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 المحترم   ........................ .............................السيد: ......................................................

                                                              .................................................................................................نحن  .................. 

     .....................................................................................................يمكتبنا ف الواقع 

بعد إن زرنا موقع العمل وحصلنا على جميع المعلومات الضرورية ودرسنا بإمعان التعليمات إلى مقدمي 

هذا لتنفيذ المشروع حسب  ريرضنا االستثمااألخرى نتقدم بع فسةوجميع مستندات المنا روضالع

االستثماري ونتعهد بحضورنا لتوقيع صيغة العقد األخرى  نافسةومستندات المشروط والمواصفات ال

اتخاذ اإلجراءات القانونية  وباإلمكانعن التعاقد  ، وبعكسه نعتبر ناكالا في التعليمات خالل المدة المحددة 

كما نؤيد صحة  إنذار أو اتخاذ أي إجراء قانوني أخر إلىبدون حاجة  النافذة لتعليماتللقوانين واوفقا 

ونتحمل المسؤولية  رضالمعلومات أعاله وكافة المعلومات والوثائق المقدمة من قبلنا في هذا الع

 وقعت. وألجلهما ظهر خالف ذلك  إذاالقانونية 

  

 

 

 

 التوقيع :

 االسم   :

 العنوان :

 

 



 لمقدمي العروض لمشروع نادي الطلبة االستثماري والمستمسكات التعليمات والشروط

تقديم وثائق تبين فيه الوضع المالي ورأس المال للمستثمر وتقديم حساب ختامي مصادق عليه حسب القانون  -1
لية التي تبين كفاءته الما األصوليةفيتم تقديم الوثائق  األجنبيما يخص المستثمر  أماللسنوات الثالثة األخيرة 

 .)حاكمة(  الملحقية التجارية العراقية في بلد المستثمر أومصدقة ومختومة من قبل السفارة العراقية 

 نافذة المفعول وستكون خاضعة لتأييد صحة الصدور )حاكمة( . مستثمرهوية ال -2

وستكون خاضعة لتأييد صحة  مع شهادة التأسيس وسنة التأسيس للشركة او المؤسسة االستثماريةعقد التأسيس -3
 الصدور )حاكمة(.

مالكات كامل عن الكوادر العاملة لديهم )مع وصف  للمشروع االستثماري( الخاص بالمتقدم  C.Vتقديم )  -4
هندسية وفنية( واالختصاصيين المتفرغين وغير المتفرغين فيما يخص مجال االختصاص مع وصف لعملهم 

 جعة والتوقيع .وتخصصاتهم وكتاب التخويل بالمرا

بتنفيذها والمصادق  مستثمروجدت( والتي قام ال إنتقديم قائمة باألعمال المماثلة المنفذة داخل وخارج العراق ) -5
عليها من قبل جهة رسمية مع ذكر عنوان الجهات والدوائر التي تم العمل معها أو تنفيذ األعمال لحسابها 

 .لك ال يتم اعتمادها ضمن المعايير الترجيحية وتكون خاضعة لتأييد صحة الصدور، وبخالف ذ

وزارة التعليم العالي معنون إلى  األخيرةكتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب نافذ المفعول للسنة  -6 
العراقية ويكون خاضع لتأييد صحة الصدور، )حاكمة بالنسبة للشركات دائرة المالية /الوالبحث العلمي

انعة من االشتراك بالمنافسة من الهيئة العامة كتاب عدم مم إلى باإلضافةفروع في العراق( التي لها والشركات 
 .للضرائب 

 فقط(. مستثمر العراقييتم تقديم األوراق الرسمية التي تثبت حجب البطاقة التموينية عن المدير المفوض )لل -7

 لمقدم العرض باستكمالها بعد موعد الغلق.استبعاد أي عرض ال يحتوي على الوثائق الحاكمة وال يسمح  -8

 مصدقة من الجهات المعتمدة .  اصل عليه المستثمر أو شركتهتقديم أي كتب شكر وتقدير ح -9

يكون يوم  االستثماري مشروعلعن استفسارات المتقدمين بعروضهم ل باإلجابةموعد عقد المؤتمر الخاص  -01
 . 0/01/2107الموافق  األحد

ورود عرض باللغة العربية واالنكليزية العروض هي اللغة العربية وفي حالة  أوراقعتمدة في ملئ اللغة الم -00
 فيعول على اللغة العربية .



