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 المسم الثانً: ورلة بٌانات العطاء

 

عارض تكمل البٌانات األتٌة الخاصة بالسلع المراد تجهٌزها وتلحك وتعدل الشروط الواردة فً التعلٌمات لممدمً العطاء . و فً حالة وجود أي ت
 تعتمد النصوص الموجودة فً هذه البٌانات.

 لوسٌن()التعلٌمات الخاصة باستكمال البٌانات مكتوبة بٌن 

رلم الفمرة فً   

التعلٌمات 

 لممدمً العطاء

 عام –أ   

 [الشركة العامة للسمنت العرالٌة / معاونٌة السمنت الشمالٌةاسم المشتري: ] 1-1

 إعادة اعالن 0202م/ 2  اسم ورلم المنالصة: 1-1

تجهٌز ونصب وفحص وتشغٌل منظومة تكٌٌف )تدفئة وتبرٌد( رلم وعنوان الموائم المتخصصة)االجزاء( والتً تشكل المنالصة 

 شارع الكورنٌش –الجانب االٌمن  –لبناٌة ممر معاونٌة السمنت الشمالٌة  VRFنوع 

تجهٌز ونصب وفحص وتشغٌل منظومة تكٌٌف )تدفئة    [0202م/ 4]اعالن إعادة  أسم ورلم االمشروع فً الموازنة الفدرالٌة:  0-1

 شارع الكورنٌش –الجانب االٌمن  –لبناٌة ممر معاونٌة السمنت الشمالٌة  VRFوتبرٌد( نوع 

توجد الئحة بأسماء الشركات غٌر المؤهلة أو الممنوعة من العمل لدى وزارة التخطٌط  / دائرة العمود العامة الحكومٌة ) ادخل  2-0

 http://www.mop.gov.iq المولع االلكترونً لها(

 المتبع من لبل شركتنانظام المائمة السوداء 

 ب. محتوٌات وثائك العطاء 

 معاونٌة السمنت الشمالٌة الشركة العامة للسمنت العرالٌة/ عنوان المشتري هو: , لغرض توضٌح اهداف العطاء فمط  7-1

 الى: ) ادخال اسم( الجهة التً تستلم العطاء : عنوان : ) ادخال اسم الشارع ورلمه(

 حً الوحدة/ الساٌدٌن الرئٌسً –موصل  والغرفة ان وجد() ادخال رلم الطابك 

 نٌنوى / الموصل المدٌنة: ) ادخال اسم المدٌنة(

 الرمز البرٌدي: ) ادخال الرمز البرٌدي ان وجد(

 هاتف: ) ادخل رلم الهاتف موضحا رمز الدولة والمدٌنة(

 فاكس : ) ادخل رلم الفاكس موضحا رمز الدولة والمدٌنة(

 [n_trading@icsc.gov.iq  :mail-E]ترونً: البرٌد االلك

                                     ٌجب ان تمدم االستفسارات حول وثائك العطاء الى دوائر عمود المشتري فً موعد الصاه  7-1

                                                                 العطاءات()ادخل الصى موعد لتمدٌم االستفسارات ٌسبك تارٌخ غلك 

 لبل اسبوع من موعد غلك المنالصة

 ج. إعداد العطاء 

 اللغة العربٌة/ / االنكلٌزٌة الكردٌةلغة العطاء: العربٌة /  12-1

 ٌجب على ممدم العطاء أن ٌمدم الوثائك اإلضافٌة األتٌة: )ح( 11-1
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براءة ذمة من الضرٌبة ومستمسكات ثبوتٌة عن   -هوٌة غرفة تجارة  –هوٌة تصنٌف مماولٌن  –شهادة تسجٌل الشركة ]

 .[ %( من اجمالً الكلفة التخمٌنٌة1تامٌنات اولٌة بنسبة )و ممدم العطاء

 التؤخذ بنظر االعتبار. "[  العطاءات البدٌلة ]ادخل "ٌسمح بها ", "ال ٌسمح بها 11-1
 كانت العطاءات البدٌلة ستأخذ بعٌن االعتبار, أدخل:]ذا 

