The Unified Form of Evaluating Bids

نموذج تمٌٌم العطاءات الموحد

Supply of Commodities or Executing
Works

تجهٌزالسلع أو تنفٌذ األشغال

1

تمهٌد

Preface

This Unified Form for Evaluating Bids was لمد تم إعداد نموذج تمٌٌم العطاءات الموحد هذا الستخدام
prepared for the use of the Executing الجهات الحكومٌة المنفذة ( صاحب العمل) فً تمٌٌم
Government
Parties
(Employer)
in  وفك أحكام،العطاءات الممولة من الموازنة الفدرالٌة
Evaluating the Bids Financed by the
. ًلانون العمود العامة العرال
Federal Budget According to the
Provisions of the Iraqi Law of General
Contracts
This Document aims to Assist in evaluating ًتهدف هذه الوثٌمة الى المساعدة فً تمٌٌم العطاءات الت
the Bids which were obtained only from the تم الحصول علٌها فمط من خالل إجراءات العطاءات
Procedures of General Competitive Bids
.االتنافسٌة العامة
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كٌفٌة أستخدأم هذه النماذج

How to Use these forms
1- The forms of evaluation and guide, in this
document, provide details for the steps of
carrying out bids evaluation obtained from thru
the general competitive bids and evaluation
procedures explained in the instructions to the
bidders, which are specified in the actual tender
documents used always.

 تفصٌل لخطوات، فً هذه الوثٌمة، توفر نماذج التمٌٌم والدلٌل.1
إجراء تمٌٌم العطاءات التً تم الحصول علٌها عبر العطاءات
ً وٌجب اتباع إجراءات التمٌٌم الموضحة ف.التنافسٌة العامة
التعلٌمات لممدمً العطاءات المحددة فً وثائك المنالصة الفعلٌة
.ًالمستخدمة دائما

2- We draw your attention that there is no need
that the evaluation, and what results out of it, be
prolonged, as the supply of goods " on the
shelf" is usually quick and easy for evaluation,
and the forms shall be attached to the evaluation
report but they can be adjusted
to meet
requirements of tender documents and the
report shall contain a number of attachments
that clarify the details of bid evaluation or
explain certain disputed words and numbers,
and cross- reference shall be used frequently
alongside with the referral to the relevant clauses
in the tender documents

 وما ٌنتج عنه، نلفت االنتباه إلى أنه ال داعً ألن ٌكون التمٌٌم.2
 فعادة ما ٌكون تجهٌزالسلع "على الرف" سرٌع.ًمطوال
من تمرٌر
ّ
 ولكن ٌمكن، و ال بد أن ترفك النماذج بتمرٌر التمٌٌم.وٌسهل تمٌٌمه
 وٌجب أن.تكٌٌفها لتالئم المتطلبات الخاصة بوثائك المنالصة
ٌتضمن التمرٌر عدد من المرفمات التً تشرح تفاصٌل تمٌٌم العطاء
 وٌجب استخدام اإلسناد.أو توضح كلمات أو أرلام خالفٌة معٌنة
الترافمً بكثرة إلى جانب اإلحاالت إلى الفمرات المالئمة فً وثائك
.المنالصة

3- It must be referred especially the tender
documents
that contains a "package" of
smaller contracts, among which ("Schedules"),
and it is also called "slides" or "articles" that
can be anchored as a schedule or slide or article
to one bidder that was awarded more than
schedule or slide, provided that the awarding
shall fit with the necessity of obtaining the lowest
price evaluated for the package – separately, and
depends on the conflict of settlement (see Annex
1, Para 7 (b)) the joint schedule for all are 1,2 and
3 only

 ٌجب اإلشارة بشكل خاص فً وثائك المنالصة التً تتضمن.3
("رزمة") عمود أصغر منها (" جداول" – وٌطلك علٌها أٌضا
 والتً ٌمكن إرساؤها كجدول أو شرٌحة أو،)""شرائح" أو "بنود
/  وفً هذه الحاالت ٌتم تمٌٌم كل جدول،بند لممدم عطاء واحد
شرٌحة أخذٌن فً نظر االعتبار الحسم الذي لد ٌعرضه ممدم
العطاء إذا تمت اإلحالة علٌه ألكثر من جدول أو شرٌحة على شرط
أن تتالءم اإلحالة مع ضرورة الحصول على أدنى سعر ممٌم
 ومتولف على تضارب الحسم،للرزمة الكاملة بشكل منفصل
ً الجداول المشتركة للجمٌع ه.)) (ب7  الفمرة،1 (راجع الملحك
. فمط3 و2 و،1

 ٌجب على صاحب العمل دراسة نماذج التمٌٌم هذه والدلٌل أثناء إعداد.4
 وذلن لتمدٌر الظروف اإلدارٌة المطلوبة لتمٌٌم العطاءات بشكل،المشروع
 وان تطلب األمر االستعانة بمستشارٌن لدٌهم خبرة للمساعدة.صحٌح
.  ودفع اتعابهم من تخصٌصات المشروع.فً التمٌٌم

4- The employer shall study these evaluation
forms and guidebook during the project
preparation, in order to evaluate the
administrative conditions required for bid
evaluation correctly, even if the matter would
need resorting to experts with experience to help
in evaluation get them paid from the project
allocations.
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Section 1- Unified Forms to Evaluate
Bids

 النماذج الموحدة لتمٌٌم.1 المسم
العطاءات
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Unified Cover

الغالف الموحد

Report of Bid Evaluation and
Recommendation of Awarding Contract

تمرٌر تمٌٌم العطاءات
وتوصٌة إحالة العمد
__________ :أسم المشروع

Project Name :

رلم التبوٌب فً الموازنة

Classification No. in Federal Budget :

________________:الفدرالٌة

:أسم العمد

Contract Name :

________________________

______________:رلم التعرٌف

Identification No :

______________تارٌخ التسلٌم

Date of Delivery:
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تمرٌر التوصٌة باإلحالة

Report of Awarding Recommendation
If the contract is subject to a prior review,
report of bid evaluation shall be attached to
letter of awarding recommendation issued by
analysis and evaluation and to be forwarded to
authority responsible for contracting/employer

 فٌجب أن ٌرفـك تمرٌر،إذا كان العـمد خاضعا للمراجعة المسـبمة
تمٌٌـم العـطاءات مع خطاب التوصـٌة باإلحالة مـن لجنه التحـلٌل
 صاحب العمل/و التمٌٌم وٌرفع إلى الجهة المسؤولة عن التعالد

the
the
the
the
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Schedule 1. Definition

 التعرٌف.1 الجدول

1.1

Government
department
/Employer

…………………

الجهة
1.1
/الحكومٌة
صاحبة العمل

2.1

Financial
Allocation

…………………

2.1
التخصٌص
ًالمال

3.1

Bid Expiration

…………………

4.1

Date of tender
closing
(A) Original
(B) Amended

…………………
…………………

Project's Name

………………..

5.1

6.1 Buyer (or
employer )
(A) Name
(B) Address

نفاذ

تارٌخ
4.1
غلك المنالصة
ًاألصل
)(أ
(ب) المعدل
اسم
5.1
المشروع

…………………
…………………

 المشتري6.1
صاحب
(أو
)العمل
االسم
)(أ
(ب) العنوان
رلم
7.1
المنالصة

……………………

7.1

Tender No.

8.1

Tender Description ……………………

9.1

Estimated cost

3.1
العطاء

…………………

وصف

8.1
المنالصة

الكلفة

9.1
التحمٌنٌة

1

10.1 Contracting
method
(choose one)

General
Competitive
Bids.........
Others ……

_____ أسلوب عطاءات تنافسٌة عامة1..1
التعالد (اختر
_____ أخرى
)واحدة
 المراجعة11.1
من
المسبمة
الجهة المخولة
_____ نعم _____ ال
مطلوبة

11.1 Is the prior review Yes…….
of the
No……..
Authorized entity
enquired?
12.1 Is the price of
the contract
fixed

عمد
الثابت

Yes……..
No………
_____ نعم _____ ال
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12.1
السعر
نص

 التموٌل13.1
 إن،المشترن
:وجد

13.1 Joint financing ,
if any:
…………………
(A) Name of the
…………………
financing Agency
(B) Financing rate
of the agency

_________________________________

اسم
)(أ
الوكالة
الممولة
(ب) نسبة
تموٌل
الوكالة

. أذكر المصدر والتارٌخ الذي إعتمدت به هذه المٌزانٌة

1

Mention the source and date that the balance sheet is
adopted
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 إجراءات المنالصة.2 الجدول

Schedule 2 Tender Procedures
1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

Announcement
of the whole
tender
(A) Name of
the national
newspaper
(B) Date of
issue
(C) E-Mail of
the Employer
(D) E-mail of
(UNDB)
Preand
(dgMarket),
Qualification
if required
(A) Number of
the prequalified
organizations
(B)
Approval of
Announcement
the
Employer
of the limited
tender
(A) Name of
the national
newspaper
(B) Date of
issue
(C) E-Mail of
the Employer
(D) E-mail of
(UNDB) and
(dgMarket)

 االعالن عن المنالصة1.2
الشاملة

…………………
…………………

(أ) اسم
الصحٌفة الوطنٌة
ب) تارٌخ
 (
االصدار
(ج) المولع
ًاأللكترون
لصاحب العمل
__________________
ًالمولع األلكترون
) وUNDB( لـ
___________________
) dgMarket (
 إن، التأهٌل المسبك2.2
كان مطلوبا

……………………………
……………………………

(أ) عدد المؤسسات
المؤهلة مسبما
(ب) موافمة
___________________
صاحب العمل
___________________

