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   لعنایة :

To:  
  <االسم والعنوان>

<Name and Address>  
  

  طلب عرض أسعار

REQUEST FOR QUOTATION  
  تاریخ اإلصدار 
5/04/2020  

 Date of issue 

   <طلب عروض أسعار رقم  2020\2

 RFQ no. 2\2020 

  رقم الملف

 File no.: 

 تورید أجهزة بث إذاعیة وتجهیزات استودیو إذاعیة متكاملة
  ومستلزماته

 Supply radio transmitters and radio studio equipment 

 مسمى 
 Contract العقد
title: 

   04/2020/30  الساعة الرابعة عصرا

 4 pm 30/04/2020 

 تاریخ إغالق
  العروض

 Closing date: 
 شركة أفكار لإلنتاج اإلعالمي   الشخص

 المختص باالتصال: مي أبو عصب الهاتف:

 022972424 موبایل: 0597940099

may@24fm.ps البرید اإللكتروني  

Afkar Production Company  

Contact person: May Abu Assab  

Phone: 022972424  

Mobile: 0597940099  

Email: may@24fm.ps  

  

 للمزید من المعلومات
 یرجى االتصال بالجهة
  المتعاقدة:

  

For further 
information, 
please contact 
the Contracting  
Authority  
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  ترجى المالحظة أنه یمكن إرسال عروض األسعار بالبرید اإللكتروني

Please note that quotes can be sent by email  

 حضرات السادة المحترمین.................. ،........................  نود دعوتكم للتقدم بعرض سعر لتورید  أجهزة بث إذاعیة وتجهیزات استودیو إذاعیة متكاملة
  ومستلزماته .

  

  هذا العمل لصالح مشروع "الشباب أداة التغییر: في القدس الشرقیة"، المنفذ في فلسطین من قبل شركة أفكار لإلنتاج بالشراكة مع مؤسسة المساعدات الكنسیة
  الدنماركیة، والرؤیة الفلسطینیة، وجمعیة الشبان المسیحیة، ومسار إبراهیم الخلیل، المدعوم من االتحاد األوروبي .

  

Ladies and Gentlemen, ..................................... for Construction we would like to invite you to submit a quote for 
supply radio transmitters and radio studio equipment.  

  

The works to be done are for use by the Contracting Authority in its “East Jerusalem Youth: Agents of Change” 
Programme in Palestine, and implemented by Afkar in partnership with, DanChurchAid/Norwegian Church Aid, Palestinian 
Vision, EJYMCA and Masar Ibrahim Al Khalil, supported by European Union. The Supplier should submit a quotation 
as one lots.  

  
  

كما ومستلزماتها متكاملة إذاعي استودیو وتجهیزات إذاعیة بث أجهزة لتورید سعر عرض لتقدیم تدعوكم اإلعالمي لإلنتاج أفكار                    شركة
  هو مفصل في الجدول التالي:

  
AFKAR PRODUCTION COMPANY-PALESTINE  INVITES YOU TO SUBMIT A QUOTATION FOR THE 
FOLLOWING:  

  

  

  Item  Description  Quantity  Required 
Delivery Date  
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1  FM transmitter    

FM Transmitter (10KW):  
  
Technical Specifications:- -Output   
Power: 10KW  
-Frequency Range: 87.5 MHZ to 108 MHZ, tuned to  
specific operating frequency, digital exciter programmable      
in 10KHZ steps.  
-RF Output Impedance: 50 ohms.  
-VSWR: Rated power into 1.5:1 maximum.  
-Frequency Stability: +/- 150HZ, 0 to 50°C.  
-Modulation Type: Direct frequency modulation of carrier 
frequency.  
-RF Output Connector: 7/8˝EIA flange, female -AC       
Input Power: 380-400 VAC, 50HZ, 3 phase, Y        
connection.  
-Overall Efficiency: Better than 65%.  

1  15\6\2020  

  -RF Harmonics: Suppression meets all FCC/IC/CE      
requirements and CCIR recommendation.  
-RDS System: Internal RDS- 57 KHZ, external RDS        
connector type BNC (19KHZ).  
-Audio Modes: Stereo (balanced), mono(L+R), optical,      
digital(AES), composite input.  
-S/N Ratio: 85 dB below 100% modulation @400HZ.  
-Temperature: -10° to +50°C.  
All accessories needed  
- Remote control/web monitoring  
-Made in EU  

  

2  Microphone  Professional Broadcast -quality dynamic cardioid 
microphone response over a very wide frequency range, 
Frequency Response: 45 Hz - 18,000 Hz Polar Pattern:  
Cardioid  
 Impedance: 150 ohms balanced  
Steel case and hum-bucking coil  

4  15\5\2020  

3  Microphone 
stand  

Sturdy aluminum tube construction  
Durable, silk-mat anodized finish  
Interior coil spring system  
Supports microphones weighing up to 2kg  
Adjustable friction joints  
Wiring concealed by tubes and joints  
Open-ended cable tails  
Various mounting possibilities On    
air light.  

4  15\5\2020  
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4  Headphone  Type: Closed-back  

Impedance: 80Ω  
Frequency Response:  5Hz - 35kHz  
Connectivity: 3.5mm/6.35mm Jack  
Sound pressure: 96db  
  

6  15\5\2020  

5  Audio mixer  12 Faders (3 FRCH MODULES)  
• 4 Mic/Line Inputs (2 FR03 MODULES)  
• 16 Mono/8 Stereo Analog Inputs (2 FR04 MODULES)  
• 8 Mono/4 Stereo Analog Outputs (1 FR05 MODULE)  
• 4 Digital Stereo Inputs/4 Digital Stereo   Outputs (1  
FR02 MODULE)  
    Usb module  
    Two Telephone hybrid  
• 2 Precision VU Meters  
• 15 Programmable Soft Keys  
• 4 Push-To-Talk Buttons for Direct Intercom  
• Each Fader Has: Fader Start on All Channels, 4 Routing  
Buttons, 1 OLED For Channel Name, Balance, Pan, Status,         
Level Display, 1 CUE  
• button, 1 BALance, 1 EQualization, 1 DYNamics, & 1  
GAIN LED Indicator, 1 ON-AIR Indicator, 2 Activation 
Buttons  
• 100 mm Smooth Operation Faders  

1  1\6\2020  
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  • Cough Muting  

• 48 KHz 24 Bit Operation  
• 20 Stereo Channel Processing: 3 Band EQ, HP 7 
LP Filters, Comp/Lim, & Noise Gate  
• 1 CUE Speaker  
• 8 General Purpose Signaling Inputs  
• 8 General Purpose Signaling Outputs  
• 2 TRS Headphone Jacks  
  

  

6  Monitor 
speakers  

Power :50 watt  
Frequency response 58hz-20khz   
XLR connecter  SPL 104 db.  
  

2  15\5\2020  

7  Monitor arms  Carry the screen monitors on the studio  
  
  

4  15\5\2020  

8  Headphone 
amplifier  

Input phono jack stereo  
Output: phono jack stereo  
4 outputs  
Control each output  
  

3  15\5\2020  

9  Telephone 
Hybrid  

• 2 Balance analog input on XLR -  2 Balance 
analog output on XLR  Programmable.  

• USB Type B for remote connection.  

2  15\5\2020  

10  Sound card  USB connection  
4 in  
4 out  
  

2  15\5\2020  
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11  Cavity filter  10 KW FM Band Pass Filter  

  
1. 2 poles band pass filter.  
2. Frequency range: 87.5------108 MHZ.  
3. Max output power: 10 KW.  
4. Input/output Connectors: EIA  7/8″ Flange.  
5. In/out impedance: 50 ohms.  
6. Temperature Range: -10 ÷ +50 °C.  
7. (7/8″) RF Jumper (3m) with EIA  7/8"  Flange 
Connectors in both sides.  
8. The Filters will be calibrated on the frequencies 
that we need.  
  