 "ٌحك للمتمدم أن ٌمدم عطاًء بدٌالً إذا كان لد تمدم بعرض للعطاء األصلً.
فً حالة كان العرض الممدم األصلً فمط هو العطاء المستجٌب لجمٌع الشروط وااللل كلفة , سٌموم المشتري بأخذ العطاء البدٌل 

 للممدم أن ٌمدم عطاًء بدٌالً سواء تمدم بعرض للعطاء األصلً أم لم ٌتمدم.أو"ٌحك  بعٌن االعتبار"
 ٌدرس المشتري العطاءات البدٌلة بحسب المواصفات الفنٌة المذكورة فً الفصل السادس )جدول المتطلبات(.

 عطاء"[ من التعلٌمات لممدمً ال 14تدرس جمٌع العطاءات الممدمة وتمٌم حسب اإلجراءات المذكورة فً الفمرة 

 (  0222 انكوترمٌعتمد االصدار االخٌر المعمول به لالنكوترم )  12-3

 تكون اسعار العطاء الممدمة من ممدم العطاء عند تنفٌذ  العمد ) ادخل لابلة للتعدٌل او غٌر لابلة( 12-4

 اذا كانت االسعار لابلة للتعدٌل تعتمد االلٌة المحددة بالفصل الثالث من الوثائك المٌاسٌة 

 غٌر لابلة للتعدٌل لتعارضها مع التعلٌمات) معاٌٌر التمٌٌم والتاهٌل( 

% من مجموع  (122ٌجب ان ال تمل البنود المسعرة فً كل لائمة )جزء( متخصصة من لوائم العطاء التنافسً الوطنً عن ) 12-7

 البنود المكونه لتلن المائمة.

 (% من الكمٌات المؤشرة ازاء كل بند من بنود المكونه لتلن الموائم.122ٌجب ان ٌكون السعر نافذا بنسبة )

 تكون االسعار بالعملة األتٌة ) ادخل العمالت المعتمدة ونسبة كل منها فً اسعار فمرات العطاء(   13-1

 بالدٌنار العرالً فمط

 الفترة الزمنٌة المتولع أن تعمل فٌها السلع ]بهدف توفٌر لطع الغٌار[ 11-1

 [تولٌع العمد( ٌوم اعتباراً من تارٌخ 55)] ألرب مدة باألٌام ]أدخل المدة[

 تخوٌل الجهة المصنعة لممدم العطاء المجهز) ادخل مطلوبة او غٌر مطلوبة( )أ ( 11-1

 غٌر مطلوبة

 البٌع  ]"مطلوبة" أو "غٌر مطلوبة"[خدمات مابعد  )ب( 11-1

 غٌر مطلوبة

02-1  ً  مدة نفاذ العطاء ]أدخل الرلم[ ٌوما

 من تارٌخ الغلك ٌوم 02

 ]أدخل أحد الخٌارات األتٌة: 01-1

 ضمان العطاء غٌر مطلوب -أ 
 على شكل صن مصدق او خطاب ضمان بمبلغ العطاء ٌحتوي على ضمان للعطاء )صادر عن مصرف معتمد(  -ب 

 دٌنار ملٌون وخمسمائة وثالثة وستون الف ومائة( 1563122)

 ٌجب أن ٌكون مبلغ ضمان العطاء ]أدخل المبلغ المطلوب لكل لائمة ) حصة ([  01-0

 دٌنار ملٌون وخمسمائة وثالثة وستون الف ومائة( 1563122والبالغ ) % عند تمدٌم العطاء1

 دٌنار سبعة مالٌٌن وثمانمائة وخمسة عشر الف وخمسمائة( 5015522والبالغ ) % تأمٌنات لانونٌة عند اإلحالة5 

فً حالة لٌام ممدم العطاء ٌاي من االعمال المذكورة فً البندٌن )أ( او) ب( من هذه الفمرة فللمشتري الحك فً اعالن عدم اهلٌة   01-7

 ( اشهر او سنة6لمدة ) ممدم العطاء وتعلٌك مشاركته فً المنالصات المدة ) ادخل فترة عدم االهلٌة(.