 األعالن عن المنالصة3.2
المحدودة

……………………………
……………………………

(أ) اسم الصحٌفة
الوطنٌة
(ب) تارٌخ اإلصدار
(ج) المولع
األلكترونً لصاحب
العمل

_________________

(د) المولع
ًأأللكترون
()وUNDB(
) dgMarket

_________________

 وثٌمة العطاء الموحدة4.2

Unified Bid
Document
……………………………
(A) Address
…………………………..
and date of
publishing
(B) Date of
Number of
……………………………
issuing for
parties that
bidders
purchased the
tender
documents

___________________

(أ) العنوان وتارٌخ
النشر
___________________
(ب) تارٌخ
اإلصدار
___________________
للمنالصٌن
ً عدد الجهات الت5.2
وثائك
اشترت
المنالصة

___________________
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6.2

على
 التعدٌالت6.2
 إن وجدت،الوثائك

Amendments ……………………………
on the
documents , if
any

جمٌع
___________________

إدرج
توارٌخ
اإلصدار

)(أ

__________________

7.2

8.2

Date
of theall ……………………………
(A)
Include
conference
dates
of issuing
before the bid ,
if any
Date of
……………………………
sending the
minutes of
meeting of the
conference
before the bid
to the bidders

 تارٌخ مؤتمر ما لبل7.2
 إن وجد،العطاء
___________________

 تارٌخ ارسال محضر8.2
االجتماع لمؤتمر ما
لبل العطاء الى
المنالصٌن
_________________________________
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Schedule (3) Delivering and Opening Bid

 تسلٌم العطاءات وفتحها.3 الجدول


3-1

غلك

Date of Tender
Closing
(A) Original date and ……………………………
……………………………
time
(B) Extensions , if
any

 موعد1.3
المنالصة

_______________________
____ التارٌخ والولت

)(أ
ًاألصل
_______________________
 إن، (ب) التمدٌدات
__________
وجدت

3-2

Date And Time of
Bid Opening

……………………………

_______________________  تارٌخ وولت فتح2.3
__________
العطاء

3-3

……………………………
Register of bid
opening , and date of
sending it to the
contracting party

فتح
سجل
3.3
وتارٌخ
،العطاء
_______________________ إرساله إلى جهة
التعالد
__________

3-4

No. of Bids
determined

 عدد العطاءات4.3
المسلمة
_______________________

4.4

 تارٌخ نفاذ العطاء4.4
)(أٌام أو أسابٌع

Date of Bid Expiry
(Days and Weeks)
……………………………
(A) Specified by
…………………………..
origin
(B) Extensions ,if any

_______________________
_______________________
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(أ) المحدد
باألصل
،(ب) التمدٌدات
إن وجدت

 أسعار العطاءات (فً المراءة العلنٌة) عند فتح العطاءات.4 الجدول
التحدٌثات أو
الحسومات أو
1

المالحظات
)(ح

أسعار العطاءات الممروءة علنا

تعرٌف ممدم العطاء

المبلغ

العملة

الدولة

المحافظة أو اإلللٌم/المدٌنة

االسم

)(ج

)(ث

)(ت

)(ب

)(أ

1

ً إلى عٌوب أي ضمان عطاء مطلوب ف، أٌضا، أشر. والسحب والعطاءات البدٌلة، مثل الحسومات الممدمة،لدم وصفا ألٌة تحدٌثات على العطاء الممروء علنا
.ً فٌما ٌأت2  الفمرة،1  الملحك، أٌضا، راجع.وثائك المنالصة أو بنود مهمة أخرى

Schedule (4) Bid Prices (in the public reading) at Bid Opening
Identifying of the bidder
Name
(A)

City/Governorate or
region
(B)

Bid Prices read in public
State

Currency

Amount

(C)

(D)

(E)

1

Updates,
Discounts, or
Remarks1
(F)

Submit a description of any updates of the tender that read that was in public , such as submitted discounts ,
withdrawal , alternative bids , point also to the faults of any required bid guaranty in the tender documents or other
important items , review also Annex 1 , Para 2 that comes later :
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ً التمٌٌم األول.5 الجدول
المبول للفحص
ًالتفصٌل
)(خ

االستجابة الجوهرٌة

اكتمال العطاء

ضمان عطاء

األهلٌة

التحمك

ممدم العطاء

)(ح

)(ج

)(ث

)(ت

)(ب

)(أ

الخ

.4  راجع المثال فً الملحك. مثال للتجاوب مع الشروط الفنٌة، لد ٌتم االحتٌاج الى أعمدة إضافٌة.ً فٌما ٌأت5  الفمرة،1  راجع الملحك، لتفسٌر العناوٌن:مالحظة

Schedule (5) Preliminary Evaluation
Bidder Verification Eligibility
(A)
(B)
(C)

Bid
Guaranty
(D)

Bid
Completion
(E)

Fundamental
Response
(F)

Acceptance
of the
detailed test
(G)

etc.

Note: to interpret the titles, see Annex 1, Para 5 as follows. Additional columns may be needed, for example to
respond to the technical conditions. see Annex 4
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 التصحٌحات والحسومات غٌر المشروطة.6 الجدول
أسعار العطاءات
/المصححة
المحسومة

2

الحسومات غٌر المشروطة
)المبلغ (مبالغ

أسعار العطاءات
المصححة

النسبة
المئوٌة

أسعار العطاءات
الممروءة علنا

التصحٌحات
المبالغ
االحتٌاطٌة

األخطاء
1

المبلغ

الحسابٌة

العملة

)(خ
)(ذ) = (ح) – (د

)(د

=)(ح

)(ج

ممدم العطاء

)(ب

)(ث

)(أ

)(ت
) (ث) – (ج+ )(ت

الخ

 األعمدة (أ) و(ب) و(ت) هً من. العمود خ) هً فمط التً تشمل فً هذا الجدول والجداول الالحمة، 5  العطاءات التً تم لبولها فً التمٌٌم األولً (الجدول:مالحظة
.)ً (األعمدة (ا) و(ث) و(ج) على التوال4 الجدول
1
.لد تكون التصحٌحات فً العمود (ث) بالموجب أو بالسالب
2
 ٌدخل، إذا لدم الحسم كمبلغ.1  (ت) فً الملحك6  راجع الفمرة.) فعادة ٌكون العمود (د) حاصل ضرب العامود (ح) بالعمود (خ،إذا لدمت الحسومات كنسبة مئوٌة
. زٌادة السعر حسم بالسالب.)مباشرة فً العمود (د

 Schedule (6) Corrections and Unconditional Discounts
Unconditional
 Corrections Corrected
(A)
Discounts
Bid
public
Currency Amount Arithmetic Reserve Prices (F) Percentage Amount(s)
(B)
(C)
Errors Amounts
(G)
(H)
(D)
(E)
=

Bidder

Bid Prices read
in

Corrected/
Discounted
Bid Prices
(I) = (F) (H)

(C)+(H) (E)
etc.

Note: only the bids accepted in the preliminary evaluation (Schedule 5, Column G) are included in this schedule and
the subsequent schedules.
Columns (A), (B) and (C) are from Schedule 4, the Columns (A), (B) and (E) respectively
the corrections in Column (D) may be in positive or negative.
If the discounts are submitted as percentage, Column (D) is usually is a result of multiplying Column (F) by Column
(G). see Para (6) in Annex 1.
If the discount is submitted as an amount, it is included directly in Column (H), the price increase of discount in
negative.
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 اإلضافات والتعدٌالت واالنحرافات المسعرة.7 الجدول

إجمالً السعر

االنحرافات المسعرة
2

) (ت+ )(ح) = _ب
) (ج+ ) (ث+

)(ج

2

2

التعدٌالت

)(ث

اإلضافات

أسعار العطاءات
1
المحسومة/المصححة

ممدم العطاء

)(ت

)(ب

)(أ

الخ

.) العمود (ذ6  العمود (ب) هو من الجدول1
) (ث6  راجع الفمرات. وتصاحبه العملٌات الحسابٌة، ٌجب عمل حاشٌة سفلٌة لكل إدخال فً العامود (ت) أو (ث) أو (ج) وشرحه بتفصٌل مالئم2
.1  (ح) على التوالً فً الملحك6 (ج) و6و

Schedule (7) Additions, Adjustments and Priced Deviations
Bidder
(A)

Corrected/Discounted
Bid Prices1
(B)

Additions
2
(C)

Adjustments
(D)

2

Priced

Total Price

Deviation2

(F)=
(B)+(C)+(D)+(F)

(E)

Etc.
1

Column (B) is from Schedule 6, Column (I)
A footnote has to be made for each entry in Column (C), (D) and (E) and explain it in a proper detail with
arithmetic operations. See Schedule 6, Para (C), (E), and Para (E) respectively in Annex 1.
2
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 اإلرساء الممترح للعمد ذو المٌمة التمٌٌمٌة األدنى.8 الجدول
______________________________

ممدم العطاء المتجاوب وبأدنى تمٌٌم1.8

____________________

(أ) االسم
(ب) العنوان
ً أدرج المجهز الفعل،إذا لدم العطاء من وكٌل2.8

____________________

(أ) االسم
(ب) العنوان
______________________________  وجنسٌاتهم، أدرج جمٌع الشركاء،إذا كان العطاء من مشروع مشترن3.8
وحصصهم المحددة فً العمد
______________________________

 السنة) لتولٌع العمد، التارٌخ المحدد (الشهر4.8

____________________

مدة االنتهاء/ موعد التجهٌز الى مولع المشروع5.8

% المبلغ (مبالغ) أو

1

العملة

أسعار العطاء (العطاءات) الممروءة علنا6.8

2

تصحٌح األخطاء
3

الحسومات

8.8

تعدٌالت أخرى

9.8

اإلرساء الممترح

1..8

4
5

7.8

1

.) العمود (ب) و(ت6 من الجدول
2
.) العمود (ث6 من الجدول
3
.) (ب7  الفمرة1  راجع الملحك. ض ّمن أي تضارب فً الحسومات.) العمود (ذ6 من الجدول
4
.جمٌع شرح جمٌع التعدٌالت بالتفصٌل
5
.9 – 6 مجموع األسعار فً البنود

 Schedule (8) Proposed Award of Lowest Evaluation Value Contract
8.1 Responsive Bidder with lowest evaluation

.............................
....................................