 .االسبانية فادورايكون التنفيذ وفق المخططات والمواصفات وجداول الكميات المعدة من قبل شركة توماس لي -02

 . منح اإلجازة االستثماريةمن تاريخ  أسبوعينيكون توقيع العقد االستثماري خالل مدة   -03

 العمل تجهيز المواد والمعدات الالزمة ألعمال التنفيذ . يشمل -04
المواد المستخدمة للتنفيذ خاضعة للفحوصات المختبرية وتقديم النتائج وفق الضوابط للمركز الوطني  تكون-05

 كلفة الفحوصات المختبرية . مستثمرال يتحملائية و للمختبرات اإلنش
كافة المسؤوليات الناتجة عن تنفيذ العمل وطرق التنفيذ المستخدمة واستمرار العمل وفقًا لما  يتحمل المستثمر -06

 يلي :
 كافة المواصفات الفنية المطلوبة للعمل .- أ

 جميع اإلعمال خاضعة للذرعات .- ب
المهندس الفحص في حالة عدم اقتناع  إلعادةجميع المواد الفاشلة في الفحوصات المختبرية خاضعة - ت

تلك الفحوصات وفي حالة فشلها فيتحمل رفعها من  إجراءكلفة  مستثمربنتائج الفحص ويتحمل ال المشرف
 مكان العمل .

لم يتم  مادة ما أيةشهادة المنشأ لجميع المواد االستيرادية وتكون خاضعة لصحة الصدور وال يتم قبول  - ث
 التحقق من رصانتها .

بتوقيع وختم استمارة تقديم العرض واستمارة المستمسكات المطلوبة والتعليمات إلى مقدمي  االلتزام -07
 طلب توقيعه وختمه عليها .جداول الكميات وعلى أي بيانات تت أوراقوكافة  روضالع

 عدم قبول أي تحفظات تقدم من قبل مقدمي العروض وان ذكرت تهمل . -08
 األحدفي يوم  في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/قسم العقود الحكوميةفتح العروض  يكون– 09   

 .  وان صادف عطلة رسمية فتؤجل لليوم الذي يليه  9/01/2107الموافق 
المتقدم في عرضه )وتعتبر فقرة تنافسية( مع  مستثمريتم اقتراحها من قبل ال اإلجماليةمدة انجاز العمل  -21   

 . مشروعالتنفيذ  إكمالمقترح برمجة مراحل 
 أية إليها)مضافًا  مستثمرمن المدة المقترحة من قبل ال %11تجاوز المدة التأخيرية للتنفيذ عن نسبة  عدم -02

موجبة وفي حالة تجاوز تلك المدة  ألسبابوجدت ( مع مراعاة فترات التوقف التي تمنح  أنممنوحة  إضافيةمدد 
رة دومعدات ومواد داخل المشروع وكذلك مصا آليات أيةوالحجز على  مستثمرسحب المشروع من اللوزارة فل

عادة اإلعالن عن المشروع األوليةخطابات الضمان والتأمينات   . وا 

من قبل المستثمر ويكون  تينتنفيذ المقدمالمبلغ الغرامات التأخيرية بموجب العرض التجاري ومدة  يتم تحديد -22
 .التحديد من قبل الهيئة الوطنية لالستثمار في اإلجازة االستثمارية



 العروض في مقر وزارة التعليم العاليااللكتروني ويتم تسليم  أوعروض ترد بالبريد االعتيادي  أيةال تقبل  -23
 .والبحث العلمي/قسم العقود الحكومية

من تاريخ اإلحالة على المستثمر  ينخالل أسبوع تقديم االعتراضات للمتنافسين غير الفائزينتكون فترة  -24
 مشروع .الب الفائز