1  15\6\2020  
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12  Portable 

recording device 
  
High-fidelity mic preamps  
Built-in X/Y stereo microphones, adjustable between 90˚ 
and 120˚  
Two mic/line level inputs with XLR/TRS combo 
connectors  
Stereo 1/8" Mic In mini phone jack  
+24 or +48V phantom power for main inputs and Plug-in 
power (2.5V) via Mic/Line In mini phone jack  
Output/headphone jack with dedicated volume control  
Records directly to SD and SDHC cards up to 32 GB  
Supports up to 24-bit/96 kHz audio in BWF-compliant  
WAV or a variety of MP3 formats  
  
  

2  15\5\2020  

13  FM processor  a fully-featured final FM processor / stereo encoder 
combination.  
Gated AGC,Advanced AGC enables faster, Compressor:      
Nominal 2:1 slope.  
Stereo Encoder  
Very low audio latency (5 milliseconds), very fast boot-up  
(<1 second)  
TCP-IP connectivity  

1  15\5\2020  

14  FM tuner    
Frequency range 88- 108 mhz  
Xlr output  
Headphone output  
Level meter  
  

1  15\5\2020  

8  

  
  



  
15  Antenna system  1. FM Omnidirectional Dipole Antenna for 10KW Output        

Power, QTY (6):  
- Frequency Range:  87.5 – 108 MHZ  
- Bandwidth: Broadband  
- Polarization:  Vertical  
- Gain:  ≤ 2.15 dB  
- VSWR:  < 1.3: 1  
- Impedance:  50 ohms  
- Stainless Steel  
- Connector: EIA 7/8″  
  
2. Splitter (1----------- 6) for 10 KW output power, QTY          
(1):  
- EIA 7/8″ input flange, EIA 7/8″ output flange  
  
3. Jumpers 7/8″, QTY (6):  
- Connectors: input EIA 7/8″, output EIA 7/8″, 7.5 m          
length.  
  
  
  

6  15\6\2020  
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16  Distribution 

amplifier  
Stereo input  
10 xlr output  
Each channel can be adjustable  
Level meter for each channel  

1  15\5\2020  

17  Automation 
software  

Jazler radio star 2 full package  2  15\5\2020  
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  التعلیمات

INSTRUCTIONS  
   اإلقرار باالستالم أ.1

 عند استالم طلب عروض األسعار، یرجى إخطار الجهة المتعاقدة بنیتكم بتقدیم عرض أسعار. یرجى الرد حتى لو لم تكن هناك نیة بالتقدم
  بعرض.

A.1 Acknowledgement Upon receipt of the Request for Quotation please inform the Contracting Authority if you 
intend to submit a quotation.  
Please respond even if negative.  

  أ.2 عام

 البضائع التي سیتم شراؤها هي الستخدامات الجهة المتعاقدة في برنامجها "شباب القدس: أداة التغییر في فلسطین"، وهو تدخل تنفذه شركة
 أفكار لإلنتاج اإلعالمي بالشراكة مع مؤسسة المساعدات الكنسیة الدینماركیة، والرؤیا الفلسطینیة، وجمعیة الشبان المسیحیة، ومسار  ابراهیم
  الخلیل ،بدعم من االتحاد االوروبي. بحیث یكون العرض رزمة واحدة .

A.2. General  
The goods to be purchased are for use by the Contracting Authority in its “East Jerusalem Youth: Agents of Change”  
Programme in Palestine, and implemented by Afkar in partnership with, DanChurchAid/Norwegian Church Aid,             
Palestinian Vision, EJYMCA and Masar Ibrahim Al Khalil, supported by European Union. The Supplier can submit a                 
quotation for one lot.   

  أ.3 تكلفة عرض األسعار

 یتحمل الموردون كافة التكالیف المرتبطة بتحضیر عرض األسعار الخاص بهم وتقدیمه ولن تتحمل الجهة المتعاقدة أي مسؤولیة تجعلها مطالبة
  بدفع تلك التكالیف، بغض النظر عن سیر اإلجراء التفاوضي أو نتیجته.

A.3. Cost of quotation  
The supplier shall bear all costs associated with the preparation and submission of his quotation and the Contracting 
Authority will in no case be responsible or liable for these costs, regardless of the conduct or outcome of the negotiated 
procedure.  

  

   األهلیة ومعاییر التأهلأ.4

.Ver4 2012 – لن یعتبر الموردون مؤهلین إذا لم یكونوا في الحاالت المشار إلیها في المادة 15 من الشروط والبنود العامة لعقود التوریدات  

 یجب على الموردین أن یقروا بوفائهم بمعاییر التأهل في نموذج تقدیم عروض األسعار. وإذا طلبت الجهة المتعاقدة ذلك، فإن الموردین الذین یتم
 قبول عرض أسعارهم یتوجب علیهم أن یقدموا اإلثباتات للجهة المتعاقدة إلثبات أهلیتهم من خالل الشهادات التي تصدرها السلطات المختصة في
  بلد تكوین المنشأة أو في حال عدم توفر هذه الشهادات فمن خالل تصریح مشفوع بالقسم.
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 كما یطلب من الموردین التعهد بامتثالهم بالمادة 13 "عمالة األطفال والعمل باإلكراه" والمادة 14 "األلغام" من الشروط والبنود العامة لعقود
  التوریدات – Ver4 2012 وبمدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدین والمرفقة مع طلب عرض األسعار.

  إلثبات قدرتهم وتوفر المواد الكافیة لهم، یجب على الموردین أن یوفروا المعلومات والوثائق التي تطلبها الجهة المتعاقدة.

A.4. Eligibility and qualification requirements  
Suppliers are not eligible if they are in one of the situations listed in article 15 of the General Terms and Conditions for 
Supply Contracts – Ver4 2012.  

In the Quotation Submission Form suppliers shall attest that they meet the above eligibility criteria. If required by the  
Contracting Authority, the supplier whose quotation is accepted shall further provide evidence satisfactory to the  
Contracting Authority of its eligibility through certificates issued by competent authorities in its country of establishment or 
operation or, if such certificates are not available, through a sworn statement.  

Suppliers shall also be requested to certify that they comply with article 13. “Child Labour and Forced Labour” and article  
14 “Mines” of the General Terms and Conditions for Supply Contracts – Ver4 2012 and with the Code of Conduct for 
Contractors as attached with this Request for Quotation (RFQ).  

To give evidence of their capability and adequate resources Suppliers shall provide the information and the documents 
requested by the Contracting Authority.  

  االستثناء من منح العقود  ال یمكن منح العقود للمرشحینأ.5

  الذین، یكونون خالل إجراء طلب األسعار:

  )أ( في حالة تضارب مصالح

 )ب( مذنبون بالتدلیس في تقدیم المعلومات المطلوبة للجهة المتعاقدة كشرط للمشاركة في إجراءات العقد أو یعجزون عن تقدیم المعلومات
  المطلوبة.

A.5. Exclusion from award of contracts  
Contracts may not be awarded to Candidates who, during this procedure:  

(a) are subject to conflict of interest:  
(b) are guilty of misrepresentation in supplying the information required by the Contracting Authority as a condition of 

participation in the Contract procedure or fail to supply this information  

  الوثائق التي یتكون منها طلب األسعار  یجبأ.6

  على المورد أن یعبئ ویقدم الوثیقة التالیة مع عرضه:

  نموذج تقدیم عرض األسعار المرفق1.

  المواصفات الفنیة الخاصة بالموردین2.

 أشخاص معرفین یمكننا أن نتصل بهم للحصول على معلومات عن خلفیة شركتكم )ویجب تقدیم هذه األسماء فقط إذا لم تكونوا قد قمتم3.
  بالتورید للجهة المتعاقدة من قبل.(

  تصریح المصنع )إذا لم یكن المورد هو المصنع(4.
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   كفالة دخول العطاء  بموجب المادة أ٧.5.
  شهادة تسجیل الشركة.6.

  

A.6 Documents comprising the Request for Quotation The Supplier 
shall complete and submit the following document with his quotation:  

1. The attached Quotation Submission Form  
2. Suppliers technical specifications  

3. References that we may contact for further background information of your company. (Shall only be submitted if 
you have not delivered to the Contracting Authority before)  

4. Manufacturer’s Authorization (if the supplier is not the manufacturer)  
5. Tender guarantee  
6. (Option: Company registration certificate in accordance with article A.7.  