 نسخة اصلٌة واحدة اضافة الى اصل العطاء ٌكون عدد النسخ ) ادخل العدد(. 00-1
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 د. تسلٌم وفتح العطاءات

 

 ) أ ( 01-1

 الٌعمل بها   ]ادخل"ٌحك" أو "ال ٌحك"[ للمتمدمٌن تسلٌم عطاءاتهم عبر البرٌد اإللكترونً.

 

 )ب( 01-1

 حك تسلٌم عطاءاتهم إلكترونٌاً, ٌجري تسلٌم العطاءات كما ٌأتً:إذا كان لممدمً العطاءات 

 الٌعمل بها ]أدخل وصف إجراءات التسلٌم[

 

 )ج( 01-0

  ٌجب أن تحمل المغلفات الداخلٌة والخارجٌة العالمات اإلضافٌة الخاصة

 ]أدخل االسم و/أو الرلم الذي ٌجب أن ٌظهر على مغلف العطاء لٌدل على هذا العطاء[ 

/  مع رلم المنالصة وتارٌخ المستمسكات( –تجاري  –ٌجب ان تكون الظروف مختومة وٌثبت علٌها محتوٌات الظرف )محلً 

 الغلك واسم وعنوان الشركة المتمدمة بالكامل

         شارع الساٌدٌن الرئٌسً معاونٌة السمنت الشمالٌة/موصل/حً الوحدة/ ألغراض تسلٌم العطاء, عنوان المشتري هو: 02-1

mail:n_trading@icsc.gov.iq-E  

 [الى الشركة العامة للسمنت العرالٌة / معاونٌة السمنت الشمالٌة]

 [شارع الساٌدٌن الرئٌسً-حً الوحدة –العنوان: موصل ]

 [الطابك الثانً :رلم الطابك ]

 [الموصل -محافظة نٌنوى ]المدٌنة: 

 الٌوجدالرمز البرٌدي: 

  [12/1/1020]الموعد النهائً لغلك المنالصة: 

  ( ظهراً 10الساعة )الولت: 

 ٌتم فتح العطاء فً المكان والزمان األتٌٌن: 07-1

 n_trading@icsc.gov.iqmai l: -E( معاونٌة السمنت الشمالٌة/موصل/حً الوحدة/شارع الساٌدٌن الرئٌسً) العنوان

 (الطابك الثانً)ة رلم الطابك والغرف

 (الموصل -محافظة نٌنوى )المدٌنة 

 (12/1/1020)التارٌخ 

 (ظهراً  10 الساعةالولت )

( من التعلٌمات لممدمً العطاء, ستكون 1-01عبر البرٌد اإللكترونً وفما للفمرة الفرعٌة  ) إذا كان من المسموح تسلٌم العطاءات 07-1

 إجراءات فتح العطاءات كما ٌاتً:

 الٌعمل بها ]أدخل الوصف المفصل لإلجراءات[
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 التمٌٌم وممارنة العطاءات -هـ 

 العملة المعتمدة(االسعار الممدمة بعمالت اخرى تحول الى ماٌعادلها من ) ادخل   12-1

 مصدر تحوٌل العملة ) ادخل المصدر المعتمد لسعر التحوٌل(

 الدٌنار العرالً فمط تارٌخ سعر التحوٌل ) ادخل الٌوم, الشهر, السنة(

 على اساس السعر النهائً ٌتم التمٌٌم والممارنة على اساس) الفمرات او االجزاء( ) أ ( 14-1

  المدرجة الحمامالحظة : اختر واحدة من الخٌارات 

ٌتم تمٌٌم العطاءات اوٌتم تمٌٌم العطاءات وممارنتها على اساس كل فمرة وٌكون العمد متضمنا الفمرات المحالة لممدم العطاء الفائز.

