
  )تعليمات إلى مقدمي العطاءات ( 
  ٢٠٠٨لسنة ) ١(من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم / ثانيا /٥ المادة إلىاستنادا 

  وكافة التعليمات والقوانين النافذة
 تكون العطاءات  داخل غالف مغلق مختوم يكتـب          –قسم العقود /  تقدم العطاءات إلى محافظة القادسية       -١

 والتوقيع عليه من قبل مقدم العطاء وبعد تدوين          استمارة تقديم العطاء   رقمها بعد ملء  عليه اسم المناقصة و   
وكتابة والتوقيع على جميع صفحات مستندات المناقصة ومـلء الفراغـات الالزمـة             " األسعار بالمداد رقما  

 اختالفـه   ويجب أن تكون الكتابة وجميع األرقام واضحة وخالية من الحك ويعول على السعر كتابة في حالة               
يوضع الكشف المسعر في ظرف مستقل مع نسخه مصورة من الكشف المـسعر             "(.  رقما نمع السعر المدو  

وتوضع كافة المستمسكات والوثائق المطلوبة في ظرف أخر ويوضع الظرفان في ظرف كبير مغلق ومختوم               
وهاتفـه وبريـده    واسم و توقيع مقـدم العطـاء وعنوانـه          . ومثبت عليه رقم وتاريخ المناقصة واسمها       

  ).لغرض إجراء التبليغات الالزمة.االلكتروني والموبايل 
  :  المستندات والوثائق المرافقة مع العطاء -٢

كذلك يجب على مقدم العطاء أن يرفـق مـع عطائـه       ، يجب أن ترفق مع العطاء جميع مستندات المناقصة         
  :الوثائق اآلتيــــــة 

مـصورة   ) ساريــــة المفعـول    ( يط والتعاون اإلنمائي     هوية تصنيف صادرة من وزارة التخط      -أ
  وشهادة التأسيس الشركات) النموذج البالستيكي الجديد ( ملون
 . مصورة ملونة) مجددة ( هوية اتحاد المقاولين -ب
   يكون توقيع العقد حصرا من قبل المدير المفوض للشركة والتقبل اي وكالة عند توقيع العقد -ج
قسم الشركات النسخة األصلية وباسم الشركة معنـون   / مة من الهيئة العامة للضرائب     كتاب براءة ذ   -د

  ) ساري المفعول ( قسم العقود /إلى محافظة القادسية 
   قائمة باألعمال المماثلة المنفذة من قبل مقدم العطاء مؤيدة من الجهات المعنية -هـ
والجهاز الفني من االختصاصيين لدى مقدم       ) مؤيدة من الجهات المعنية   ( قائمة بالمكائن والمعدات     -و

  العطاء واستخدام اآلليات ألحديثه في تنفيذ المشروع
  . مايؤيد امتالك المقاول أو الشركة االليات -ز
  . الحساب الختامي مصادق من قبل محاسب قانوني للسنوات الثالثة السابقة -ح
  . عدل يحدد نسبة كل شريك عقد شراكه في حالة وجود شريك مصادق من قبل كاتب ال-ط
بكامـل  ( التامينات االولية تكون  تقدم بصك مصدق أو خطاب ضمان صادر من مـصرف معتمـد                  -ي

معنونـه ألمـر محافظـة      ) بالدينار العراقـي    (من مبلغ العطاء المقدم     % ١البالغة  ) التأمينات األولية   
معنية ويجب أن تقدم خطاب الضمان من       ويذكر فيه اسم ورقم المناقصة ال     " (قسم العقود  نافذا   /القادسية  

احد المصارف المعتمدة في العراق وان ال يكون مشروطا ويدفع حين الطلب وان تكـون مـدة نفاذيـة              
خطاب الضمان سارية المفعول إلى مابعد انتهاء مدة نفاذية العطاء المحددة في وثائق المناقصة أو التي                

  " ) يوم٢٨"تم تمديدها وبمدة التقل عن 
  صل شراء التندر  و-ك
، هوية األحـوال المدنيـة    ، البطاقة التموينية ، بطاقة السكن   ("  تقديم المستمسكات التالية مع العطاء     -ل

قـسم  / كتاب تأييد مصادق من المجلس البلدي يؤيد مكان مقر الشركة معنون إلى محافظـة القادسـية               
  )وتكون كافة المستمسكات اعاله نسخ ملونة" العقود 

توفيرها في العـراق لمنتـسبيه       ) أذا كان غير عراقي     (سائل المعيشة التي يزمع المقاول       تفاصيل و  -م
  .من غير العراقيين 

  
  : معلومات عن مقدمي العطاءات -٣

العطاءات التي تقدمها الشركات غير العراقية يجب أن ترفق بها المستندات والوثائق الخاصة بتكـوين               
ية وجنسيات ممثليها المـسؤولين وأعـضاء مجلـس اإلدارة          الشركة والوثائق الخاصة بسلطة وصالح    

وجنسياتهم للشركات المساهمة ومالكة رأس المال للشركات األخرى مع صـورة مـصدقة مـن عقـد                 
  الشركة أو المشاركة والحسابات الختامية للسنة األخيرة وتقديم مايؤيد وجود فرع لها في العراق

   
  : منهج العمل -٤ 

 طريقة ومنهج تقدم العمل وتفاصيل ونوع المعدات التـي  مأن يبينوا في عطاءاته   على مقدمي العطاءات    
  يعتزمون استعمالها في تنفيذ المقاولة