  

    كفالة العطاءأ.7

 یجب أن یصحب عرض األسعار كفالة عطاء تصل كحد أدنى إلى 10% من إجمالي مبلغ العطاء. یجب أن تصدر الكفالة باسم الجهة المتعاقدة
 وأن تكون صالحة لمدة 45 یوما بعد تاریخ صالحیة عرض الموردین. یجب إصدار كفالة العطاء على هیئة كفالة مستحقة عند "الطلب األول" من
 خالل بنك معترف به دولیا أو مؤسسة مالیة . ویمكن أن تصدر كفالة العطاء على هیئة كمبیالة بنكیة أو شیك معتمد أو سند مالي صادرعن شركة
  تأمین أو رسالة ائتمان غیر مرتجعة طالما أن هذا الشكل مصرح به في القوانین الساریة وله نفس وضع التزامات الطلب األول بالنسبة للكافل.

A.7 Tender guarantee  
All quotations must be accompanied by a tender guarantee of minimum 10% of the total tender amount. The guarantee                   
shall be issued in favour of the Contracting Authority and be valid for 45 days beyond the period of validity of the supplier’s                       
offer. The tender guarantee shall be issued in the form of a first demand guarantee, by an internationally recognised bank                    
or other financial institution, and shall be in accordance with the text in the attached guarantee. The tender guarantee may                    
also be issued in the form of a banker’s draft, a certified cheque, a bond provided by an insurance company or an                      
irrevocable letter of credit, as long as it creates under the applicable law the same irrevocable, at-first-demand obligations                  
for the guarantor.   

  

   السعرأ.8

 یجب أال یتم إخضاع السعر المقدم من المورد ألي تعدیالت على الحساب بخالف ما نص علیه بغیر ذلك في شروط العقد.

 كما ویجب تقدیم عرض السعر بالدوالر .  األسعار غیر شاملة لقیمة الضریبة المضافة. المشروع معفى ضریبیا من

 وزارة المالیة الفلسطینیة . سیتم تزوید المورد برسالة إعفاء ضریبي رسمیة من وزارة المالیة لغایة اصدار فاتورة

  صفریة.
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A.8. Price  

The price quoted by the supplier shall not be subject to adjustments on any account except as otherwise provided in the 
conditions of the Contract.  

 Price shall be quoted in Dollar.  

All prices exclude VAT. The project is VAT exempted from Palestinian Ministry of Finance.   

We will provide the supplier with an official tax exemption letter from MOF in order to issue a zero VAT invoice.  

  

  

  
   الصالحیةأ.9

  یجب أن تظل عروض األسعار ساریة ومفتوحة للقبول لمدة 30 یوما من تاریخ إقفال طلب العروض.

A.9. Validity  
Quotations shall remain valid and open for acceptance for 30 days after the closing date.  

  

   تاریخ اإلقفالأ.10

 یجب أن تتلقى الجهة المتعاقدة عروض األسعار كما هو محدد في الصفحة 1 في تاریخ ال یتجاوز الموعد النهائي الستالم
  العروض )30\4\2020( الساعة الرابعة عصرا . لن یتم النظر في أي عروض تصل بعد هذا الموعد والتاریخ.

A.10. Closing date Quotation must be received by the Contracting Authority as specified on page 1 not later than 
the closing date and time.  
Any quotations received after that will not be considered.  

   منح العقد والمعاییرأ.11

 ستقوم الجهة المتعاقدة بمنح العقد للمورد الذي یعتبر عرضه مستجیبا بشكل جوهري لطلب العروض والذي یكون قد قدم أقل سعر تم
  تقییمه شریطة أن یكون لهذا المورد أیضا القدرة والموارد الكافیة لتنفیذ العقد بفعالیة .ویقدم خدمات ما بعد البیع.

  تحتفظ السلطة المتعاقدة بالحق في قبول عرض األسعار كله أو جزء منه أیهما كان أفضل من الناحیة المالیة.

A.11. Award of Contract and Criteria  
The Contracting Authority will award the Contract to the supplier whose quotation has been determined to be substantially 
responsive to this Request for Quotation (RFQ) and who has offered the lowest evaluated price, provided further that the  
supplier has the capability and resources to carry out the Contract effectively. And provide after sales service.  

The Contracting Authority reserves the right to accept all or part of your quotation, whichever is in its best financial  
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interest.   

   التوقیع على العقد وبدء سریانهأ.12

  قبل انتهاء فترة صالحیة العرض، ستقوم الجهة المتعاقدة بإشعار المورد الرابح كتابة.

 خالل خمسة أیام من استالم العقد، الذي لم تقم الجهة المتعاقدة بالتوقیع علیه بعد، یتوجب على المورد الرابح أن یوقع على العقد وأن یعیده إلى مع
 كفالة األداء للجهة المتعاقدة عند التوقیع على العقد ،وشرط تقدیم كفالة تنفیذ/أداء صالحة، یتحول المورد الرابح إلى متعاقد ویدخل العقد حیز
  التنفیذ بمجرد توقیع الجهة المتعاقدة علیه.

 في حال عجز المورد الرابح عن التوقیع على العقد وإعادته خالل األیام المنصوص علیها، فإنه یحق للجهة المتعاقدة أن تعتبر قبولها
 للعرض ملغیا بدون المساس بحق الجهة المتعاقدة بحجز كفالة العطاء، والمطالبة بالتعویض أو البحث عن حل لمعالجة هذا العجز، ولن
  یكون للمورد الرابح أي حق بالمطالبة بأي شيء كان من الجهة المتعاقدة.

  

  
  

A.12 Signature and entry into force of the Contract  
Prior to the expiration of the period of the quotation validity, the Contracting Authority will notify the successful supplier in 
writing.  

Within 5 days of receipt of the Contract, not yet signed by the Contracting Authority, the successful supplier must sign and 
date the Contract and return it, With the performance guarantee, to the Contracting Authority. On signing the Contract, 
and subject to the provision of a valid performance guarantee, the successful supplier will become the Contractor and the 
Contract will enter into force once signed by the Contracting Authority.  

If the successful supplier fails to sign and return the Contract and within the days stipulated, the Contracting Authority may 
consider the acceptance of the quotation to be cancelled without prejudice to the Contracting Authority's right to Seize the 
tender guarantee, claim compensation or pursue any other remedy in respect of such failure, and the successful supplier  

 will have no claim whatsoever on the Contracting Authority. 

  

  

  أ.13 كفالة األداء/ التنفیذ

 یجب على المتعاقد الرابح، وعند إعادته لنسخة العقد الموقعة من طرفه، أن یزود الجهة المتعاقدة بكفالة للتنفیذ الكامل والسلیم للعقد.

 ویخضع دخول العقد حیز التنفیذ لتوفیر كفالة األداء من قبل المتعاقد الرابح. یجب أن یكون مبلغ الكفالة بقیمة 10% من إجمالي مبلغ العقد

  ویجب أن تصدر بالعملة التي یجب دفع قیمة العقد بها.
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 یجب حجز كفالة التنفیذ لكي یتم الدفع للجهة المتعاقدة لقاء أي خسائر تنجم عن عجز المتعاقد الرابح على أداء التزاماته التعاقدیة بالكامل وبشكل
  سلیم.

  یجب إصدار كفالة األداء على هیئة كفالة تصرف عند الطلب األول من قبل بنك معترف به دولیا أو مؤسسة مالیة ویجب أن تكون حسب نص
 الكفالة المرفقة. ویمكن أن تصدر كفالة العطاء على هیئة كمبیالة بنكیة أو شیك معتمد أو سند مالي صادر عن شركة تأمین أو رسالة ائتمان غیر
 مرتجعة طالما أن هذا الشكل مصرح به في القوانین الساریة وله نفس وضع التزامات الطلب األول بالنسبة للكافل حسب النص الوارد في
  الكفالة

  المرفقة.

  یجب أن تبقى الكفالة صالحة حتى تنفیذ العقد بشكل كامل وسلیم بما في ذلك فترة الكفالة )كفالة ما بعد البیع.(

A.13. Performance guarantee  
The successful Contractor shall, together with the return of the countersigned Contract, furnish the Contracting Authority 
with a guarantee for the full and proper execution of the Contract. The entry into force of the Contract shall be subject to 
the provision of the Performance Guarantee by the successful Contractor.  