 .   ( يوم من تاريخ الغلق91تبقى العروض نافذة وملزمة لمقدميها لمدة ال تقل عن ) -25

 .دون تعويض مقدمي العروض  اإلحالةمشروع قبل الالمنافسة على للوزارة الحق في إلغاء  -26

 بأشعار تحريري من المهندس المشرف . إالال تتم المباشرة بأي أعمال  -27
 بمصادقة دائرة المهندس المقيم  . إالال تعتبر أي مرحلة من مراحل العمل منجزة  -28
لى تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أي من العروض األخرى المقدمة في تستبعد العروض المبنية ع -29

 المنافسة .
( لسنه 56وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم )ا المشروع يتم استحصال الديون الناتجة عن هذ -31

0977. 
في أي مرحله من مراحل  تقدمينعدم إجراء أي مفاوضات على األسعار المقدمة من قبل المتنافسين الم  -30

 المنافسة .
ألغراض المراسلة وعلى  نافذ المثبت لدى الوزارة عند الحصول على مستندات المنافسة مستثمريعد عنوان ال -32
المتقدم أن يحدد عنوان ألغراض التبليغات القانونية في حالة رسو المنافسة عليه وبيان البريد االلكتروني  مستثمرال

 خص المسؤول عن متابعة االستفسارات التي تخص العرض . وأسم وعنوان الش
وقبل توقيع  اإلحالةالتأمين على األعمال لجميع المخاطر وحسب التعليمات النافذة والضوابط  وتقدم بعد  -33
 . العقد
 حك أي بند من بنود مستندات المنافسة . أوال يجوز لمقدم العرض شطب  -34
 قمًا وكتابًة .تدون أسعار العرض والمدد ر  -35
 في حالة اختالف السعر والمدد المقدمة مابين الرقم والكتابة فيتم االعتماد على المثبت كتابًة. -36
 أنفتكون مسؤوليتهم تضامنية على  )ائتالف شركات أو غيره( مشروع لمن متقدم ل أكثرفي حالة اشتراك  -37

 وفق القانون ويكون من ضمن العرض المقدم من قبلهم . أصولياً يتم تقديم عقد المشاركة مصادق عليه 
ال تزيد كلفة  أنالذي يتم تعيينه من قبل الوزارة على التنفيذ استشاري  تعيين الفائز تكاليف مستثمريتحمل ال -38

 . مشروعال% من كلفة تنفيذ 5عقده عن نسبة 
 -ة هي كاألتي:تكون اآللية المعتمدة في احتساب نسب الترجيح ألغراض الترسي -39
 

 11= مستثمرالمؤهالت الفنية  وكادر ال% 



 =  11األعمال المماثلة                        % 

 = 01الكفاءة المالية والحسابات الختامية% 

  01=والمدة االستثماريةقيمة العرض المالي% 

  11تنفيذ العمل =  إكمالمدة انجاز%  . 

 . لمشروعلمن عرض  أكثرال يجوز للمتقدم تقديم  -41

 .للعرض اإلجماليفي العرض فيعتبر سعرها من ضمن السعر  إزاءهافقرات لم يدون سعر  أووردت فقرة  إذا -40

 -: األتييتضمن  ستثماريةمدة االلتقديم منهاج زمني وفني ل -42

 . تنفيذ مشروعلالمدة الزمنية         - أ
 ستثمار .لال اإلجماليةالمدة  - ب
 . أعاله)أ ، ب( المدد المذكورة في خالل  مشروعالالعمل في  أوقات - ت
والحلول المقترحة المدد أعاله تنفيذ التزاماته خالل  أثناء مستثمرالمعوقات والصعوبات التي قد يواجهها ال - ث

 من قبله .