(A) Name

(B) Address
8.2 If the bid is submitted by a representative,enter the actual
......................
supplier
.........................
(A) Name
8.3
If the Bid is Joint Venture, enter all partners, their ............................................
(B) Address
nationalities
..................................................................
And Specified
shares specified
in the contract.
8.4
Date (month,
year) to sign the contract
8.5 Date of supplying to project site/completion period
Currency
Amount(s) or %
8.6 Bid(s) Prices read in public1
8.7 Error Correct on2
8.8 Discounts3
9.8 Other Adjustments4
8.10 Proposed Award5
1
from Schedule 6, Column (B) and (C)
2
from Schedule 6, Column (C)
3
from Schedule 6, Column (I), enter any confliction in discounts, see Annex 1, Para 7 (B).
5
4
explain all adjustments in detail.
total prices in clauses 6-9
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 دلٌل التمٌٌم.1 الملحك

Annex (1) - Evaluation Guide
1- Definition and Bid Submission
Process
schedules 1,2 and 3 to fill out the basic information
of contracting procedures and this information are
necessary for controlling the application of the
General Contract Law and the related legislations.
2- Bid Opening
All bidders and their representatives are invited to
attend the process of bid opening, where bid are
publicly read and registered, in addition to registering
a list of attendees, the minute of bid opening shall be
signed by all bidders or their authorized
representatives and the procedures of bid opening are
described in the instructions to the bidders. There a
checklist in Annex 2 to help in the implementation of
bid opening process and minute preparation. it is
preferred to fill out the checklist of each bid during
the public reading in the meeting, and the reading
shall be from the original copy of each bid, and the
actual prices and other main details shall be circled for
later review.
Any envelopes that contain alternatives, adjustments
or withdrawal shall be subject to the same degree of
auditing, including the public reading of the significant
details such price changing. The failure to read this
information publicly and its inclusion in written
register may result in denying the existence of this
information in bid evaluation. If a bid is withdrawn
by a telegram, however it shall be read in public and
not to return it to the bidder until confirming the
authenticity of withdrawal notice.
As shown in the instructions to bidders, the bids are
not refused upon bid opening process, except for
those received after the deadline of submission, and
such bids shall be returned to the bidder without
opening. A summary of the publicly read bids in the
schedule 4 shall be submitted.
3- Bid Validity
The validity of any bid shall be mentioned in the
instructions to bidders attached to the tender
documents and it must be emphasized in the signed
bid for. If there were exceptional circumstances that
prevent granting the bid during the validity period, it
is possible for bidders to request extension in writing
according to the instructions to bidders, and the
bidders are requested also to extend the validity of and
bid bond (bid guarantee) when needed. State any
extensions in schedule 3.
4- Evaluation Principles
After the public opening of bids, no information

 وعملٌة تسلٌم العطاءات، التعرٌف-1
 لتعبئة المعلومات األساسٌة حول3 ،2 ،1 تستخدم الجداول
 وهذه المعلومات ضرورٌة لمرالبة تطبٌك لانون.أجراءات التعالد
. العمود العامة والتشرٌعات ذات العاللة

 فتح العطاءات-2
أن جمٌع ممدمً العطاءات ومندوبٌهم مدعوون لحضورعملٌة فتح
 حٌث تتم المراءة العلنٌة للعطاءات وتسجٌلها إضافة إلى،العطاءات
 و ٌولع محضر فتح العطاءات من جمٌع. تسجٌل لائمة بالحضور
 و ٌتم وصف إجراءات. ممدمً العطاءات أو وكالئهم المخولٌن
 تتوفر لائمة.فتح العطاءات فً التعلٌمات لممدمً العطاءات
 للمساعدة فً تنفٌذ عملٌة الفتح وإعداد2 مراجعة فً الملحك
 وٌفضل تعبئة لائمة المراجعة لكل عطاء خالل المراءة.المحضر
 وتكون المراءة من النسخة األصلٌة لكل.العلنٌة فً االجتماع
 وٌجب إحاطة األلٌام الفعلٌة وغٌرها من التفاصٌل الرئٌسة،عطاء
.بدوائر للمراجعة الحما
أي مظارٌف تحتوي على بدائل أو تعدٌالت أو سحب ٌجب أن
 بما فً ذلن المراءة العلنٌة،تخضع لنفس الدرجة من التدلٌك
 وعدم لراءة مثل هذه.للتفاصٌل المهمة مثل تغٌٌر األسعار
المعلومات علنٌا وشمولها فً السجل المكتوب لد ٌؤدي إلى إنكار
 إذا تم سحب عطاء معٌن.وجود هذه المعلومات فً تمٌٌم العطاء
 فمع ذلن ٌجب لراءته علنٌا وعدم إعادته إلى ممدم العطاء،بالبرلٌة
.حتى ٌتم التأكد من صحة إشعار السحب
 ال ٌتم رفض،وكما هو مبٌن فً التعلٌمات لممدمً العطاءات
العطاءات عند عملٌة فتح العطاءات إال تلن المستلمة بعد الموعد
 ومثل هذه العطاءات تعاد إلى ممدم العطاء دون،النهائً للتسلٌم
ً ٌجب تمدٌم ملخص بأسعار العطاءات الممروءة علنا ف.فتحها
.4 الجدول

 نفاذ العطاء-3
مدة صالحٌة أي عطاء ٌجب أن تكون مذكورة فً التعلٌمات
 وٌجب التأكٌد علٌها،لممدمً العطاءات المرفمة بوثائك المنالصة
 إذا حدثت ظروف استثنائٌة تمنع منح.فً استمارة العطاء المولعة
 ٌطلب التمدٌد من ممدمً العطاءات،العطاء خالل فترة النفاذ
 و ٌطلب من.  بموجب التعلٌمات لممدمً العطاءات،ًتحرٌرٌا
 تمدٌد نفاذ ضمان العطاء و التأمٌنات، كذلن،ممدمً العطاءات
 أذكر أي تمدٌدات.األولٌة (ضمان العطاء ) إذا تطلب األمر ذلن
.3 فً الجدول

 مبادئ التمٌٌم-4
 ال ٌتم إعطاء معلومات حول دراسة،بعد الفتح العلنً للعطاءات
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concerning the studying, clarification and evaluation
is given to bidder or any other persons who are
officially related of this process until notifying the
winner about the award of bid. On the study, the
clarification and evaluation of bid. The evaluation
committee shall be determined and formed of three
competent members at least or in accordance with the
relevant legislations, and the documents of tender shall
be preserved in a safe place, and it would be better if
these member are those who participated in the bid
documents preparation.
The government departments/employer can in some
cases request explanations from bidders concerning
the points of ambiguity and contradiction in the bid, as
required in the instructions to bidders, and these shall
be in writing, and no change in the originally
presented prices, scope of goods or works, or services
shall be requested or accepted, unless in case of
calculation error correction, and the relies of bidders
shall be also in writing and it is not permitted to make
interviews or talks between the government
department/employer (or his advisors) and the bidders
during the process of bid evaluation
Bidders may attempt to contact the government
department/employer
during the process of bid
evaluation , whether directly or indirectly in order to
ask about the progress of evaluation process or to
submit unneeded clarifications to criticize their
competitors, in this case, such information is received
only, and the government department/employer
shall evaluate these bids based on the information
stated in the bids only, but the additional information
assist may come in handy in increasing the accuracy,
quickness and integrity of evaluation , nevertheless, it
is not permitted to make any changes in the bids prices
or their essence

وتوضٌح وتمٌٌم العطاءات إلى ممدمً العطاءات أو أي أشخاص
آخرٌن غٌر معنٌٌن رسمٌا بهذه العملٌة حتى ٌتم إشعار الفائز
 وٌتم تحدٌد لجنة التمٌٌم وتشكٌلها من ثالثة اعضاء.بإحالة العطاء
. فً األلل أو وفك ما تنص علٌه التشرٌعات ذات العاللة مؤهلٌن
 و ٌفضل أن ٌكون. وان ٌتم حفظ وثائك المنالصةات بمكان أمٌن
.هؤالء األعضاء هم المشاركون فً إعداد وثائك المنالصة
، فً بعض الحاالت،  صاحب العمل/و تستطٌع الجهة الحكومٌة
طلب توضٌحات من ممدمً العطاءات حول مواضع الغموض
ً كما هو مطلوب فً التعلٌمات لممدم،والتنالض فً العطاء
 وال ٌطلب أو، و ٌجب أن تكون هذه الطلبات تحرٌرٌة.العطاءات
ٌمبل أي تغٌٌر فً السعر أو نطاق السلع أو األشغال أو الخدمات
. إال فً حالة تصحٌح أخطاء حســــــــــــابٌة،ًالمعروضة أصال
 وال ٌجوز.وتكون إجـــــابات ممدمً العطاءات أٌضا ً تحرٌرٌة
 صاحب/إجراء الممابالت أو المحادثات بٌن الجهة الحكومٌة
العمل (أو مستشارٌه) وممدمً العطاءات خالل عملٌة تمٌٌم
.العطاءات
 صاحب/ االتصال بالجهة الحكومٌة،لد ٌحاول ممدمً العطاءات
 للسؤال، بشكل مباشر أو غٌر مباشر،العمل خالل تمٌٌم العطاءات
عن سٌر عملٌة التمٌٌم أو لتمدٌم توضٌحات غٌر مطلوبة أو النتماد
 وٌتم فً هذه الحالة استالم مثل هذه المعلومات.منافسٌهم
 صاحب العمل العطاءات بنا ًء/وٌجب أن تمٌّم الجهة الحكومٌة.فمط
 ولكن لد تساعد.على المعلومات المذكورة فً العطاءات فمط
 و على.المعلومات اإلضافٌة فً زٌادة دلة وسرعة وعدالة التمٌٌم
 ال ٌسمح بأٌة تغٌٌرات فً أسعار العطاءات أو،الرغم من ذلن
.جوهرها