The amount of the guarantee shall be of 10% of the total Contract amount and shall be denominated in the currency in 
which the Contract is payable.  

The performance guarantee shall be held against payment to the Contracting Authority for any loss resulting from the 
successful Contractor's failure to perform his contractual obligations fully and properly.  

The performance guarantee shall be issued in the form of a first demand guarantee, by an internationally recognised bank 
or other financial institution, and shall be in accordance with the text in the attached guarantee. The performance 
guarantee may also be issued in the form of a banker’s draft, a certified cheque, a bond provided by an insurance 
company or an irrevocable letter of credit, as long as it creates under the applicable law the same irrevocable, 
at-first-demand obligations for the guarantor as expressed in the wording of the attached guarantee.  

  

The guarantee shall continue to remain valid until the Contract has been fully and properly performed including the 
warranty period.  

  

  اإللغاء لألفضلیة  یحق للجهة المتعاقدة ولراحتها الخاصة وبدون أي رسوم أو مسئولیة قانونیة أن تلغي طلبأ.14

  عرض األسعار في أي مرحلة.

  
A.14. Cancellation for convenience The Contracting Authority may for its own convenience and without 

charge or liability cancel the RFQ at any stage.  
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  شروط خاصة

 Special conditions 

  

  
   نطاق التوریدات والخدمات المرتبطة بها:ب.1

  موضوع العقد هو التورید، والتسلیم، والتركیب، والتشغیل، والتدریب، وخدمات ما بعد البیع للتوریدات المبینة في نموذج البیانات الفنیة واألسعار
  في الملحق 1.

B.1. Scope of Supply and related services  
The subject of the contract is the supply, delivery, installation, commissioning, training, after-sales service of the supplies 
described in the Price and Technical Data Form in Annex 1.  

  
   خدمات ما بعد البیع:ب.2

 یجب على المورد أن یضمن توفر خدمات محلیة لما بعد البیع وكفالة  مدتها ثالث سنوات لكافة األجهزة الواردة في العطاء ما بعد البیع في شركة
  أفكار رام اهللا/ فلسطین ویجب أن یزود الجهة المتعاقدة بعناوین االتصال وبوصف الممثل المحلي المسئول عن تقدیم خدمات ما بعد البیع.

  على المورد أن یقدم مع التوریدات دلیل الصیانة وكتیب التعلیمات في اللغة اإلنجلیزیة .

B.2 Option: After sales Service  
The supplier shall ensure availability of local after sales service and warranty service in Ramalla-Palestine and shall 
provide contact details and a description of the local representative responsible for providing after sales service.  

The supplier shall provide with the supplies a maintenance manual, and an instruction manual in the English language.  

  

    التركیب والتشغیل:ب.3

 یجب على المورد أن یدخل في عرضه خطة كاملة ومفصلة لتشغیل وتدویر المعدات في موقع المشروع وعلیه أن یبین بوضوح ما یدخل في
  السعر وما لم یتم احتسابه في السعر .

B.3. Installation and Commissioning  
The supplier shall include in his quotation a complete and detailed plan for start-up and commissioning of the equipment 

at the project site and shall clearly state what is included in the price and what costs are not included.   
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  ب.4 التدریب

 یجب على المورد أن یدرج في عرض األسعار برنامج تدریب كامل ومفصل لتشغیل وصیانة المعدات في موقع المشروع وعلیه أن یبین بشكل
  واضح ما یدخل من هذه الخدمات في السعر المعروض وما یعتبر خارج السعر المعروض.

B.4 Training  
The supplier shall include in his quotation a complete and detailed training programme for the operation and                  

maintenance of the equipment at the project site and shall clearly state what is included in the price and what costs                     
are not included.  

   الدفع ب.5

  سیتم الدفع فور استالم الوثائق التالیة خالل 30 یوما من إرسال البضائع:

  )أ( فاتورة صفریة) األصلیة ونسختین منها(.

  )ب( الئحة الشحن )األصلیة ونسختین منها(.

  )ت( شهادة المنشأ )واحدة أصلیة(.

  )ث( كفالة الدفعة المسبقة.

  )ج( شهادة خصم من المصدر ساریة المفعول.

B.5 Payment Payment will be made upon receipt of the following documents and within 30 
days after dispatch of goods:  

(a) Invoice (one original + two copies)  
(b) Packing list (one original + two copies)  
(c) Certificate of Origin (one original)  
(d) Warranty Certificate (one original)  
(e) Pre-shipment inspection Certificate (one original)  (f) Issuing discount certificate.  

  
   )التأمین(ب.6

  من مسئولیة المورد أن یصدر بولیصة تأمین للنقل تغطي التأمین حتى نقطة التسلیم .

B.6. Insurance  
It is the responsibility of the supplier to issue a transport insurance covering transport to point of delivery.  
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  نموذج تقدیم عرض األسعار
  

 QUOTATION SUBMISSION FORM 
  

  قائمة األسعار )یجب على المورد أن یضع السعر والعملة(
 PRICE SCHEDULE (Price and currency to be inserted by supplier 

  
  
  

  العملة الدوالر
 Currency Dollar $ 

 العالمة
   التجاریة

  الكمیة  بلد المنشأ
 Qty 

  الوصف
 Description 

  البند
Item  

  

No.  

  السعر اإلجمالي
  بالدوالر
 $ 

  <واصل للناقل
 >FCA 

Total Price  
 <FCA> 

 سعر الوحدة
  بالدوالر

 $ 
  <واصل للناقل

 >FCA 
Unit Price  

<FCA>  

  

         4 Carry the screen monitors on the 
studio  
  

  

Monitor  
arms  

 1 

        3 Input phono jack stereo  
Output: phono jack stereo  
4 outputs  
Control each output  

  

Headphone  
amplifier 

 2 

         2 • 2 Balance analog input on 
XLR -  

• 2 Balance analog output on 
XLR  

• Programmable.  

 .USB Type B for remote connection 

Telephone  
Hybrid 

 3 

         2 USB connection  
4 in  
4 out  

  

 Sound card  4 
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         1 10 KW FM Band Pass Filter  

  
1. 2 poles band pass filter.  
2. Frequency range: 
87.5------108  
MHZ.  

3. Max output power: 10 KW.  
4. Input/output Connectors: EIA 
7/8″ Flange.  

5. In/out impedance: 50 ohms.  
6. Temperature Range: -10 ÷ 
+50 °C.  

 Cavity filter  5 

 

     7. (7/8″) RF Jumper (3m) with 
EIA  7/8"  Flange Connectors in both 
sides.  
8. The Filters will be calibrated 
on  the frequencies that we need. 

  

         2 High-fidelity mic preamps   
Built-in X/Y stereo microphones,    
adjustable between 90˚ and 120˚     
Two mic/line level inputs with  
XLR/TRS combo connectors  
Stereo 1/8" Mic In mini phone jack 
+24 or +48V phantom power for 
main inputs and Plug-in power 
(2.5V) via Mic/Line In mini phone 
jack  
Output/headphone jack with   
dedicated volume control  
Records directly to SD and SDHC      
cards up to 32 GB  
Supports up to 24-bit/96 kHz audio      
in BWF-compliant WAV or a variety      
of MP3 formats  
  

  

Portable 
recording 
device  

 6 
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         1 a fully-featured final FM processor /      

stereo encoder combination.  
Gated AGC,Advanced AGC enables 
faster,  
Compressor: Nominal 2:1 slope.  
Stereo Encoder  
Very low audio latency (5     
milliseconds), very fast boot-up (<1     
second)  

 TCP-IP connectivity 

FM 
processor 

 7 

         1 Frequency range 88- 108 mhz  
Xlr output  
Headphone output  
Level meter  

  

 FM tuner  8 

         6 1. FM Omnidirectional Dipole    
Antenna for 10KW Output Power,     
QTY (6):  
- Frequency Range:  87.5 –  
108 MHZ  
- Bandwidth: Broadband  
- Polarization:  Vertical  
- Gain:  ≤ 2.15 dB  
- VSWR:  < 1.3: 1  
- Impedance:  50 ohms  
- Stainless Steel  

Antenna 
system 

 9 

     - Connector: EIA 7/8″  
  
2. Splitter (1----------- 6) for 10 
KW output power, QTY (1): - EIA 
7/8″ input flange, EIA  
7/8″ output flange  
  
3. Jumpers 7/8″, QTY (6):  

Connectors: input EIA 7/8″,  
output EIA 7/8″, 7.5 m length. 