  : مدة أكمال األعمال -٥
مالم يحدد صاحب العمل مدة أكمال األعمال في مستندات المناقصة فعلى مقدمي العطاءات أن يـذكروا                

مال وسوف يكون مقدم العطاء الذي ترسـو المناقـصة عليـه            في عطاءاتهم المدد الالزمة إلكمال األع     
  )وتعتبر العطل الرسمية ضمن مدة تنفيذ المقاولة .(بأكمال األعمال ضمن تلك المدة" ملزما

  %)١٠ * مدة العقد ÷مبلغ العقد : ( تكون الغرامة التأخيرية بموجب المعادلة اآلتية -٦



  .ختبرية الناجحة والفاشلة والمعادة  يتحمل المقاول كلفة جميع الفحوصات الم-٧
 يتحمل المقاول الذي ترسو عليه المناقصة مصاريف نشر اإلعالن في الصحف  ووسـائل األعـالم                 -٨

  .األخرى 
  : مدة نفاذ العطاءات-٩

  . يوما اعتبارا من تاريخ غلق المناقصة٩٠تبقى العطاءات نافذة وملزمة لمقدمي العطاءات لمدة  
  :مي العطاءات على المعلومات  الالزمة  وجوب حصول مقد-١٠

على مقدمي العطاءات قبل تقديم عطاءاتهم وبالرغم من المعلومات التي يمكن أن تتـضمنها مـستندات           
المناقصة أن يقوم بأنفسهم بالتحريات عن طبيعة العمل والظروف المحيطة بهم وعليهم بـصفة عامـة                

ن بصورة أو بأخرى أن تؤثر على التزامات مقـدم          الحصول على المعلومات عن جميع األمور التي يمك       
العطاء الذي ترسو المناقصة عليه بموجب المقاولة أو على التوازن المالي للمقاولة أو بـسبب ماقـد                 

أن أي إهمال أو تأخير أو عجز من مقدم العطـاء فـي الحـصول علـى                 . يعترض العمل من مخاطر     
 أو بشأن أية مسائل أخرى اليعفى مقدم العطـاء الـذي            معلومات يمكن االعتماد عليها بشأن ماذكر أنفا      

ترسو المناقصة عليه من المخاطر وااللتزامات أومن مسؤولية أكمال األعمال ضـمن المـدة المحـددة                
  .وباألسعار المدونة في العطاء 

  :العمل ككل  -١١
غير ذلـك فـي     عطاءات لألعمال بأجمعها واليقبل أي عطاء لجزء معين من األعمال أال أذا نص على               

  . مستندات المناقصة ويهمل كل تحفظ ان وجد
  : تنفيذ المقاولة -١٢

من تاريخ تبلغه بقرار اإلحالـة      " يوما) ١٤(  المقاول الذي يقبل صاحب ا لعمل عطاءه الحضور خالل          
لتوقيع صيغة العقد وتقديم ضمان حسن لتنفيذ بموجب شروط المقاولة وإذا امتنع المقاول عـن ذلـك                 

العمل إنذاره وعند عدم استجابة مصادرة التأمينات األولية وتنفيذ العمل على حسابه وتحميله             فلصاحب  
من كلفـة العمـل المنفـذ وفـق         %   ٢٠الفرق بين البدلين مع التحميالت اإلدارية بنسبة التزيد  عن           

   ٢٠٠٨لسنة ) ١(للتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
  : توجيه المراسالت -١٣

ألغـراض  " م العطاء المثبت لدى صاحب العمل عند الحصول على مستندات المناقصة نافـذا           عنوان مقد 
المراسالت أثناء  العطاءات وعلى المقاول أعالم الدائرة عند حصول تغييـر بعنوانـه أو خالفـه فـأن         

ويكون توجية االشعارات والمراسالت اما في موقع العمـل         (المراسالت ترسل على العنوان في العطاء       
  )ومقر الشركة او محل السكن ا

  : قبول العطاء -١٤
لتقديره في قبول أو رفض أي عطاء أو فـي  " رب العمل غير ملزم بقبول أوطأ العطاءات وله الحق تبعا   

تأجيل أو إلغاء المناقصة في اي وقت قبل ابرام العقد دون أن يكون لمقدم العطاء حق المطالبـة بأيـة                    
  .المناقصة فقط عند الغائها تعويضات ويعاد ثمن شراء وثائق 

أذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر إزاءها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقـرة                    
  . أو الفقرات وبحدود الكميات ألمدونه إزاءها مشمولة بالسعر اإلجمالي للعطاء 

  -: التزامات اخرى – ١٥
  . نقصان المواد المجهزة من سلع و خدمات إمكانية صاحب العمل زيادة أو-          ا  
  . تقديم أي بيانات أو مستندات تتطلبها طبيعة العمل -       ب
   تكون أولولة ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات إلى الجهة صاحبة اإلعالن-  ج
سـتغالل   في مايخص أعمال الترابية والدفن مراجعة قسم األمالك لغرض التأييد والموافقة علـى ا              –  د

  .المقالع 
 من اإلسفلت العراقي وتضمين ذلك اإللزام في العقود الموقعة بين الجهات الحكومية وبين              ة االستفاد -    ه

  .المقاولين 
من  ) ٢٠٠٨ لسنة   ١(على الشركات والمقاولين االطالع على تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم           -     و  
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*******************  

  

 www.dewaniyarc.com                               موقعنا على شبكة األنترنت                                     
 gcddiw@yahoo.com                                    للمزيد من المعلومات مراسلتنا على بريدنا االلكتروني
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