واذا ورد فً جدول االسعار الحد ممدمً العطاءات فمرة غٌر مسعرة فٌتم اعتبار سعرها  السعر النهائً وممارنتها على اساس

اسعار بمٌة الفمرات االخرى فً البند. كما فً حالة عدم ادراج احد الفمرات فً جدول االسعار الحد العطاءات  مغطى ضمن

المستجٌبة سوف ٌتم اخذ معدل سعرها فً العطاءات المستجٌبة االخرى وٌتم اضافتها الى مبلغ هذا العطاء لتحدٌد كلفته النهائٌة 

 الغراض الممارنة السعرٌة للعطاءات.

 ٌجري التمٌٌم باستخدام المعاٌٌر الموجودة فً الفصل الثالث )التمٌٌم وممارنة العطاءات(: )د( 14-1

 ٌكون التمٌٌم حسب المعاٌٌر الترجٌحٌة الواردة من وزارة التخطٌط

 ]أشر إلى الجدول الثالث, معاٌٌر تمٌٌم وممارنة العطاءات, أدخل جمٌع التفاصٌل الالزمة[

 التجهٌز ) ادخل نعم او ال, اذا كانت االجابة نعم , ادخل معامل التعدٌل(االنحراف فً تولٌتات  -أ 
 االنحراف فً تولٌتات الدفعات ) ادخل نعم او ال, اذا كانت االجابة نعم , ادخل المعاٌٌر , االلٌة والمنهجٌة( -ب 
للمعدات المذكورة فً العطاء كلفة االجزاء المابلة لالستبدال والمواد االحتٌاطٌة الغراض الصٌانة وخدمات مابعد البٌع  -ج 

 )ادخل نعم او ال, اذا كانت االجابة نعم ادخل المعاٌٌر والمنهجٌة(
 توفر خدمات ما بعد البٌع والمواد االحتٌاطٌة فً بلد المشتري للمعدات الممدمة فً العطاء -د 

 ) ادخل نعم او ال, اذا كانت االجابة نعم , ادخل المعاٌٌر المنهجٌة(     

المتولعة الغراض التشغٌل والصٌانة للعمر التشغٌلً للمعدات ) ادخل نعم او ال, اذا كانت االجابة نعم , ادخل الكلفة  -هـ 

 المعاٌٌر المنهجٌة(

 اداء وانتاجٌة المعدات الممدمة ) ادخل نعم او ال, اذا كانت االجابة نعم , ادخل المعاٌٌر المنهجٌة( -و

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

 و. إرساء العطاءات 

 الٌوجد الحد االعلى للنسبة المئوٌة المسموح بها لزٌادة كمٌات بنفس االسعار )ادخل النسبة( 21-1

 الٌوجدالحد االعلى للنسبة المئوٌة المسموح بها لتخفٌض الكمٌات بنفس االسعار )ادخل النسبة( 

 من تارٌخ صدور كتاب المبول ] ٌوم 15 [ ٌتم تولٌع العمد خالل  21-0

 من تارٌخ صدور كتاب المبول   ]ٌوم 15 [ ٌتم تمدٌم ضمان حسن االداء خالل  22-1
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 نموذج معلومات ممدم العطاء

 

 ٌمبل أي استبدال[]على ممدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفما للتعلٌمات المدرجة فً أدناه , و ال ٌسمح بأي تعدٌل على هذا النموذج, وال 

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

 رلم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل رلم العطاء[

 صفحة ________ من _________ صفحة

 . االسم المانونً لممدم العطاء: ]أدخل اسم الممدم[    1

راج االسم المانونً لكل شرٌن: ]أدخل االسم المانونً لكل شرٌن . فً حالة كون ممدم العطاء مشروعاً مشتركاً, ٌجب إد0

 فً المشروع المشترن[

 ممدم العطاء فعال أو تلن التً ٌنوي التسجٌل فٌها: ]أدخل اسم الدولة[  . الدولة المسجل فٌها1