  

         1 Stereo input  
10 xlr output  
Each channel can be adjustable  

 Level meter for each channel  

Distribution 
amplifier 

 10 

         2  Jazler radio star 2 full package  Automation 
software 

 11 

  السعر اإلجمالي <واصل للناقل FCA> <المكان>  
 Total price <FCA> <place> 
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البلد<   الشحن، <وجهة ل       شحن

Freight to <Destination, country> 
  

  )خیار: الرسوم الجمركیة(  
 (Option: Customs duty) 

  

 إجمالي السعر غیر شامل الضریبة المضافة <الحمولة والتأمین مدفوعة CIP> <الوجهة  
  ،البلد> إنكوتیرم2010

Total price exclude. VAT <CIP> <destination, country>  
 (Incoterm 2010) 

  

  
 معلومات ینبغي على المورد أن یعبئها في األعمدة
  التالیة

  

  خدمات ما بعد البیع وكفالة البیع  
 یرجى وضع كافة التفاصیل الخاصة بالشخص المسئول  

  عن االتصال لخدمات ما بعد البیع المحلیة
    
  تاریخ التسلیم  
  <ناقل حر> نقطة الشحن  

 Days/وقت التسلیم لمنطقة الشحن <ناقل حر> أیام  
 Days/وقت التسلیم للوجهة األخیرة  أیام  
    

  )خیار: التعبئة والتغلیف(  
  

  البند 1: الوزن اإلجمالي/ الحجم اإلجمالي )متر مكعب(  
                 كلغم /kg                  متر مكعب /

cbm  
  <ادخل سطرا إضافیا لكل بند>

                 كلغم /kg                  متر مكعب /
cbm  

  <ادخل سطرا إضافیا لكل بند>

    
  المواصفات الفنیة  
  مواصفات فنیة كاملة مرفقة )نعم/ ال(  
    
  األشخاص المعرفون  
 إرفاق قائمة بأشخاص معرفین )فقط في حال ما یكن المورد  

  قد تعامل مع الجهة المتعاقدة سابقا(
    

  
  

  یرجى من الموردین تعبئة النموذج التالي:

 تم عرض المواصفات الفنیة التالیة على شكل قائمة مراجعة. وهي إلزامیة باعتبارها  الحد األدنى  من المعاییر وتشكل األساس الوحید المعتمد لدى الجهة المتعاقدة لتقییم مدى
  المطابقة الفنیة للمعدات الواردة في عروض األسعار. یمكن التفكیر في بعض االستثناءات عن هذه المواصفات إذا ما اعتبر ذلك یخدم مصلحة الجهة المتعاقدة بشكل أفضل

 أسماء الجهات المصنعة وأرقام الكتالوج واإلشارات إلى المودیالت الواردة في القائمة هي فقط على سبیل االسترشاد. عروض األسعار لمعدات أخرى مساویة في األداء
  والجودة والتشغیل تختلف عن تلك الواردة في القائمة سوف تحصل على اعتبار كامل.
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  نموذج البیانات الفنیة
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 TECHNICAL DATA FORM 

  ضع في هذا العمود
 وصف االستثناءات ،

  إن وجدت
Deviations, if 

any, to be  
described in  

 this column 
  

  مطابق
  )نعم/ ال(

Comply  
 (Y / N) 

  

  السمات )الشروط الدنیا المحددة من قبل الجهة
  المتعاقدة(

Characteristics (Contracting  
Authorities minimum  

requirement) 
  

  المقیاس
Parameter  

  

  رقم البند
Item  
no.: 
  

 >اسم/ وصف المنتج<     
<Name/description of product> 

 الوصف 
Description 

 1 

          
 Technical>  >الشروط الفنیة<     

requirement> 
  المواصفات

 Specifications 
  

          
  <أضف أسطر حسب الحاجة>    

 <Insert extra rows as required> 
    

المحددة<        >الشروط
<Specific requirement> 

     إضافات

 >الشروط المحددة<     
<Specific requirement> 

    قطع غیار

          
  

  بعد االطالع على طلب عروض األسعار ٣/٢٠٢٠ نیابة عن الشركة/ المؤسسة التجاریة، أقر بمقتضاه:

  أنني أقبل بدون تحفظات كافة أحكام طلب عروض األسعار بما فیها الشروط والبنود العامة لعقود التوریدات – Ver4 2012 وملحقاتها•

 شریطة إصدار عقد من قبل الجهة المتعاقدة فإننا نلتزم بمقتضاه على توفیر أي وكافة البنود حسب السعر المعروض ونتعهد بتسلیم تلك البنود للنقاط المحدد ضمن•
  وقت التسلیم المشار إلیه أعاله.

  نقر ونتعهد بأننا نستوفي معاییر أهلیة المشار إلیها في التعلیمات.•

  نقر ونتعهد باالمتثال بمدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدین والمرفقة مع طلب العروض هذا•

  وسیتم التأكید على هذا التعهد في العقد ویعتبر أي تضلیل في المعلومات بمثابة حجة تجیز إنهاء العقد.

   التوقیع والختم:
 

  وقع علیه:

  المتعاقد اسم
   الشركة  العنوان
  رقم الهاتف

  البرید اإللكتروني
 اسم الشخص المسئول عن االتصال

   التاریخ
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VER4 الشروط والمرجعیات العامة لعقود التوریدات 
2012  
 

  

  
  التعریفات:

  في هذه الشروط والمرجعیات العامة فإن المصطلحات:
"عقد و/أو الشراء" "عقد أیضا وتغطي األخرى بدل الواحدة تستخدم "عقد" و شراء" "طلبیة                أ(

  التورید" أو أي عقد آخر مهما كانت تسمیته، مخضعا لهذه الشروط والمرجعیات العامة.
أي في "المستخدم "المورد مصطلح أیضا ویغطي األخر بدل الواحد یستخدمان والمتعاقد" "البائع"               ب(

  عقد حسب التعریف الوارد سابقا
العقد علیها نص التي التوریدات على للداللة اآلخر بدل الواحد یستخدمان "والتوریداتـ" "السلع               ت(

  حسب التعریف فیما سبق.
   "شركاء" الجهة المتعاقدة هم المؤسسات التي ترتبط الجهة المتعاقدة بها أو تتآلف معها.ث(

  
  شروط التسلم1.

فإن مشابهة، وثیقة أي او الشراء طلبیة في مستخدمة 2010 شحن شروط أي عن النظر                 بغض
  مسئولیة البائع الحصول على رخصة تصدیر أو إذن حكومي للتصدیر

  
  الدفع2.

  سیتم الدفع بحسب نصوص طلبیة الشراء
ثابتة األسعار وتكون العالقة. ذات الخدمات أو السلع قبول التعاقدیة السلطة به تقوم الذي الدفع یعني                  ال

  إال إذا نصت طلبیة الشراء على خالف ذلك
  

  معاینة السلع والقبول بها3.
الذین الممثلین من أي أو المتعاقدة الجهة قبل من والفحص للمعاینة كلها السلع تخضع أن                 3.1جب
قبل حال أي وفي التصنیع فترة فیها بما واألماكن األوقات كل وفي الممكن الحد وإلى بذلك،                  تخولهم

  أن تقوم الجهة المتعاقدة بقبول السلع رسمیا.
  

أي أداء أو كفاالته من أي من البائع إعفاء المعاینة على القدرة عدم أو السلع معاینة إجراء یعني                    3.2لن
  من التزاماته المنصوص علیها في العقد.

  
ینص ما حسب األخیر مرفئها إلى وصولها عند السلع عن المسئولیة المتعاقدة الجهة               3.3تتولى
وتدویرها بنجاح تركیبها یتم عندما أو الالزمة الفحوص كافة استوفت قد السلع وتكون العقد،                علیه

  للعمل حسب الحال، وعند إصدار شهادة بقبول السلع.
  