5- Preliminary Evaluation of Bids
The evaluation process shall immediately start after
the bids opening by the analysis and evaluation
committee. The initial evaluation of bids aims at
separating and rejecting all uncompleted, invalid bids
and those non-compliant to what is required in the
tender documents, then to rule them out, whereas the
following things shall be verified in the bids:
A-Verification: an attention must be paid to the
defects, which in case accepted, they will give unfair
priority to the bidder, and also must be taken into
consideration, for example, the simple errors or
inattention, which are possible human mistakes and
shall not be used a basis to turn down the bid, because
it is rare that a bid comes complete in all respects, but
the validity of bid itself, for example, and the
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 التمٌٌم األولً للعطاءات-5
ٌجب أن تبدأ عملٌة التمٌٌم بعد فتح العطاءات من لجنة التحلٌل و
 وٌهدف التمٌٌم األولً للعطاءات إلى فصل ورفض. التمٌٌم فورا
ًالعروض النالصة وغٌر الصالحة وغٌر المستوفٌة للمطلوب ف
وثائك المنالصة ومن ثم استبعادها حٌث ٌجب التأكد من األمور
:األتٌة فً العطاءات



ً تعط، إذا تم لبولها،ً ٌتم االنتباه إلى العٌوب الت: التحمك-أ
 على سبٌل،  كما ٌجب مراعاة.أفضلٌة غٌر عادلة لممدم العطاء
 األخطاء البسٌطة أو السهو والتً هً أخطاء إنسانٌة ممكنة،المثال
 فمن النادر أن ٌكون،ال ٌجب أن تكون أساسا ً لرفض العطاء
، ولكن صالحٌة العطاء نفسها.العطاء كامال من جمٌع الجوانب
 اذا كان. والتوالٌع علٌه ٌجب أن تكون صحٌحة،على سبٌل المثال
 فٌجب تسلٌم اتفالٌة الشراكة؛ وإذا، ً ممدم العطاء مشروعا ً مشتركا
 فٌجب تمدٌم تفوٌض من المجهز أو المصنع،ًكان ممدم العطاء وكٌال

signatures thereon must be correct. If the bidder is a
joint venture, then the partnership agreement shall be
submitted, and if the bidder was a representative, an
authorization letter shall be submitted to by the
supplier or manufacturer, in addition to any other
required documents by the same supplier or
manufacturer. All copies of a bid shall be compared to
the original copy and correct them in accordance
therewith, and afterwards i f necessary, the original
copy shall be kept in a safe place and to use the
copies only in evaluation process.
B- Eligibility: If pre-qualification is done, only the
bids of the pre-qualified bidders shall be examined1.
The bidders (including all the members of joint
venture and subcontractor) may forfeit their
competence in case of partnership with an organization
that has rendered consulting services related to the
project.
C-Bid Guarantee: the tender documents may require
submitting a bid guarantee, in this case, the bid
guarantee shall meet the requirements of the
instructions to bidders and shall be attached to the
bid. If the bid guarantee is issued as bank guarantee, it
shall be in agreement with the words used in bid
guarantee form available within the tender
documents, and it is considered unacceptable to
submit a copy of the guarantee or submit counter
guarantee, and the name of the employer’s bank shall
be mentioned instead of the employer i t s e l f , in
addition thereto. The guarantees of lower price or
shorter period than those specified in the instructions
to bidders shall be also considered unacceptable, and
the bid guarantee submitted by the joint venture shall
be in the name of all partners therein.
D-Bid Completion: Unless the tender documents
allow partial bids clearly, in a manner that enable the
bidder to offer prices for certain items only or for
partial quantities only, the bids that do not submit
offers for all the required items shall be considered
unfulfilling the conditions; but in case of work
contracts, the incomplete prices of some items of
works are considered included in the closely related
item prices, which are mentioned in another place. In
case there was some deletion, writing between lines,
additions or any other changes, they must be signed on
with the initials of the bidder, and it can be accepted in
case they were correctional, written or interpreted,
but if they were not as such, then they shall be

 ٌجب.إضافة إلى أٌة وثائك مطلوبة من نفس المجهز أو المصنع
 و إذا، ممارنة جمٌع نسخ العطاء مع األصل وتصحٌحها وفما له
،استدعت الضرورة بعد ذلن ٌجب االحتفاظ باألصل فً مكان آمن
.واستخدام النسخ فمط فً عملٌة التمٌٌم

ً ٌتم النظر فً عطاءات ممدم، إذا تم التأهٌل مسبما: األهلٌة-ب
ً لد ٌفمد ممدمو العطاءات (بما ف1.العطاءات المؤهلٌن مسبما فمط
ذلن جمٌع أعضاء المشروع المشترن والمماولٌن الفرعٌٌن) األهلٌة
فً حالة االشتران مع مؤسسة لامت بتمدٌم خدمات استشارٌة
.مرتبطة بالمشروع

. لد تتطلب وثائك المنالصة تمدٌم ضمان عطاء: ضمان العطاء-ج
 ٌجب أن ٌوفً ضمان العطاء بمتطلبات التعلٌمات،وفً هذه الحالة
 إذا تم إصدار ضمان العطاء.لممدمً العطاءات وأن ٌرفك بالعطاء
 فٌجب أن ٌكون منسجما مع الكلمات المستخدمة،ًكضمان مصرف
 وٌعد من.فً نموذج ضمان العطاء المتوفر ضمن وثائك المنالصة
 ٌذكر، غٌر الممبول تسلٌم نسخة من الضمان أو تسلٌم ضمان ممابل
 بدال من صاحب العمل نفسه إضافة، اسم مصرف صاحب العمل
 فإن الضمانات الممدمة لمبالغ ألل أو لمدة ألصر من تلن،إلى ذلن
.المحددة فً التعلٌمات لممدمً العطاءات تعد غٌر ممبولة أٌضا
 باسم جمٌع، وٌكون ضمان العطاء الممدم من مشروع مشترن
.الشركاء فً المشروع






 ما لم تكن وثائك المنالصة تسمح بشكل واضح: أكتمال العطاء-د
 بشكل ٌسمح لممدمً العطاءات عرض أسعار،بالعطاءات الجزئٌة
 فإن العطاءات،لبنود معٌنة فمط أو لكمٌات جزئٌة فمط من بند معٌن
التً ال تمدم عروضا لجمٌع البنود المطلوبة تعد غٌر مستوفٌة
 فإن األسعار النالصة، ولكن فً حالة عمود األشغال.للشروط
لبعض بنود األشغال تعد متضمنة فً أسعار بنود وثٌمة الصلة
 و فً حال وجود مسح أو كتابة بٌن.ومذكورة فً مولع آخر
 فٌجب التولٌع علٌها،السطور أو إضافات أو أٌة تغٌٌرات أخرى
 وٌمكن لبولها فً حال كونها.باألحرف األولى من اسم ممدم العطاء
 أما إذا لم تكن كذلن فتعامل على أنها مخالفات.تصحٌحٌة أو مفسرة
 ولد ٌكون نمص. (ﻫ) فً أدناه5 وٌتم تحلٌلها بموجب الفمرة
 كما لد ٌمود إلى،صفحات فً النسخة األصلٌة للعطاء سببا لرفضه
 التنالض بٌن أرلام النماذج أو التصنٌفات األخرى،الرفض أٌضا
.لفمرات مهمة من تجهٌز السلع
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treated as violations and will be analyzed according to
Para 5 (E) hereunder. Missing pages in the original
copy of the bid may be a reason for rejecting it, and
what leads to rejection too is contradiction between the
numbers of models or other classifications of
important paragraphs from supplying the commodities.
E- Substantial Response: the main deviations from
the commercial requirements and technical
specifications are the basis to reject bids as a general
rule, and the main deviations are those, in case
accepted, will not realize the objective for which the
bidding put forward, or may obstruct the integral
comparison with bids abiding by the tender
documents. The example of main deviations
included the following:
1) If a variable price is requested while the tender
documents refer to a fixed price.
2) Failure to respond to the specifications by offering
instead thereof a design or product, which does not
represent an actual substitute in terms of the
substantial performance standards or in terms of the
other requirements.
3) Segmentation of work commencement, delivery
or construction into stages, without abiding by the
datelines or workflow indicators.
4) Subcontracting (subcontract) with amounts or
in a form different from what is allowed.
5) Refusing to assume significant responsibilities set
forth in the tender documents, such as performance
bonds and insurance.
6) Requesting exemptions from basic provisions such
as the prevailing law, taxes, fees and procedures of
conflict resolution.
1 The legal structure of the pre-qualified bidders
cannot be changed upon submitting bids.
7) The deviations mentioned in the instructions to
bidders, which lead to turning down the bid (for
example, in case of works, the participation in
submitting another bid in a capacity other than that
of a subcontractor).
The bids with deviations may be considered largely
responsive, at least with regards to the integrity - if it
is possible to give such deviations a financial value
added as penalties during the detailed evaluation
process and if these deviations were accepted in the
final contract.
The results of the preliminary examination shall be
submitted in schedule No. 5. If the bid did not pass in
the preliminary acceptance, the reasons must be
explained clearly in the footnotes or as attachment, as
necessary, and there is an example of that in Annex
4; the government department/employer may see an
advantage from adding detailed schedules for
21








 إن االنحرافات الرئٌسة عن المتطلبات: االستجابة الجوهرٌة-هـ
 كماعدة.التجارٌة والمواصفات الفنٌة تعد أساسا لرفض العطاءات
 لن تحمك، التً إذا تم لبولها، هً تلن: و االنحرافات الرئٌسة.عامة
 أو لد تمنع الممارنة النزٌهة مع،الهدف الذي طرح العطاء من أجله
 تشمل األمثلة على االنحرافات.عطاءات ملتزمة بوثائك المنالصة
:ًالرئٌسة ما ٌأت