 . سنة تسجٌل ممدم العطاء: ]أدخل سنة التسجٌل[2

 المسجل فٌها ]أدخل العنوان[ . العنوان الرسمً لممدم العطاء فً الدولة3

 . معلومات عن الممثل المخول لممدم العطاء4

 االسم: ]أدخل أسم الممثل المخول[

 العنوان: ]أدخل عنوان الممثل المخول[

 الهاتف/الفاكس: ]أدخل رلم هاتف وفاكس الممثل المخول[ 

 البرٌد اإللكترونً: ]أدخل البرٌد اإللكترونً للممثل المخول[

 نسخ عن الوثائك األصلٌة من: ]ضع إشارة بجانب الوثائك األصلٌة المرفمة[ . مرفك7

من التعلٌمات لممدمً  0-2و  1-2( اعاله, وفك الفمرة الفرعٌة 1عمد تأسٌس او تسجٌل الشركة المسماة فً)      

ٌة لممدم العطاء و جمٌع االطراف التً ٌتألف منها ممدم العطاءات ان ٌحملوا جنس) 1-2تنص الفمرة  العطاء.

اٌة دولة و حسب العمود الواردة بالمسم الخامس )الدول المؤهلة( وٌعتبر ممدم العطاء حامال لجنسٌة دولة ما 

تنطبك هذه المعاٌٌر ( اذا كان مواطنا فٌها او مؤسسا لشركة, او مسجال وعامال طبماً احكام لوانٌن تلن الدولة.

ن الي جزء من العمد بما فً ذلن الخدمات المتصلة اٌضا فً تحدٌد جنسٌة المماولٌن الثانوٌٌن او المجهزٌ

ٌجب أال ٌكون لممدم العطاء أي تضارب فً المصالح, حٌث سٌتم استبعاد أي متمدم )تنص  0-2والفمرة  .(بها

ً فً تضارب المصالح مع طرف او اخر فً  ٌثبت تورطه فً تضارب وٌمكن ان ٌفسر ممدم العطاء متورطا

 (.عملٌة تمدٌم العطاء

فً حالة كون ممدم العطاء مشروعاً مشتركاً , أرفاق رسالة تبٌن النٌة فً إنشاء مشروع مشترن أو اتفالٌة مشتركة,     

 من التعلٌمات لممدمً العطاء. 1-2وفما للفمرة الفرعٌة 

فً حالة كون المؤسسة مملوكة من الحكومة العرالٌة,تمدم وثائك تثبت استماللٌة المؤسسة المانونٌة والمالٌة وفماً     

ٌتوجب على ممدمً )تنص على  .من التعلٌمات لممدمً العطاء 3-2الحكام المانون , وفما للفمرة الفرعٌة 

 (متطلبات تأهٌل معمولة  لعطاءات إثبات استمرار أهلٌتهم بما ٌرضً المشتري بناء علىا
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 نموذج أستمارة تمدٌم  العطاء

 

 ال[]على ممدم العطاء أن ٌمأل هذا النموذج وفما للتعلٌمات المدرجة فً أدناه , و ال ٌسمح بأي تعدٌل على هذا النموذج, وال ٌمبل أي استبد

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

 رلم العطاء التنافسً الوطنً: ]أدخل رلم العطاء[

 دعوة طرح عطاء رلم: ]أدخل رلم الدعوة[

 الرلم البدٌل: ]أدخل رلم التعرٌف إذا كان هذا عطاًء بدٌالً[

 إلى: ]أدخل اسم المشتري الكامل[

 نحن المولعٌن فً أدناه نمر بأننا:

 سة وثائك العطاء ولٌس لدٌنا أٌة تحفظات علٌها, بما فً ذلن المالحك: ]أدخل رلم وتارٌخ إصدار كل ملحك[؛لمنا بدرا -أ 
نحن نعرض أن نزود السلع والخدمات المتصلة بها التالٌة بما ٌتوافك مع وثائك العطاء وجدول التسلٌم المحدد فً لائمة المتطلبات ]أدخل  -ب 