ال سلع بأي قبلت قد اعتبارها أو المتعاقدة الجهة من یطلب أن كان ظرف أي تحت یجوز                   3.4ال
السلع قبول تجعل أن المتعاقدة للجهة ویجوز العقد. في المفروضة الشروط أو المواصفات               تستوفي
ملزمة المتعاقدة الجهة تكون أن حال أي في یجوز وال القبول. فحوص واستكمال باستیفاء                مشروطا
في تسلیمها بعد السلع معاینة )1 ل) معقولة فرصة المتعاقدة للجهة سنحت إذا إال سلع أي                  بقبول
عن الرضى )3، السلع) عن ترضى تجعلها التي الفحوص واستكمال مباشرة )2 النهائیة)               وجهتها
یعني ال بالدفع المتعاقدة الجهة قیام األخیر. كان وأیها الحال، حسب وتشغیلیة المعدات               تركیب

  قبولها بالسلع.
  

استالم تاریخ من یوما 45 خالل القبول شهادة بإصدار المتعاقدة الجهة قیام عدم حال                3.5في
،أیها والتشغیل التركیب إنهاء أو بالكامل الفحوص استیفاء أو النهائیة، وجهتها في الفعلي               البضائع
45 ال مهلة من یوم آخر في القبول شهادة أصدرت كأنها ستعتبر المتعاقدة الجهة فإن األخیر،                  كان
من تلك فیها بما العقل في الواردة كفاالته من أي من البائع یعفي ال القبول شهادة إصدار                   یوما.

  المادة 4.
  

ما حال وفي العقد، بموجب التعاقدیة للسلطة متاحة تعویضات أو حقوق أي عن النظر                3.6بغض
للسلطة یحق فإنه العقد، لنصوص مطابقة تكن لم أو البضائع من أي في عیوب هناك                 كانت
یقوم أن حینها البائع على وینبغي البضائع قبول ترفض أو تمتنع أن الشخصیة وبسلطتها                المتعاقدة

  على الفور بتنفیذ المادة 4.3.
  

  
   االلتزامات بموجب الكفالة4.

أي عن تنجم أو بموجبه تنشأ أو العقد في علیها منصوص أخرى كفاالت بأي المساس                 4.1بدون
ویضمن یكفل البائع فإن الساري، المنتجات عن القانونیة المسئولیة قانون بموجب قانونیة              حقوق

  أن:
مالئمة وأنها العقد في الواردة المواصفات مع والتغلیف التعبئة ذلك في بما السلع               مطابقة

  للغایات التي تستخدم فیها هذه السلع عادة وللغایات التي تم إطالع البائع علیها
  
  
  

  إنهاء العقد لتیسیر األمور8.
 یحق للجهة المتعاقدة، من أجل راحتها وبدون أي رسوم، أن تلغي العقد كله أو جزءا منه. إذا ما
 قامت الجهة المتعاقدة بإنهاء العقد بكامله أو جزءا منه بناء على إخطار كتابي یرسل للبائع ،فإن
 الجهة المتعاقدة تتولى مسئولیة التكالیف الفعلیة التي یتكبدها البائع كنتیجة مباشرة إللغاء العقد بهذه
 الطریقة والتي ال یمكن له استردادها إما من خالل) 1( بیع السلع المعنیة ألطراف ثالثة خالل فترة
  معقولة، أو) 2( أو تسویقها من قبل البائع بشكل معقول أو أي إجراءات

لم ما الغیة ستعتبر الفعلیة التكالیف تلك عن للتعویض البائع بها یتقدم مطالبة وأي أخرى.                 تخفیف
  یقدمها كتابة للجهة المتعاقدة خالل 30 یوما من قیام الجهة المتعاقدة بإخطار البائع بإنهاء العقد.

  
  أحكام خاصة بتعدیل على الطلبیات9.
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والتصنیع والمادة التصمیم في والخلل العیوب من وخالیة مناسبة جودة ذات ستكون وأنها               أ(

  والتكییف ضمن الظروف السائدة في بلد الوجهة الختامیة
وسیلة بالحسبان آخذة التعریفیة العالمات كافة علیها ووضعت ومغلفة بأمان معبأة السلع وأن               ب(
وجهتها إلى تصل وحتى التوصیل عملیة أثناء السلع تحمي بحیث الشحن             )وسائل(

  األخیرة.
التعاقدیة السلطة یزود أن البائع على یجب للبضائع، األصلي المصنع هو البائع یكن لم إذا                 ت(

  بكفاالت المصنع الكاملة باإلضافة للكفاالت الحالیة.
فيث( المشروط والوصف والكمیة بالجودة السلع         أن

   أن السلع جدیدة ولم تستخدم من قبلالعقد ج(
أو ملكیة حقوق بأي مربوطة وغیر ثالث طرف أي لدى مطالبات حقوق علیها لیست السلع أن                  ح(
دعاوى أو المالیة األوراق على الفوائد أو المحجوز الرهن ذلك في بما أخرى حقوق                أي
الحصر ال المثال سبیل على ذلك في بما الفكریة الملكیة حقوق من أي بانتهاك                خاصة

  براءات االختراع والعالمات التجاریة وحقوق الطبع والتألیف واألسرار التجاریة.
الكفاالت كافة تظل أن یجب ذلك، خالف على ینص العقد فیها یكون التي الحاالت                4.2بخالف

  ساریة لمدة سنة بعد قبول السلع من قبل الجهة المتعاقدة.
  

بأن یفید المتعاقدة الجهة من إخطار وبموجب ساریة، البائع كفاالت فیه تكون التي الفترة                4.3خالل
األمور یصحح أن الخاصة نفقته وعلى فورا البائع على یتوجب العقد، شروط تستوفي ال                السلع
المعیبة البضائع استبدال علیه یتوجب بذلك، القیام على قدرته عدم حال في أو المتوافقة                غیر
ثمنا المدفوعة األموال المتعاقدة الجهة إلى یعید أن أو أفضل أو نفسها الجودة لدیها أخرى                 ببضائع
كافة یدفع أن البائع على یتوجب النهائي. المرفأ حتى الشحن تكالیف ذلك في بما التالفة                 للبضاعة
الوجهة إلى بدیلة سلع توصیل على المترتبة والتكالیف السلع استعادة أو بتصلیح المتعلقة               التكالیف
من البائع یتمكن ولم كانت، وسیلة بأي إخطار للبائع وصل ما إذا المتعاقدة. الجهة لدى                 النهائیة
یلزم كما اإلصالح بعملیة تباشر أن المتعاقدة للجهة یحق فإنه یوما، ثالثین خالل العیب                إصالح
المتعاقدة الجهة تجاه البائع بها ملتزم أخرى حقوق بأي المساس وبدون وبمسئولیته والبائع نفقة                على

  بموجب العقد المبرم بینهما.
  

أو قضایا أو دعاوى أي عن بمعزل یبقیه وأن المتعاقدة الجهة یعوض أن البائع على                 4.4یجب
أو تكالیف أو أضرار أو خسائر أي وعن ثالثة، أطراف من مطالب أو مطالبات أو إداریة                  إجراءات
الجهة تتكبدها أن یمكن التي والمصاریف القانونیة األتعاب ذلك في بما كانت طبیعة أي من                 نفقات

  المتعاقدة نتیجة ألي انتهاك یرتكبه البائع للكفاالت المنصوص علیها في المادة 4.1.
  

  خدمات ما بعد البیع5.

 



 

الفنیة المساعدة بخصوص المتعاقدة الجهة طلبات مع التعامل على قادرا البائع یكون أن               یجب
  والصیانة والخدمة وتصلیح السلع التي یتم توریدها.

  
  التعویض عن األضرار بسبب التأخیر6.

الخدمات من أي أداء أو البضائع من أي تسلیم من البائع یتمكن لم إذا القهریة، الظروف اعتبار                   مع
تعویضات أو حقوق بأي المساس وبدون المتعاقدة للجهة عندها یحق العقد، في المحددة الفترة                خالل
السلع تلك سعر من %2.5 إلى یصل مبلغا العقد في علیه المنصوص السعر من تقتطع أن                  أخرى

  عن كل أسبوع تأخیر.
  لكن على أیة حال، یظل سقف هذه الشروط الجزائیة 10% من إجمالي سعر العقد.