 اذا طلب سعر متغٌر فً حٌن ان وثائك المنالصة تشٌر الى-1
سعر ثابت
 الفشل فً االستجابة للمواصفات بعرض بدال منها تصمٌم أو-2
منتج ال ٌمثل بدٌال حمٌمٌا من حٌث مماٌٌس األداء الجوهرٌة أو
.من حٌث المتطلبات أخرى


 تجزئة بدء العمل أو التسلٌم أو التركٌب أو البناء إلى مراحل-3
.دون االلتزام بالمواعٌد المحددة أو مؤشرات سٌر العمل
 التعالد من الباطن (المماوالت الثانوٌة) بمبالغ أو بشكل ٌختلف-4
.تماما عن المسموح به
 مثل، رفض تحمل مسؤولٌات مهمة محددة فً وثائك المنالصة-5
.ضمانات حسن التنفٌذ والتأمٌن
 طلب االستثناء من أحكام أساسٌة كالمانون الساري-6
والضرائب والرسوم وإجراءات فض النزاعات
ال ٌمكن تعدٌل الكٌانات المانونٌة لممدمً العطاءات المؤهلٌن مسبما1
 .عند تسلٌم العطاءات
 االنحرافات المذكورة فً التعلٌمات لممدمً العطاءات والتً تؤدي-7
 االشتران فً تسلٌم، فً حالة األشغال،إلى رفض العطاء (مثال
.)عطاء آخر بصفة غٌر صفة مماول بالباطن
ً ف-  مستجٌبة بشكل كبٌر، المتضمنة النحرافات،لد تعتبر العطاءات
 إذا أمكن إعطاء مثل هذه- األلل فٌما ٌتعلك بمسألة النزاهة
االنحرافات لٌمة مالٌة تضاف كغرامات خالل عملٌة التمٌٌم
.ً وإذا كانت مثل هذه االنحرافات ممبولة فً العمد النهائ،التفصٌلٌة
 إذا لم ٌنجح.5 ٌجب تمدٌم نتائج الفحص األولً فً الجدول رلم
ً ٌجب شرح األسباب بوضوح فً الحواش،ًالعطاء فً المبول األول
ً وهنان مثال على ذلن ف. كما تمتضً الضرورة،السفلٌة أو كمرفك
ً صاحب العمل وجود فائدة ف/ لد ٌرى الجهة الحكومٌة.4 الملحك
إضافة جداول تفصٌلٌة لالستجابة إلى لائمة المواصفات الفنٌة أو
.5  وٌجب إرفاق هذه الجداول مع الجدول.التجارٌة

responding to the technical or commercial
specifications list, and these schedules shall be
attached to the Schedule 5.
6-Detailed Evaluationof Bids
In this stage, only the bids that passed the
preliminary evaluation are evaluated.
A- Error Correction: the methodology of
arithmetic errors correction is stated in the
instructions to bidders. The publicly read bid prices
shall be stated and corrected in Schedule No. 6,
Column (D), and the corrections shall be abiding to
the bidder, as for the unusual large errors that affect
the order of bid comparison, they shall be explained
in the footnotes.
B- Reserve Amounts Corrections: the bids may
contain reserve amounts determined by the employer
for contingencies or the nominated subcontractors,
etc., and since these amounts are the same for all
bids, they must be deducted from the publicly read
prices in the Schedule No. 6, Column (C) in order to
allow a proper comparison among bids in the next
steps, but the amounts allocated to the daily work,
when competitively priced, are not included in
deduction.
C- Adjustments and Discounts: According to the
instructions to bidders, the bidders are allowed to
submit adjustments on their original bids before the
opening of bids, and the effect of adjustments shall
appear clearly for all bids in the examination and
evaluation of bids. The adjustments may contain
either increase or decrease of the bid values,
which reflects work decisions in the last
moment, and accordingly, the original bid price
shall be amended in this stage of evaluation. The
discounts submitted in accordance with the
instructions to the bidders, which are conditional on
the award of other contracts at the same time or
shares from the contract package (comprehensive
discounts), shall not be merged until finishing all the
other evaluation steps.
As for the effect of
unconditional discounts (or price increase), they
shall be appear as shown in the Schedule 6 (Columns
F and H), and any discount shown in percentage shall
be applied to the proper rule specified in the bid (i.e.
making sure if it applies to any of the reserve
amounts).
D-Additions: the omissions in bids must be
compensated by adding the estimated costs to
handle the deficit, and in case there are some items
absent in the bids while existing in others, an
average of the submitted priced can be used, in
order to compare the bids of competitors; and
external sources can be used such as the published
price lists or shipping tariff schedules etc. as a
22

 التمٌٌم التفصٌلً للعطاءات-6
.ًٌتم فً هذه المرحلة فمط تمٌٌم العطاءات التً اجتازت التمٌٌم األول
ً منهجٌة تصحٌح األخطاء الحسابٌة مذكورة ف: تصحٌح األخطاء-أ
 ٌجب ذكر أسعار العطاء الممروءة علنا.التعلٌمات لممدمً العطاءات
 وتعد التصحٌحات ملزمة لممدم. العمود د،6 وتصحٌحها فً الجدول
 أما التصحٌحات غٌر االعتٌادٌة الكبٌرة والتً من شأنها التأثٌر.العطاء
. فٌجب شرحها فً حواش سفلٌة،على ترتٌب ممارنة العطاءات

 لد تتضمن العطاءات مبالغ احتٌاطٌة: تصحٌح المبالغ االحتٌاطٌة-ب
ٌحددها صاحب العمل للطوارئ أو للمماولٌن الثانوٌٌن
، وبما أن هذه المبالغ هً نفسها لجمٌع العطاءات.الخ...المرشحٌن
 العمود ﻫ،6 فٌجب طرحها من األسعار الممروءة علنا فً الجدول
 ولكن.للسماح بالممارنة المناسبة بٌن العطاءات فً الخطوات الالحمة
 عندما تكون مسعرة،ًالمبالغ االحتٌاطٌة المخصصة للعمل الٌوم
. ال ٌتم شمولها فً الطرح،تنافسٌا
 ٌسمح، بموجب التعلٌمات لممدمً العطاءات: التعدٌالت والحسومات-ج
لممدمً العطاءات بتسلٌم تعدٌالت على عطاءاتهم األصلٌة لبل فتح
 وٌجب أن ٌظهر تأثٌر التعدٌالت بشكل واضح فً فحص.العطاءات
 ولد تتضمن التعدٌالت إما رفع أو تخفٌض لٌم.وتمٌٌم العطاءات
، وبناء على ذلن. مما ٌعكس لرارات أعمال فً اللحظة األخٌرة،العطاء
. فإن سعر العطاء األصلً ٌجب أن ٌعدل فً هذه المرحلة من التمٌٌم
 والمشروطة،أن الحسومات الممدمة وفما للتعلٌمات لممدمً العطاءات
بإرساء عمود أخرى فً نفس الولت أو حصص من رزمة العمد
(حسومات شاملة) ال ٌتم دمجها حتى االنتهاء من جمٌع خطوات التمٌٌم
 أما تأثٌر الحسومات غٌر المشروطة (أو رفع األسعار) فٌجب.األخرى
 وأن أي حسم.)د، (األعمدة خ6 أن تظهر كما هو موضح فً الجدول
ًمبٌن بالنسبة المئوٌة ٌجب أن ٌطبك على الماعدة المالئمة المحددة ف
.)العطاء (أي التأكد مما إذا كانت تنطبك على أي من المبالغ االحتٌاطٌة

 ٌجب التعوٌض عن السهو فً العطاء بإضافة التكالٌف: اإلضافات-د
 وفً حال غٌاب بنود فً بعض العطاءات.الممدرة لمعالجة العجز
 ٌمكن استخدام متوسط لألسعار الممدمة وذلن،وموجودة فً أخرى
 وٌمكن استخدام مصادر خارجٌة كموائم.لممارنة عطاءات المتنافسٌن
.الخ كبدٌل مالئم لذلن...األسعار المنشورة أو جداول تعرفة الشحن
وٌجب ذكر التكلفة التً تم تحدٌدها بالعملة المعتمدة فً التمٌٌم وإدراجها
.) العمود (ج،7فً الجدول

proper substitute therefore. The cost determined by
the currency adopted in evaluation process shall be
mentioned and included in Schedule No. 7, Column
(C).
E- Adjustments: the instructions to bidders  تحدد التعلٌمات لممدمً العطاءات عوامل األداء أو: التعدٌالت-هـ
determine the factors of performance or service, if  وٌجب. التً ستؤخذ بعٌن االعتبار فً تمٌٌم العطاء، إن وجدت،الخدمة
any, that will be taken into consideration in the bid ًأن تكون المنهجٌة المستخدمة فً تمٌٌم هذه العوامل موصوفة بدلة ف
evaluation, and methodology used in evaluating  وأن تكون منسجمة تماما مع أحكام التعلٌمات،تمرٌر تمٌٌم العطاء
these factors must be described accurately in the  التً تتجاوز، أن العالوات والسلف اإلضافٌة. لممدمً العطاءات
report of bit evaluation, and must be completely in  والتً تملل من سعر العطاء،المتطلبات المذكورة فً وثائك المنالصة
agreement with the instructions to bidders. the  إال إذا تم تحدٌدها فً التعلٌمات، لن ٌسمح بها فً تمٌٌم العطاء،الممٌم
allowances and advance payments that exceed the  لجمٌع، وٌتم التعبٌر عن لٌمة التعدٌالت كتكلفة.2لممدمً العطاءات
requirements mentioned in the tender documents, .3) عمود (د،7  وٌجب ذكرها فً الجدول،األشغال ومعظم عمود السلع
which decrease the price of the evaluated bid, will  على أي عطاء ٌقدم خٍازا بٍن نواذج هختلفة هن، أٌضا،هرا ٌنطبق2
not be allowed in bid evaluation unless determined  حٍث سٍتن التقٍٍن على أساس أقل سعس هقدم هن هقدم،نفس الونتج
 .العطاءللنووذجالريٌستوفًهتطلباتوثٍقةالعطاء
in the instructions to bidders2, and all adjustments
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F- Priced Deviations: as mentioned in Para 5 (E),
العطاءات ذات االنحرافات البسٌطة مستجٌبة بشكل أساس إذا نجم عن
the bids with simple deviations can be basically
Considered responsive if the subsequent study of دراستها الالحمة تكالٌف مالٌة تضاف الى مبلغ العطاء آلغراض ممارنة
:العطاءات
them resulted in financial costs to be added to the