 لعاللة[؛وصفاً ملخصاً للسلع والخدمات ذات ا
 السعر اإلجمالً لعطائنا, باستثناء الحسومات الممدمة فً الفمرة )د( أدناه هو: ]أدخل السعر اإلجمالً باألحرف واألرلام[؛ -ج 
 الحسومات المعروضة ومنهجٌة تطبٌمها هً: -د 

 

سٌطبك بالتحدٌد من البنود إذا تم لبول عطائنا سنطبك الحسومات األتٌة. ]حدد بالتفصٌل كل حسم ممدم وعلى أي بند  الحسومات.

 الواردة فً جدول الطلبات[؛

تطبك الحسومات باستخدام المنهجٌة األتٌة: ]حدد بالتفصٌل المنهجٌة التً ستستخدم فً تطبٌك  منهجٌة تطبٌك الحسومات. 

 الحسومات[؛

 مً العطاءمن التعلٌمات لممد  1-02ٌستمر نفاذ عطائنا طوال الفترة المحددة فً الفمرة الفرعٌة       

تستمر نفاذٌة العطاء بعد الموعد النهائً المحدد من المشتري لتسلٌمه بحسب ما هو مذكور فً "ورلة بٌانات العطاء", وٌتم تنص )            

لممدمً من التعلٌمات  1-02من الموعد النهائً المحدد لتسلٌم العطاء وفك الفمرة الفرعٌة  (استبعاد أي عطاء تمتد نفاذٌته لفترة ألصر

ملزماً وٌبمى  (ٌجب أن ٌستلم المشتري العطاءات على العنوان المحدد و فً التارٌخ والولت المحددٌن فً بٌانات العطاء)تنص  العطاء

 بحمنا وٌمبل فً أي ولت ٌسبك انتهاء فترة الصالحٌة؛

 من التعلٌمات لممدمً العطاء,  22تعهد فً حالة لبول عطائنا بتمدٌم ضمان حسن االداء وفما للمادة ن -ه 
 (  ضمان حسن االداء) تنص على من شروط العمد العامة  11مادة ال  ( ضمان حسن االداء)تنص على           

  وبموجب التولٌتات المحددة فً ورلة (  تولٌع العمدعلى تنص )   21كذلن تولٌع العمد وفما للمادة            

 لعطاء, وبخالفه فأننا نتحمل األجراءات المانونٌة كافة المتخذة بحمنا بما فٌها مصادرة ضمانا بٌانات            

 العطاء الممدم من لبلنا وتحملنا فارق البدلٌن الناجم عن أحالة المنالصة على مرشح أخر.           

ولٌن الثانوٌٌن  او المجهزٌن الي جزء من العمد نحمل جنسٌات من دول مؤهلة ) ادخل جنسٌة ممدم العطاء و كذلن و ٌشمل ذلن المما   -و 
 جنسٌة جمٌع االطراف الداخلٌن فً العرض , اذا كان ممدم العطاء مشروعاً مشتركاً ( و جنسٌة كل مماول ثانوي مجهز. 

 من التعلٌمات لممدمً العطاء؛ 0-2عٌة لٌس لدٌنا أي تضارب مصالح وفك الفمرة الفر -ح    

 ٌجب أال ٌكون لممدم العطاء أي تضارب فً المصالح, حٌث سٌتم استبعاد أي متمدم ٌثبت ) تنص على    

  تورطه فً تضارب وٌمكن ان ٌفسر ممدم العطاء متورطاً فً تضارب المصالح مع طرف او اخر فً    

 (عملٌة تمدٌم العطاء    
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وأن اعتبرت شركتنا أو أي من فروعها أو الشركات التابعة لها بما فً ذلن المماولٌن الثانوٌٌن أو المجهزٌن ألي جزء من هذا لم ٌسبك  -ط

رة العمد, فالدو األهلٌة بممتضى المانون العرالً واألحكام الرسمٌة  ولم ٌتم  تعلٌك انشطتنا او ادراجنا فً المائمة السوداء من لبل وزا