  
  القوة القهریة7.

تنفیذ دون حال ما إذا العقد هذا بموجب اللتزاماته منتهكا أو مقصرا الطرفین من أي یعتبر                  لن
حیز العقد دخل قد العقد یكون أن بعد نشأ قهري حادث أي العقد في علیها المنصوص                  التزاماتهما

  التنفیذ.
العمل وتعلیق واإلضرابات الطبیعیة الكوارث یعني القهریة" "القوة مصطلح فإن المادة هذه              لغایات
سواء ،الحروب المعادیة الدول نشاطات الصناعي، العمل توقف التي األمور من غیرها أو               المؤقت
التربة، ،انجرافات األوبئة الشغب، أعمال االجتیاجات، الحصار، معلنة، غیر أو معلنة             كانت
المدني، ،العصیان )الجرف( التربة انزالق الفیضانات، البرق، العواصف، األرضیة،           الهزات
یمكن وال األطراف سیطرة عن خارجة تكون متوقعة وغیر مماثلة أخرى أحداث وأیة               التفجیرات

  التغلب علیها من خالل التخطیط المسبق.
بالتزاماته وفائه على تؤثر أن شأنها ومن وقعت قد قهریة قوة حاالت أن الطرفین أحد وجد ما                   إذا
طبیعة حول تفاصیل إعطاء مع المتعاقدة والجهة األخر الطرف یخطر أن الفور على علیه                ،یتوجب
المتعاقدة الجهة تقرره أن یمكن ما بخالف المحتمل. وأثره فیها یمتد قد التي المتوقعة والفترة                 الحدث
بشكل ذلك على قادرا كان طالما العقد بموجب التزاماته أداء سیواصل البائع فإن ذلك،                بعكس
حالة تحول ال الذي بالقدر بالتزاماته للوفاء المعقولة البدیلة الوسائل كافة یستخدم وسوف               معقول،
توجیهات على حصل إذا إال البدیلة الوسائل لتلك اللجوء للبائع یمكن وال أدائه. من القهریة                 القوة

  للقیام بذلك من قبل الجهة المتعاقدة

  
رقم الوثیقة – الطفل بحقوق المتعلقة المتحدة األمم بمعاهدة فروعه والتزام التزامه البائع               یكفل

  A/RES/44/25الصادرة عن الجمعیة العمومیة في األمم المتحدة بتاریخ) 12 كانون أول
 1989( ومالحقها – وأنه وفروعه لم یقم ولن یقوم باستخدام العمالة باإلكراه أو بالسخرة حسب
 تعریفها في معاهدة إلغاء العمالة باإلكراه 105 الصادرة عن منظمة العمل الدولیة. كما یكفل
 البائع بأنه هو فروعه سیحترمون ویدافعون عن الحقوق االجتماعیة األساسیة وعن ظروف العمل
  التي یعمل فیها مستخَدمیهم.

  
   األلغام14.

 یتعهد البائع بأنه هو وفروعه غیر متورطین في أي من أعمال تطویر أو بیع او تصنیع األلغام
 المضادة لألفراد و/أو القنابل العنقودیة أو المكونات المستخدمة في تصنیع األلغام المضادة لألفراد
  و/أو القنابل العنقودیة .

 یحق للجهة المتعاقدة وفي أي وقت وبموجب تعلیمات مكتوبة تغییر كمیات السلع بما یزید أو یقول
 عن الكمیة المتفق علیها أصال في العقد بنسبة 25%. كما یحق للجهة المتعاقدة طلب تغییرات تشمل
 على إضافات أو استبعاد أو استبدال أو تغییرات على النوعیة والشكل والصفة ونوع البضائع
 والخدمات ذات الصلة التي سوف یقدمها البائع، وكذلك على طریقة الشحن والتعبئة ومكان التسلیم
 والتسلسل الزمني للتسلیم. ال یؤدي أي طلب في التغییر إلى إبطال العقد المبرم، ولكن إذا ما تسبب
 أي تعدیل من هذا النوع في زیادة أو تقلیل في السعر أو في الوقت الالزم لألداء بموجب العقد،
 وبخالف الحاالت التي یتم فیها التعدیل بسبب تقصیر من البائع ،فسیتم إدخال تكییف منصف على
 السعر المنصوص علیه في العقد أو على الجدول الزمني للتسلیم أو على كلیهما معا، وسیتم تعدیل
 العقد من خالل إضافة ملحق له. ویتم تطبیق سعر الوحدة الذي تقدم فیها البائع من خالل مناقصة أو
  طلب عرض أسعار على الكمیات التي یتم شراؤها بموجب التعدیل الجاري.

  
  القانون الساري والمنازعات10.

تلك ألحكام ویخضع المتعاقدة الجهة فیها نشأت التي البلد قوانین بموجب العقد تنظیم               یتم
  القوانین.

 أي نزاع أو خرق للعقد ینشأ ضمن هذا العقد ستتم تسویته ودیا كلما أمكن. في حال عدم إمكانیة
 التوصل إلى حل ودي، وبخالف ما قد ینص علیه العقد بعكس ذلك، فسیتم رفع النزاع وتسویته لدى
 محكمة مختصة في الدولة التي نشأت فیها الجهة المتعاقدة، وبموجب القانون الوطني الساري في تلك
  الدولة.

  
  معالجة التقصیر11.

  11.1یعتبر البائع مقصرا بموجب العقد إذا:
  عجز عن تسلیم أي من السلع أو كلها خالل الفترة المحددة لذلك في العقد.-
 عجز عن أداء أي من التزاماته بموجب العقد وإذا ما تبین أن تصریحاته بخصوص-

 تأهیلیه )المادة 15( و/ أو بخصوص المادة 13 )عمالة األطفال والعمل باإلكراه(
  والمادة 14 )حقول األلغام( غیر صحیحة أو لم تعد صحیحة؛

  تورط في الممارسات المنصوص علیها في المادة 16 )ممارسات الفساد(-

 11.2في حال تقصیر البائع، وبدون المساس بأي حقوق أخرى أو إجراءات معالجة تقوم بها الجهة
 المتعاقدة بموجب هذا العقد، فإن یحق للجهة المتعاقدة المضي بواحدة أو أكثر من طرق المعالجة
  التالیة:

  تسییل األضرار مقابل التأخیر المنصوص علیه في المادة 7.-
  أي من أسالیب المعالجة المنصوص علیها في المادة 4.3-
  رفض قبول السلع كلها أو جزء منها؛-
  األضرار العامة؛-
  إنهاء العقد-
  

 11.3فور إنهاء العقد من قبل الجهة المتعاقدة وفق أحكام هذا العقد، یتعین على البائع أن یتبع تعلیمات
 الجهة المتعاقدة بشأن الخطوات الفوریة الالزمة لكي یقوم بأقرب وأسرع طریقة ممكنة أداء أي من
 االلتزامات المنصوص علیها في اهذا العقد بغرض تخفیض التكالیف إلى الحد األدنى. ولن یترتب
 على الجهة المتعاقدة أي مسئولیة قانونیة بخالف أن تدفع للبائع مقابل السلع التي قد قبلت بها بموجب
  المادة 3، وسیحق لها أن تقتطع من أي من هذه المبالغ.

  أي تعویض نقدي أو عام عن األضرار مستحق على البائع-
  و/أو أي مبالغ یدین البائع بها بموجب المادة 4.3-
  و/أو أي تكالیف فائضة بسبب التوجه نحو الشراء من مصادر أخرى.-

  كما یحق للجهة المتعاقدة أن تطلب تمویال مسبقا أو ضمانات لألداء یقدمها البائع بموجب العقد.
  

  المسئولون في اإلدارة12.
علیه عرض أو تلقى قد شریكها و/أو المتعاقدة الجهة لدى المسئولین من أي یكون أال البائع                  یكفل

  أن یتلقى أي منافع مباشرة أو غیر مباشرة تنشأ عن هذا العقد.
  