bid amount for the purposes of bid comparison.
2 This also applies to any bid that offers an option  لد ٌسمح صاحب العمل فً حاالت معٌنة استخدام نظام نماط الجدارة3
. وفً هذه الحالة ٌتم التعبٌر عن التعدٌالت بالنماط.لشراء السلع
of different forms of the same products, where the
evaluation will be based on the lowest price
submitted by the bidder for the form that meets the
requirements of bid document.
3 The employer , in certain cases, may allow using
merit points system for the purchase of goods, in
case the adjustment are expressed in points
1) The requests of deviations must be ignored, ً الت، أثناء تمٌٌم العطاء،) ٌجب تجاهل طلبات االنحرافات1
during bid submission, which are expressed by the  مثل "نود،ٌعبر عنها ممدم العطاء بمصطلحات غٌر واضحة
bidder with unclear terms, such as " we would like ًزٌادة الدفعة الممدمة للعمد “أو "نرغب بمنالشة تغٌٌرات ف
to increase the advance payment of contract" or ً ولكن ٌجب أن ٌعد انحرافا أي تصرٌح تصنٌف."جدول االنتهاء
.لممدم العطاء ٌستثنً متطلبا فً وثائك المنالصة
"we would like to discuss changes in the
completion schedule", but any classificatory
statement of the bidder that excludes a requirement
in the tender documents shall considered a
deviation.
2) If a bid included a payment request, more ) إذا تضمن أحد العطاءات طلب الدفع بشكل أسرع مما هو2
quickly than what is set forth in the tender  فٌتم تحدٌد الغرامة التأخٌرٌة بممدار،محدد فً وثائك المنالصة
documents, the delay penalty shall be determined  وٌفترض.االمتٌاز الذي سٌحصل علٌه ممدم العطاء من ذلن
by the privilege that the bidder will obtain هذا الوضع استخدام المٌمة الحالٌة للتدفمات النمدٌة باستعمال
therefrom, and this situation assumes using the  إال إذا كانت،أسعار الفائدة التجارٌة السائدة لعمالت العطاء
current value of cash flows thru utilizing the  أو،التعلٌمات لممدمً العطاءات تولعت ذلن وحددت معدال
.منعت ذلن أبتداء
prevailing commercial interest rates of bid
currencies, unless the instructions to bidders have
expected that and set a rate, or prohibited that in the
first place.
are expressed as cost for all works and most goods
contracts, and they must be stated in Schedule 7,
Column (C)3
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3) If a bid includes a date for delivery or
completion after deadline determined in the tender
documents, however, it is technically accepted for
the government department/employer , the priority
of time given herein shall be estimated as penalty
mentioned in the instructions to bidders, or in case
it does not exist, based on the lump compensations
specified in the tender documents, and it must be
taken into consideration whether the deadline set
forth in tender documents is a substantial or
preferential condition.
The deviations shall be priced in Schedule 7,
Column (C).
7- Determination of Bid Award
In bid comparison for works and most goods, the
prices of corrected or decreased bids are mentioned
in Schedule No. 7, in addition to the adjustment by
deletion, deviations and specified evaluation
factors. The bidder of the lowest total is of the
lowest cost submitted in this stage, according to:
- Applying any possible discounts upon award of a
number of contracts or shares at the same time;
- Evaluation of post-qualification or in case the prequalification is done, to confirm the information of
pre-qualification.
A)
Comprehensive
Discounts:
there
are
conditioned discounts to be presented in case of
award more than one contract or share to a single
bidder, and the bid evaluation in such cases might be
complicated to some extent. The volumes of
comprehensive discounts submitted by each bidders
depending on the possible number of contracts to be
awarded. The instructions to bidders may contain
the number of contracts to be awarded to a single
bidder or their total value, based on his financial
and technical qualifications4. Accordingly, the

) إذا تضمن أحد العطاءات موعدا للتسلٌم أو االنتهاء بعد3
 ولكنه مع ذلن ممبول من،الموعد المحدد فً وثائك المنالصة
 فإن أفضلٌة الولت،صاحب العمل/الناحٌة الفنٌة للجهة الحكومٌة
ًالمعطاة هنا ٌجب أن تمدر كغرامة مذكورة فً التعلٌمات لممدم
 بناء على معدل، فً حال عدم وجودها،العطاءات أو
 و ٌؤخذ.التعوٌضات الممطوعة المحددة فً وثائك المنالصة
بنظر األعتبار فٌما اذا كانت المدة المحددة فً وثائك المنالصة
.شرطا جوهرٌا أم تفضٌلٌا
.) العمود (ﻫ،7 ٌجب تسعٌر االنحرافات فً الجدول

 تحدٌد إحالة العطاء-7
 تم فً الجدول،فً ممارنة العطاءات لألشغال ولمعظم السلع
 إضافة إلى، ذكر أسعار العطاءات المصححة والمخفضة7 رلم
 أن. وعوامل التمٌٌم المحددة، واالنحرافات،التعدٌالت بالحذف
ممدم العطاء صاحب ألل مجموع هو صاحب ألل تكلفة تم
: بموجب،تمٌٌمها فً هذه المرحلة
 تطبٌك أٌة حسومات محتملة لدى إحالة عدة عمود أوحصص فً ذات الولت؛
 تأكٌد، إذا تم التأهٌل المسبك، أو، وتمٌٌم التأهٌل الالحك.معلومات التأهٌل المسبك

ً هنان حسومات مشروطة ٌتم تمدٌمها ف:أ) الحسومات الشاملة
 وتمٌٌم.حالة إحالة أكثر من عمد أو حصة إلى ممدم عطاء واحد
 ولد. ،العطاءات فً هذه الحاالت لد ٌكون معمدا إلى حد ما
تختلف أحجام الحسومات الشاملة الممدمة من كل ممدم عطاء
 لد تحدد.تبعا للعدد المحتمل من العمود التً سٌتم إحالتها
 عدد العمود التً ٌمكن، أٌضا،التعلٌمات لممدمً العطاءات
 بناء على،إحالتها على ممدم عطاء واحد أو المٌمة اإلجمالٌة لها
 فإن ممدم العطاء الذي ٌعرض، وعلٌه4.مؤهالته المالٌة والفنٌة
 لد ال ٌرسى علٌه العمد بسبب هذا،ألل سعر ممٌّم لعمد معٌن
صاحب العمل باختٌار المزٌج/ تموم الجهة الحكومٌة.التحدٌد
األمثل لإلحالة بناء على المٌمة اإلجمالٌة األلل لمجمل رزم
 كما ٌجب إرفاق. وبشكل ٌتماشى مع معاٌٌر التأهٌل،العمود
bidder who offers the lowest evaluated price for العملٌات الحسابٌة مع التمرٌر الذي ٌجب أن ٌتضمن تمٌٌم (أو
some contract, he might not be awarded because of  فً حال تم تمٌٌمها بشكل،تمٌٌمات) العطاء للعمود األخرى
this determination. the government department
.منفصل
select the ideal mixture of award based on the
lowest total value of the whole contract packages, in
a form that agrees with the qualification criteria, and
also the arithmetic operations shall be attached to the
report that must contain the bid evaluation
(evaluations) of the other contracts, in case they are
separately evaluated.
B-Qualification: If the pre-qualification is done,  ٌجب إرساء العطاء على، إذا تم التأهٌل المسبك:ب) التأهٌل
the bid must be awarded to the bidder of the least  إال إذا كانت مؤهالت ممدم،ممدم العطاء صاحب ألل تمٌٌم سعرا
price evaluation, unless the qualifications of a  أو أن ٌكون ممدم العطاء،العطاء لد تراجعت منذ تمدٌم العطاء
bidder have declined since the submission of bid, .لد استلم أشغال إضافٌة منذ ذلن الولت والتً لد تفوق لـــــدرته
or in case the bidder has undertook extra works  صاحب العمل أن ٌكون/ ومن حــــــك الجهـــــــةالحكومٌة
since that time, which exceed his capability, and
.ممتنعــــا بشكل كامل فً كلتا الحالتٌن
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the government department/employer has to be
completely convinced in both cases. But in case the
pre-qualification is not done, the expected winner
shall be subject to the post- qualification process,
whose procedures are detailed in the instructions to
bidders5
If the lowest bidder did not pass the postqualification evaluation, his bid shall be rejected
and the second bidder in order shall be subject to
the post-qualification evaluation, and if he passes it,
the contract will be awarded to him, and if not, the
process goes on.
If a bid is turned down for qualification reasons, it
requires a convincing justification and shall be
clearly documented and attached to the report. The
poor performance of previous works is considered a
convincing justification.
4
This determination may result from the prequalification
5
The annex in the employer's unified document for
per-qualification is useful to evaluate the postevaluation