ٌتم استبعاد ممدم العطاء الذي سبك وان تم اعتبارهُ فالداً لالهلٌة من )تنص على من التعلٌمات لممدمً العطاء؛ 1-2لفمرة التخطٌط وفك ا

(  من التعلٌمات لممدمً الى العطاء, فً تارٌخ إرساء العطاء. ان الئحة بأسماء الشركات المستثناة 3) المشتري بموجب المادة

او معلما ً للمشتري المبٌن فً تعلٌمات ممدمً العطاء. كما ٌستبعد أي متمدم للعطاءات فالداً لالهلٌة أو موجودة على العنوان اإللكترون

 (او ممنوعاً من التعامل  من الدائرة المانونٌة أو دائرة العمود العامة الحكومٌة فً وزارة التخطٌط  نشاطه 

 

صرفها إلتمام العطاء أو تنفٌذ العمد: ]أدخل األسماء الكاملة لكل مستلم, عنوانه الرسوم والعموالت واإلكرامٌات األتٌة التً تم أو سٌتم  -ي

 الكامل, وسبب الصرف والمبلغ والعملة[

 المبلغ  السبب  العنوان  اسم المستلم

       

       

       

       

    

 )إذا لم ٌتم ولن ٌتم صرف أٌة دفعات, أدخل "ال ٌوجد"(؛

 

 العطاء ومذكرة اإلرساء مرفمة بموافمتكم الخطٌة تشكل عمداً ملزماً بٌننا حتى تحضٌر وتنفٌذ العمد الرسمً؛إننا ندرن أن  -ن

 

 إننا ندرن بأنكم لستم ملزمٌن بمبول العطاء األلل سعراً أو أي عطاء آخر تستلمونه. -ل

 

 التولٌع: ]أدخل تولٌع وصفة الشخص المذكور[

 

 ع على نموذج التسلٌم[بصفته ]أدخل الصفة الرسمٌة للمول

 

 االسم ]أدخل االسم الكامل للشخص الذي سٌولع على نموذج تسلٌم العطاء[

 

 مخول حسب األصول بتولٌع العطاء بالنٌابة عن: ]أدخل اسم ممدم العطاء كامال[

 

 التولٌع[  تم التولٌع فً ______________ الٌوم ________الشهر  _____________السنة__ ]أدخل تارٌخ
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 نموذج جدول األسعار

 

أن تتطابك ]على ممدم العطاء أن ٌمأل نموذج جدول األسعار وفك التعلٌمات المدونة فً أدناه, الئحة البنود فً العمود األول من جدول األسعار ٌجب 

 مع الئحة السلع والخدمات المتصلة بها المحددة من المشتري فً جدول المتطلبات[.
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 جدول الكمٌات : السلع

 الدولً . INCOTERMالى أخره طبما لـ  C&F,  CIP  تحدد طرٌمة البٌع التجاري فً شروط االعالن سواء كانت

 

 

 التارٌخ: _______________

 رلم العطاء التنافسً: __________

 الرلم البدٌل: _________________

 ________ من _________رلم الصفحة 

 

7 4 3 2 1 0 1 

 السعر اإلجمالً لكل بند بلد المنشأ

 

 وحدة السعر

 واصل الى المخازن

 رلم البند  وصف السلع تارٌخ التسلٌم الكمٌات والوحدات

]أدخل السعر اإلجمالً لكل  

 بند[

]أدخل أرلام الوحدات  ]أدخل وحدة السعر[

التً ٌجب أن توفر 

 وأسماء الوحدات[

]أدخل تارٌخ 

 [التسلٌم

]أدخل رلم كل  ]أدخل أسماء السلع[

 بند[

       

       

       

       

 السعر اإلجمالً: السلع 
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 بالعمدالخدمات المتصلة  –جدول الكمٌات و االكمال 

 

   تولٌع ممدم العطاء: ]تولٌع الشخص الذي ٌولع على العطاء[   اسم ممدم العطاء: ]أدخل اسم ممدم العطاء كامال[

التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[

 التارٌخ: _______________

 رلم العطاء التنافسً الوطنً: __________

 الرلم البدٌل: _________________

 رلم الصفحة ________ من _________

7 4 3 2 1 0 1 

السعر اإلجمالً 

للخدمة رلما 

 وكتابة 

 

 سعر الوحدة

 رلما وكتابة

تارٌخ التسلٌم فً  الكمٌات والوحدة

 مكان الوجهة

 النهائٌة

 البندرلم  لسلعوصف ا بلد المنشأ

]أدخل  السعر 

 اإلجمالً لكل بند[
]أدخل وحدة 

 [السعر لكل بند

]أدخل أرلام الوحدات التً سٌتم تزوٌدها 

 وأسماء الوحدات[

]أدخل تارٌخ 

ومكان التسلٌم 

 النهائً لكل خدمة[

]أدخل اسم بلد 

 [المنشأ

]أدخل رلم  [لسلع ]أدخل أسم ا

 [البند

       

       

       

       

      السعر اإلجمالً:  
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 نموذج ضمان العطاء )كفالة مصرفٌة(

 

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

_____________________________________ 

 ]أدخل اسم المصرف وعنوان الفرع أو المكتب المصّدر[

 المستفٌد: ]أدخل اسم وعنوان المشتري[

 التارٌخ: ]أدخل التارٌخ[

 ضمان عطاء رلم: ]أدخل الرلم[

خل اسم ممدم العطاء[ )فٌما ٌلً ٌسمى "ممدم العطاء"( لد سلمكم عطاءه المؤرخ ]أدخل التارٌخ[ )فٌما ٌلً ٌسمى "العطاء"( تم إبالغنا بأن ]أد

 لتنفٌذ  ]أدخل اسم العمد[.

 إضافة, فإننا ندرن, وفما لشروطكم, بأن العطاءات ٌجب أن تدّعم بضمان عطاء. 

زمون بموجب هذه الوثٌمة بدفع أي مبلغ أو مبالغ ال تتجاوز بمجملها مبلغ ]أدخل المبلغ بطلب من ممدم العطاء, نحن ]أدخل اسم المصرف[ ملت

لتزامه باألرلام[ )]أدخل المبلغ بالكلمات[ دٌنارا عرالٌا فور تسلمنا منكم أول طلب خطً مصحوبا بإفادة خطٌة تفٌد بأن ممدم العطاء لد أخل با

 ء: )بالتزاماته( تحت شروط العطاء ألن ممدم العطا

 

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

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

 ( ٌفشل أو ٌرفض تنفٌذ نموذج العمد, إن كان مطلوبا, أو1)

 مات لممدمً العطاء. ( ٌفشل أو ٌرفض أن ٌوفر كفالة حسن التنفٌذ بحسب التعل0ٌ)

 تنتهً صالحٌة هذا الضمان:

من لبل أ( إذا كان ممدم العطاء هو الذي أرسً علٌه العطاء, فور تسلمنا لنسخ العمد المولعة من ممدم العطاء وكفالة حسن التنفٌذ الصادرة لكم  

 ممدم العطاء؛ أو

 ب( إذا لم ٌرس العطاء على ممدم العطاء, عندما ٌسبمه 

 لنسخة من تبلٌغكم لممدم العطاء بأن العطاء لم ٌرس علٌه, أو ( تسلمنا1) 

 ( بعد ثمانٌة وعشرٌن ٌوما من انتهاء نفاذٌة عطاء ممدم العطاء. 0) 

 منا فً المكتب فً ذلن التارٌخ أو لبله. ٌستلموبالتالً, فإن أي طلب للدفع تحت هذه الكفالة ٌجب أن 

 .    . الصادرة وفما للمانون العرالًتخضع هذه الكفالة للموانٌن الموحدة لطلب الضمانات, 

____________________________ 

 ]تولٌع )توالٌع( الممثل )الممثلٌن( المخول )المخولٌن(
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