ذلك الخاصة  إلىوما  واإليراداتبفتح سجالت حسابية لغرض تدوين مبالغ النفقات  الوزارةتقوم  -43
ذلك  األمرما تطلب  مراجعة تلك المبالغ بشكل دوري ومتىوتكون مخولة بمستثمر بالتنسيق مع المشروع الب

 . االستثماريعقد البموجب بنود 

 كلفة ذلك . الوزارةالتنفيذ وال تتحمل  أعمالومخلفات التنفيذ بعد انتهاء  األنقاضرفع  -44

مشروع بنقاط ربط خدمات البنى التحتية لذلك المشروع الالنفقات الكاملة عن ربط  يتحمل المستثمر -45
 كلفة ذلك .  الوزارةبالشبكات الرئيسية وال تتحمل 

رفض تلك  أوالصالحية بقبول  للوزارةو   من قبل جهة حكومية مختصةاالستيرادية  األجهزةفحص يكون  -46
 . كلفة ذلك الفحص مستثمرحمل التوي شهادة الفحص التي تقدم من قبل الجهة الفاحصة األجهزة بناءًا على 

حسب المواصفات لتلك المواد المعدة من قبل االستيرادية  موادمناشئ والشركات المصنعة للال تكون -47
 . الشركة المصممة



وال  الوزارة إلىمشروع عائدة الوثائق تتعلق ب وأيةتكون ملكية التصاميم والمخططات وجداول الكميات  -48
صورة كانت ويتحمل كافة  وبأي األسبابمهما كانت  أخرغرض  أليالفائز استغاللها لمستثمر يجوز ل

 ظهر خالف ذلك .  إذاالمسؤولية القانونية 

ويتحمل المستثمر كلفة ذلك خارج الموقع  األنقاضونقل الملعب القديم وجميع مرافقه  إزالةالعمل  شملي -49
 العمل . أثناءالعوارض التي تحدث  إزالة أوكلفة معالجة  وكذلك
  .تجهيز وتأثيث دائرة المهندس المقيم للمشروع  -51
ويتم  اإلجمالي اإليرادعشرون من المائة من  %(01)تقل عن  اإليرادات بنسبة التكون حصة الوزارة من  -50

تدخل  االستثماريوما زاد عن تلك النسبة التي تقدم من قبل المستثمر ضمن عرضه استحصالها بشكل دوري 
 .  %1لحد  إضافية()كنقاط الترجيح والترسية  نقاطضمن 

 . تخفيض االشتراكات لعضوية النادي لمنتسبي مركز الوزارة -52
 لرياضي لحين إكمال تنفيذ المشروع.نادي الطلبة ا ألعضاءملعب بديل يتحمل المستثمر كلفة توفير  -53
مجانًا ويمارس أعضاء النادي فعالياتهم الرياضية  وعوائهميكون انتساب منتسبي نادي الطلبة الرياضي  -54

 بحرية مطلقة وبدون مقابل .
  على المستثمر المشارك تقديم دراسة جدوى اقتصادية متكاملة عن استثمار المشروع . -55
 مدة االستثمار تبدأ من تاريخ توقيع العقد . -56
 الوزارة بعد انتهاء المدة االستثمارية . إلىالمشروع بكافة مكوناته  يعود -57
 الصيانة للمشروع . أجوريتحمل المستثمر  -58
تأمين الحراسات للمشروع . أجوريتحمل المستثمر -59



 معلومات عن المشروع

ما يعادل  أي( دونم 82على ارض مساحتها تبلغ حوالي )المشروع في مدينة بغداد/الصليخ موقع يقع 

مخصصة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي/نادي الطلبة ( سبعون الف متر مربع 8م07777)

 : اآلتيةويتكون من الفعاليات الرياضي 

 ( متفرج .85357بطاقة استيعابية ) ملعب نصف مغلق -1

 قاعة العاب خارجية متعددة الفعاليات . -8

 العاب داخلية مغلقة متعددة الفعاليات . قاعة -3

 .( طابق 15( نجوم يتكون من )5)فندق  -4

 مواقف سيارات . -5

 متعددة . أخرىفعاليات  -6

والمواصفات ويمكن االطالع على تفاصيل الفعاليات الخاصة بالمشروع من خالل التصاميم 

 المرافقة لهذه التعليمات .