 فإن الفائز المتولع ٌجب أن ٌخضع،أما إذا لم ٌتم التأهٌل المسبك
ً المفصلة إجراءاتها فً التعلٌمات لممدم،لعملٌة التأهٌل الالحك
5
.العطاءات
،إذا لم ٌجتز صاحب العطاء األلل فً التمٌٌم التأهٌل الالحك
ٌرفض عطاؤه وٌتم إخضاع ممدم العطاء التالً فً الترتٌب إلى
 وإذا لم، فإذا اجتازه ٌرسى علٌه العمد،تمٌٌم التأهٌل الالحك
.ٌجتزه تستمر العملٌة
 وٌجب،إن رفض عطاء ألسباب التأهٌل ٌتطلب تبرٌرا ممنعا
 إن األداء الضعٌف لألعمال.توثٌمه بوضوح وإرفاله بالتمرٌر
.ًالسابمة ٌعتبر تبرٌرا ممنعا
. لد ٌنشأ هذا التحدٌد من التأهٌل المسبك4
 إن الملحك فً وثٌمة صاحب العمل الموحدة للتأهٌل المسبك5
.مفٌد لتمٌٌم التأهٌل الالحك

C) Alternative Bids: The instructions of the government
department/employer may require or allow bidders to
accept alternative bids, on condition that only the
alternative submitted by the lowest price bidder who
bides by the tender documents shall be studied.
And the government department/employer shall give a
justification for accepting the bid submitted by the lowest
price bidder. The arithmetic operations of alternative bids
evaluation shall be attached the report.
D) Recommendation of Award: the recommended
amount will be the price of bid submitted by the winner
bidder, which was adjusted according to what stated in
the instructions to bidders in terms of corrections, and
any discounts (including the comprehensive discounts),
and acceptance of the government department/employer
of alternative bids from the lowest price bidder, and the
Schedule No. 8 must be filled out to show the actual
amount of contract award. If:
(1) None of bid were not responsive; or
(2) The bids were unreasonably of high prices
in comparison with the estimative costs
(3) None of bidders were qualified Then the
government department/ employer shall have the
right to reject all bids.
E)Submission of Report: The Bid Evaluation
Committee, after bid opening, shall as soon as possible
submit the analysis and comparison report to the
employer , including a brief of the procedures followed

 لد تطلب أو تسمح تعلٌمات الجهة:ج) العطاءات البدٌلة
 صاحب العمل لممدمً العطاءات بمبول عطاءات/ الحكومٌة
بدٌلة بشرط أن تتم فمط دراسة البدٌل الممدم من صاحب ألل
.تمٌٌم سعرا والذي ٌلتزم بوثائك المنالصة
 صاحب العمل تبرٌرا لبوله العطاء/ وعلى الجهة الحكومٌة
.البدٌل الممدم من صاحب ألل تمٌٌم سعرا
ٌجب إرفاق العملٌات الحسابٌة لتمٌٌم العطاءات البدٌلة مع
.التمرٌر
 إن المبلغ الموصى به سٌكون سعر: د) التوصٌة باإلحالة
العطاء الممدم من ممدم العطاء الفائز والذي تم تعدٌله كما هو
مذكور فً التعلٌمات لممدمً العطاءات من حٌث
 وأٌة حسومات (بما فً ذلن الحسومات،التصحٌحات
 صاحب العمل لعروض/  ولبول الجهة الحكومٌة،)الشاملة
 وٌجب تعبئة الجدول.بدٌلة من ممدم العطاء صاحب ألل تمٌٌم
. لبٌان المبلغ الفعلً إلرساء العمد8
 أو (ب) كانت،إذا (أ) لم تكن أي من العطاءات متجاوبة
العطاءات ذات أسعار عالٌة بشكل غٌر معمول ممارنة بالكلف
، أو (ج) لم ٌكن أي من ممدمً العطاءات مؤهال، التخمٌنٌة
. صاحب العمل رفض جمٌع العطاءات/ فللجهة الحكومٌة

 على لجنة تمٌٌم العطاءات وبالسرعة:هـ) تسلٌم التمرٌر
الممكنة و بعد فتح العطاءات تمدٌم تمرٌر التحلٌل
والمفاضلة متضمنا ً ملخصا ً باألجراءات المتبعة من اللجنة
 و ٌفضل فً موعد ال ٌمل عن ثالثة، الى صاحب العمل
 ٌجب أن ٌتضمن. أسابٌع من تارٌخ انتهاء نفاذٌة العطاءات
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by the committee, and it is preferred to be done in
no less than three weeks as from the expiry of bid
validity. The report shall include the all paragraphs
mentioned in the Fifth Annex.
F) Bid Award: All bid guarantees submitted by the
bidders that did not win shall be returned immediately
after contract award, but it the contract activation is
depended on the receipt of performance bond or any
other condition, the government department/employer
is entitled to request an appropriate extension for validity
period and less guarantees of the next two bids.
The bidders that did not win, in accordance with the
provisions of General Contracts Law, are allowed to
obtain a statement of reasons from the government
department/employer , and in consideration thereof
and/or any other future attendances, the government
department/employer shall keep the tenders documents
and evaluations in a safe place.
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.التمرٌر الفمرات المناسبة المدرجة فً الملحك الخامس كافة

 ٌجب إعادة ضمانات العطاءات الممدمة من:و) إحالة العطاء
 ولكن إذا.ممدمً العطاءات غٌر الفائزٌن فور إرساء العمد
كان تفعٌل العمد متولف على استالم ضمان حسن التنفٌذ أو
صاحب العمل طلب تمدٌد/ فللجهة الحكومٌة،أي شرط آخر
مناسب لمدة صالحٌة وضمانات ألل اثنٌن من العطاءات
.التالٌة
 بموجب احكام لانون،ٌسمح لممدمً العطاءات غٌر الفائزٌن
العمود العامة الحصول على بٌان أسباب من الجهة الحكومٌة
أو أٌة مراجعات الحمة/ وتحسبا لهذا و.  صاحب العمل/
 صاحب العمل االحتفاظ بوثائك/ ٌتعٌن على الجهة الحكومٌة
المنالصةات والتمٌٌمات فً مكان آمن

 لائمة تدلٌك فتح.2 ملحك
العطاءات

Annex (2) – Checklist of Bid Opening
(To be filled out for each bid its reading public)

)(تتم تعبئتها لكل عطاء عند لراءته علنا
:  اسم المنالصة/ رلم أو

No. or/Name of Tender:
Date of Opening the Bids:_____ Time______

_______ : _________ الولت:موعد فتح العطاءات
_________ :اسم ممدم العطاء

Bidder Name:_
(1) Is the outer envelope of the bid sealed?
(2) Is the Bid form filled out and signed?
(3) Expiration Date of Bid:
(4) Is the authentication of signature authorization
attached?
(5) Bid Guarantee Amount, if any: -------------- (mention
currency)
(6) Describe any delivered "Replacement" or
"Withdrawal" or "Adjustment"
(7) Describe any alternative bid made
(8) Describe any discounts or adjustments submitted:
(9) Additional Comments 6:
(10) Bidder Name or his present representative
(11) the Bid price ___________ (mention currencies and
amounts or percentage)7
Person in charge Signature: __________
Date:______
6

Reading and registration of equipment model numbers
7
if the bid is for a package of contracts, the price of
each share or items must be read in public.

) هل الظرف الخارجً للعطاء مختوم؟1(
)هل استمارة العطاء معبئة ومولعة؟2(
:) تارٌخ انتهاء صالحٌة العطاء3(
) هل توثٌك تفوٌض التولٌع مرفك؟4(
:)) مبلغ ضمان العطاء (إن وجد5(
)_____________(أذكر العملة
" أو "تعدٌل،" أو "سحب،") صف أي "استبدال6(
تم تسلٌمه
:) صف أي عطاء بدٌل تم عمله7(
:) صف أٌة حسومات أو تعدٌالت لدمت8(
:6) تعلٌمات إضافٌة9(
:) اسم ممدم العطاء أو المندوب عنه الحاضر1.(
__________ :ً) سعر العطاء اإلجمال11(
7
)(أذكر العمالت والمبالغ أو النسب المئوٌة
: ________التارٌخ:تولٌع الشخص المسؤول
__________
. لراءة وتسجٌل أرلام طراز المعدات6
 ٌجب لراءة سعر كل، إذا كان العطاء لرزمة من العمود7
.حصة أو بند علنا
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Annex (3) – Eligibility of Goods and Works
Availability for the Importing Financed by the
Federal Budget
We list hereunder the bidder's eligibility criteria that shall
be fulfilled by government departments and bidders in
order to encourage competition and allow to companies
and persons of any country to participate in any of the
good supplying contracts or work implementation, or
render consulting services, and the requirement of
qualification for participation shall be limited to being
necessary to ensure enabling bidders to implement the
contract.
The government department is not allowed to cancel the
pre or post qualification for any bidder for reasons
irrelevant to his capability and sources required for the
successful contract implementation, and the government
department shall exert effort in determining the technical
and financial qualifications needed by the bidders in the
instructions to bidders, and the government department
shall abide by these limitations.
To exclude the following from the aforementioned:
(A) Any organization of a certain country or
manufactured goods in that country may be prevented
from participation, for the following reasons:
1- If the Government of Iraq prohibits the
commercial relations with those countries according to
a law or official instructions.
2- If the Government of Iraq prohibits importing goods or
paying to a certain country, person or entity in a response
to the resolution of International Security Council taken in
the accordance to Chapter 7 of United Nations Charter.
(B) Any organization commissioned by the government
department to provide consulting services for the project,
shall lose its eligibility to provide goods, works or services
resulting from a direct connection of the consulting
services of this organization to the implementation of
project, and this matter does not apply to turnkey projects.
(C) A commercial organization owned by the
Government of Iraq can participate , if confirmed the
following:
1- Legally and financially independent
2- Work according to the Iraqi Law.
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 اهلٌة توفر السلع واالشغال للتورٌد.3ملحك
الممول بموجب الموازنة الفدرالٌة
ندرج الحما ً معاٌٌر األهلٌة لممدمً العطاءات الواجب اٌفاؤها
من الجهات الحكومٌة و ممدمً العطاءات لتشجٌع المنافسة
و السماح للشركات و األفراد من أٌة دولة باألشتران
 أو تنفٌذ األشغال، بالمنالصة الي من عمود تجهٌز السلع
 وٌجب ان ٌكون متطلب.  أو تمدٌم الخدمات االستشارٌة،
التأهٌل للمشاركة تمتصر على كونها ضرورٌة لضمان تمكٌن
.ممدمً العطاءات فً تنفٌذ العمد
ال ٌسمح للجهة الحكومٌة بإهمال التأهٌل المسبك او الالحك
الي ممدم عطاء السباب ال تتعلك بمدرته ومصادره الالزمة
ً وعلى الجهة الحكومٌة بذل جهدها ف.لتنفٌذ العمد بنجاح
ًتحدٌد المؤهالت الفنٌة والمالٌة المطلوبة من ممدم
العطاءات فً التعلٌمات لممدمً العطاءات وعلى الجهة
.الحكومٌة االلتزام بتلن المحددات
:ٌستثنى مما سبك
(أ) آٌة مؤسسة من دوله معٌنة او سلع مصنعه فً هذه
:الدولة لد تمنع من المشاركة ألي من االسباب األتٌة
 اذا كانت حكومة العراق تمنع العاللات التجارٌة مع-1
.تلن الدول بموجب لانون او تعلٌمات رسمٌة
 اذا كانت حكومة العراق تمنع استٌراد السلع او الدفع-2
الى دولة معٌنة أو شخص معٌن او كٌان معٌن استجابة
لمرارمجلس االمن الدولً المتخذ استنادا ً إلى الفصل
.السابع من مٌثاق االمم المتحدة
(ب) آٌة مؤسسة كانت مكلفة من الجهة الحكومٌة بتوفٌر
 تفمد اهلٌتها فً توفٌر السلع، خدمات استشارٌة للمشروع
او االشغال او الخدمات الناجمة عن ارتباط مباشر للخدمات
االستشارٌة لهذه المؤسسة بتنفٌذ المشروع وال ٌنطبك هذا
.االمر على مشارٌع تسلٌم المفتاح
(ج) مؤسسة تجارٌة تملكها الحكومة العرالٌة تستطٌع
المشاركة فمط اذا استطاعت اثبات
. انها مستملة لانونٌا ومالٌا-1
. ً تعمل بموجب المانون العرال-2

