهيئة تعاقدين وعدم تسوية احلساب النهائي للمقاول اال  نصب واشراف موقعي وال يتم صرف الدفعة االخيرة للمقاول وا

ئة منها وارسالها الى الهيئة العامة للضرائب قبل اطالق الدفعة االخيرة سواء اكان تنفيذ العامة للضرائب او استقطاع ما نسبته ( (%10عشرة من ا
العقد على دفعة واحدة ام على عدة دفعات.

14- تستقطع نسبة ( (0,003من مبلغ العقد كرسم طابع.
وجب ما يتم حتديده من قبل الشركة العامة للمعارض واخلدمات التجارية العراقية. 15- يتم استقطاع مبلغ اجازة االستيراد بعد اصدار العقد 
لحقية التجارية صنعة للمواد فاتورة بيع ووثيقة التأم باسم اجملهزين وتكون مصدقة من قبل ا نشا من الشركة ا 16- االلتزام بتقد شهادة ا

نشأ. العراقية او السفارة في بلد ا
وجب ما يتم حتديده من قبل وزارة البيئة (للمواد الكيمياوية حصرا). 17- يتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد 

ناقصة او اجراء اي تعديل فيها مهما كان نوعه. قدم العطاء شطب اي بند من بنود مستندات ا 18- ال يجوز 
طلوبة وثابت (لن يتغير الي سبب كان) مع حتديد طريقة وميناء الشحن ناشئ ا واد ينبغي ان يحدد في العرض ويكون من ضمن ا 19- منشأ ا

ومنفذ الدخول.
دير العام للشركة او من يخولهم دينة  –الشارع  –البناية  –العنوان البريدي والهاتف) واسم ا 20- يقوم اجملهز بتثبيت عنوانه الكامل (الدولة  –ا

راسالت وبشكل واضح ورسمي وبخالفه يهمل العرض, في العروض وا
21- تقد شهادة فحص طرف ثالث من احدى الشركات التالية:

LIOYDS REGISTER – INTERTEK GLOBAL – TUV RHEINLAND – DNV – ATG – SGS))
نشأ (نسخة اصلية) لحقية التجارية في بلد ا صنعة مصدقة من وزارة اخلارجية او السفارة او القنصلية او ا 22- تقد كتاب تخويل من الشركات ا

تخصصة). واد ا وحسب التعليمات لطلبيات (جتهيز ا
ناقسة اجور نشر االعالن مقدارها ( 150دوالر). 23- يتحمل من ترسو عليه ا

عمول بها في العراق في حالة وقوع منازعات او في كل ما لم يرد به نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء 24- تطبيق القوان والتعليمات ا
الية تترتب لشركتنا بذمة الطرف االخر. ستحقات ا العراقي مع تطبيق قانون حتصيل الديون احلكومية رقم  56لسنة  1977بان ا

واد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خالل فترة الغلق (مع العروض الفنية والتجارية) وبخالفه سيتم اهمال العروض.  25في طلبيات ا
تعاقد معها مع اسرائيل باي شكل من االشكال وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية. 26- عدم تعامل الشركة ا

شاركة في اي طلبية والتي تطلب اي معلومات فنية شراء الطلبية ويتم ارفاق وصل الشراء مع الرسالة وقبل 27- يتوجب على الشركات التي ترغب با
ناقصة وقبل موعد ال يقل شترك في ا ؤتمر اخلاص باالجابة عن استفسارات ا مدة مناسبة من تاريخ الغلق وستقوم شركتنا بتحديد تاريخ انعقاد ا

ناقصة. عن ( (7ايام من تاريخ غلق ا
واد سوف تعتبر غير مطابقة للمواصفات عند ورود مستندات الشحن غير مطابقة لشروط العقد او لشروط االعتماد. 28- ان ا

29- تاريخ الغلق الساعة ( (1بعد الظهر ليوم 2018/11/19.
30- كافة االجراءات لطلبيات الشراء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود احلكومية رقم ( (2لسنة  2014والضوابط والتعديالت.

وقع االلكتروني: كن االطالع على مواصفات كافة الطلبيات وشروط تقد العطاءات وعلى ا مالحظة 
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