ً التمٌٌم األول.4 ملحك
ًالموفمة للفحص التفصٌل

االستجابة الجوهرٌة
نعم
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األهلٌة
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نعم
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1

. إنه ٌعمل بموجب المانون وهو مستمل مالٌا وإدارٌا عن الحكومة.)) من حكومة (صاحب العمل%25( ممدم العطاء مملون جزئٌا
1
. االنحراف ثانوي وٌمكن لٌاسه.%15  للدفعة الممدمة وتحدد وثائك المنالصة الحد األعلى بنسبة%25 ٌطلب
1
.اتفالٌة المشروع المشترن غٌر موجودة
1
.ً اعتبر العطاء ممبوال ألنه ٌنتج عنه زٌادة فً الدعم المال.ممدم العطاء مؤهل مسبما كوكٌل محلً؛ العطاء التزام مشترن مع الشركة األم
1
.ال ٌتضمن كلفة التخلص من المخلفات الخطرة الموجودة فً المولع
1
.ضمان العطاء لٌس بالمبلغ المطلوب
1
.) أسبوع12  أسابٌع بدال من8( لم تتوفر مدة الصالحٌة المطلوبة لضمان العطاء
1
.ممدم العطاء لٌس مؤسسة مؤهلة مسبما
1
. هذا ممبول للمهندس المسؤول.DIN  بمماٌٌسISO ٌحتوي على العدٌد من التغٌٌرات المولعة باألحرف األولى التً تستبدل معاٌٌر منظمة المعاٌٌر الدولٌة

Annex (4) - Preliminary Evaluation
Bidder
Bidder A

Verification
Yes

Eligibility
Yes8

Bid Guarantee
Yes

Bid Completion
Yes

Essential Response
Yes

Approval For detailed test
Yes

Bidder B

No 10

Yes

Yes

Yes

Yes9

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No
No

Bidder C
Bidder D

Yes
Yes

Bidder E

Yes

Bidder F

Yes

11

Yes
15

No
Yes

No

13

No

No

14

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

12

Yes
16

Bidder G

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Bidder F

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

8

The bidder is (25%) partially owned by the government of (the employer). He is working according to the law, and he is financially and
administratively dependent from the government.
9
Request (25%) of advance payment and the tender documents specify the maximum secondary deviation in a percentage of (15%) and it is
measurable.
10
Joint venture agreement is not available.
11
The bidder is prequalified as a local agent, the bid is a mutual obligation with the parent company. The bid is considered acceptable
because it produces an increase in financial support.
12
This does not include disposing of dangerous waste on the site.
13
Bid guarantee is not in the required amount.
14 The required validity period was not available for the bid guarantee (8 weeks instead of 12 weeks).
15 The bidder is not a prequalified organization.
16 It contains lot of changes signed in initial letters which replaces the International Standards Organization ISO by the standards of DIN. This is
acceptable to the supervising engineer.
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Annex 5- List of Bid Evaluation Summary
1- Attach Bid Opening Minutes, if not submitted in
advance (see footnote 1,
Annex 1)
2- Explain any contradictions between prices and
price adjustments regarding the publicly read
prices upon bids opening (and written in the
minutes) and stated in Schedule 4.
3- Submit the details of excluding any bids during
the preliminary evaluation (Schedule 5),
photocopy the selected pages of bids in
order to be submitted as examples on the
aspects objected by it.
4- If the reserve amounts in Schedule 6 are
different among the bidders, explain that.
Explain any major corrections of arithmetic
operations that affect the order of the bidders.
5- The additions, adjustments and priced
deviations in Schedule 7 require detailed
explanations, as they may affect the order of the
bidders
6- Explain any comprehensive discount (Para 7
(B)) that was not publicly read and
registered upon the bid opening, in addition,
attach copies of any evaluation reports of other
related contracts, which are awarded to the
same bidder.
7- Submit detailed reasons of rejecting contract
award to a party other than the bidder of
lowest price evaluation (Para 7, (C)).
8- If an alternative bid is accepted, submit a
detained explanation of its acceptance
reasons, with addressing matters of time,
performance and cost (Para 7(D)).
9- The adjustments must be explained on the price
mentioned in line 10 as attachment to Schedule
8. Explain any changes in the scope of bid and
conditions of contract.
10- Attach a copy of correspondences sent by
bidders, which contain objections on the
progress of bidding and evaluation process
accompanied by detailed replies.
11-Attach copies of any correspondences addressed
to the bidders requesting for explanations, and
attach copies of the replies.
12-Submit bid evaluation with a separate
evaluation report by a consultant, if a consultant
is appointed.
13-Make sure that bid evaluation report is well
reviewed and complete, and includes the
recommendation of award.

 لائمة ملخص تمٌٌم العطاء.5 ملحك
 إذا لم ٌتم تسلٌمه مسبما (راجع، أرفك محضر فتح العطاء.1
.)1  ملحك،1 الحاشٌة السفلٌة
 اشرح أٌة تنالضات بٌن األسعار وتعدٌالت األسعار بالنسبة.2
ًلألسعار الممروءة علنا لدى فتح العطاءات (والمكتوبة ف
.4 المحضر) والمذكورة فً الجدول
 لدم التفاصٌل حول استبعاد أٌة عطاءات خالل التمٌٌم.3
صور الصفحات المختارة من العطاءات
ّ .)5 األولً (جدول
.لتمدم أمثلة على الجوانب التً تعترض علٌها
 تختلف ما بٌن6  إذا كانت المبالغ االحتٌاطٌة فً جدول.4
 واشرح أٌة تصحٌحات. لم بشرح ذلن،ممدمً العطاءات
كبٌرة ألخطاء حسابٌة والتً من شأنها التأثٌر على ترتٌب
.ممدمً العطاءات
ً تتطلب اإلضافات والتعدٌالت واالنحرافات المسعرة ف.5
 شروح مفصلة حٌث أنها ٌمكن أن تؤثر على7 جدول
.ترتٌب ممدمً العطاءات
 (ب)) لم تتم لراءته علنا7  اشرح أي حسم شامل (الفمرة.6
 لم بإرفاق، إضافة إلى ذلن.وتسجٌله لدى فتح العطاءات
نسخ من أٌة تمارٌر تمٌٌم لعمود أخرى لها عاللة والتً تم
.إرساؤها على نفس ممدم العطاء
 لدم أسبابا مفصلة لرفض إرساء العمد على جهة غٌر ممدم.7
.)) (ج7 العطاء صاحب ألل تمٌٌم سعرا (فمرة
 لدم شرحا مفصال ألسباب لبوله، إذا تم لبول عطاء بدٌل.8
.)) (د7 معالجا لضاٌا الولت واألداء والتكلفة (الفمرة
1.  ٌجب شرح التعدٌالت على السعر المذكور فً السطر.9
 لم بشرح أٌة تغٌٌرات فً نطاق العطاء.8 كمرفك بالجدول
.وشروط العمد
ً لم بإرفاق نسخ من المراسالت الواردة من ممدم.1.
العطاءات والتً تتضمن اعتراضات على سٌر عملٌة
.العطاء والتمٌٌم مشفوعة باإلجابات المفصلة
ً لم بإرفاق نسخ عن أٌة رسائل موجهة إلى ممدم.11
. وأرفك نسخا من اإلجابات،العطاءات تطلب توضٌحات
 إذا، لدم تمٌٌم العطاء مع تمرٌر تمٌٌم منفصل من أستشاري.12
.تم تعٌٌن أستشاري
 تأكد من أن تمرٌر تمٌٌم العطاء مراجع جٌدا ومرلما.13
.وكامال وٌتضمن توصٌة اإلحالة
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