  عمالة األطفال والسخرة )العمالة باإلكراه(13.
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   فقدان األهلیة15.

في الواردة األوضاع من بأي یمر ال بأنه یقر البائع یكون الشراء طلبیة على التوقیع                 بموجب
  القائمة اآلتیة:

   أن یكون مفلسا)أ(
  أو یقوم بتصفیة عمله وأن تكون المحاكم قد فرضت الوصایة على أعماله، أو أني یكون قد

 دخل في ترتیبات مع دائنیه أو علق نشاطه في العمل أو یكون داخال في قضیة ذات صلة بأي من
 هذه األمور أو في أي وضع مماثل ینشأ عن إجراءات شبیهة منصوص علیها في التشریعات
  واألنظمة الوطنیة.

 



 

   أن یكون مدانا)ب(
  في جرم یتعلق بالسلوك المهني بموجب حكم نهائي غیر قابل لالستئناف او النقض

   أن یكون مذنبا)ت(
  بأفعال مهنیة مشینة وفادحة مثبتة بأي طریقة یمكن فیها للجهة المتعاقدة تبریرها.

   أن یكون قد أخل)ث(
 بالتزاماته بشأن دفع مساهماته في الضمان االجتماعي أو دفع الضرائب بموجب األحكام القانونیة
 الساریة في البلد التي یعمل فیها أو بموجب قوانین البلد التي تعمل فیها الجهة المتعاقدة أو قوانین
  البلد التي یجب تأدیة العقد فیها.

   أن یكون قد)ج(
مع التورط أو الفساد أو والنصب بالتحایل بإدانته للطعن قابل غیر نهائیا حكما بحقه                صدر

  منظمات إجرامیة أو غیرها من النشاطات غیر الشرعیة.
   أن یكون قد)ح(

 ارتكب خرقا فادحا ألي عقد أو أخفق باالمتثال بالتزاماته التعاقدیة بعد أي عملیة شراء أو منحة
 ممولة من المفوضیة األوروبیة أو جهة مانحة أخرى أو أي عملیة شراء أخرى تنفذها الجهة
  المتعاقدة أو أي من شركائهم.

  
  ممارسات الفساد16.

 یجب على البائع وطاقم العمل لدیه أن یمتنعوا عن أداء أو التورط في أو التسامح مع أي أعمال
 فساد أو نصب واحتیال أو التواطؤ أو اإلكراه سواء كانت تلك األفعال ذات صلة بأداء العقد أم ال.
 "ممارسات الفساد" تعني عرض أو إعطاء أو تلقي أو طلب بشكل مباشر أو غیر مباشر أي
 غرض ذا قیمة كإغراء أو مكافأة للقیام بأي عمل له عالقة بالعقد أو الوعد بالقیام بأي عمل له
 عالقة بهذا العقد أو أي عقد آخر مع الجهة المتعاقدة، ولمحاباة أو إیذاء أي شخص له عالقة بهذا
  العقد أو بأي عقد آخر مع الجهة المتعاقدة.
 تعتبر الدفعات التي یتلقاها المتعاقد بموجب هذا العقد الدخل أو المنفعة الوحیدة التي یمكن أن
 یجنیها البائع من هذا العقد وال یجوز أن یقوم هو أو أي شخص یعمل لدیه بقبول أي عموالت أو
 حسم أو بدالت أو دفعات غیر مباشرة أو غیرها من االعتبارات المتصلة به أو التي ال ها عالقة
  به أو تحله من التزاماته بموجب هذا العقد.

 یجب أال یؤدي تنفیذ العقد إلى نشوء مصاریف تجاریة غیر اعتیادیة. وتشمل المصاریف التجاریة
 غیر االعتیادیة على العموالت غیر الواردة في العقد أو التي لم تنشأ عن عقد منظم وفق األصول
 المرعیة ویشیر إلى هذا العقد، العموالت غیر المدفوعة مقابل أي خدمة فعلیة أو شرعیة، أو
 عموالت مدفوعة لمناطق المالذ الضریبي أو العموالت مدفوعة لمستلم لم یتم تعریفه بشكل واضح
 أو عموالت مدفوعة لشركة یبدو علیها كل معالم شركات الواجهة )شركات منشأة للتغطیة على
  عملیات تبییض أموال(.

  
  الحیطة17.

  والمحافظة على السریة
 یتوجب على البائع أن یتعامل مع كافة الوثائق والمعلومات التي یستلمها بموجب هذا العقد على
 أنها خاصة وسریة، ویتوجب علیها أن یحتفظ بها بالقدر الذي یستدعیه تنفیذ هذا العقد، وأن یمتنع
 عن نشر أو اإلفصاح عن أي خصائص في هذا العقد أو المشروع بدون الحصول على الموافقة
 الكتابیة المسبقة من  الجهة المتعاقدة. ویتوجب علیه بشكل خاص أن یحجم عن أي تصریحات
  عامة ذات عالقة بالمشروع أو التسلیم بدون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المتعاقدة.

  
  أعمال الفحص18.

  والتدقیق
 یجب على البائع أن یسمح للجهة المتعاقدة أو ممثلها أن یقوم بأي وقت بفحص سجالتها بما في
 ذلك الوثائق المالیة والمحاسبیة و/أو یقوم بعمل نسخ عنها ویجب أن تسمح للجهة المتعاقدة أو
 بمفوضها بما في ذلك المفوضیة األوروبیة ومكتب مكافحة الفساد األوروبي ومحكمة المدققین
 )دیوان الرقابة( في حال ما كان العقد مموال من موازنة المجموعة األوروبیة، أن یطلع في أي
 وقت كان على وثائق المحاسبة المالیة وأن یقوم بتدقیق تلك السجالت والحسابات سواء خالل تنفیذ
 العقد أو بعد تنفیذه. وبشكل خاص یمكن أن تقوم الجهة المتعاقدة بعمل أي نوع من فحص
 المستندات أو تدقیق في محل العمل تعتبره ضروریا إلیجاد اإلثبات في حال الشك بوجود
  مصاریف تجاریة غیر اعتیادیة.

  
  المسئولیة19.

  القانونیة
طلب أي الخلفي الممول یتولى أن السبب كان ومهما األحوال من حال أي في یجوز                 ال

  للحصول على تعویض أو دفعات یرفعها المتعاقدون مع الجهة المتعاقدة.
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3.4. Under no circumstances shall the Contracting Authority be         
required, or deemed to, accept any Goods that do not conform           
to the specifications or requirements of the Contract. The         
Contracting Authority may condition acceptance of the Goods to         
the successful completion of acceptance tests. In no case shall          
the Contracting Authority be obligated to accept any Goods         
unless and until the Contracting Authority has had a reasonable          
opportunity to (i) inspect the Goods following their delivery at          
final destination, (ii) proceed with and complete satisfactory        
tests, or (iii) be satisfied of installation and commissioning of the           
equipment, as the case may be, and whichever is the latest.           
Payment by the Contracting Authority does not imply        
acceptance of the Goods.  

  

3.5. If the Contracting Authority fails to issue an acceptance          
certificate within a period of 45 days from actual delivery of the            
Goods at final destination, successful completion of the tests,         
successful installation and commissioning, whichever is the       
latest, the Contracting Authority shall be deemed to have issued          
the acceptance certificate on the last day of that 45-day period.           
The issue of the acceptance certificate shall not release the          
Seller of any of its warranties under the Contract, including          
those of article 4.  

  

3.6. Notwithstanding any other rights of, or remedies available         
to, the Contracting Authority under the Contract, in case any of           
the Goods are defective or otherwise do not conform to the           
Contract, the Contracting Authority may, at its sole option, reject          
or refuse to accept the Goods, and the Seller shall promptly           
proceed in accordance with article 4.3.  

  

4. WARRANTY OBLIGATIONS  

4.1. Without limitation of any other warranties stated in or arising           
under the Contract, or resulting from statutory rights under         
applicable product liability law, the Seller warrants and        
represents that:  

  

a) the Goods, including all packaging and packing       
thereof, conform to the specifications of the       
Contract, are fit for the purposes for which such         
Goods are ordinarily used and for the purposes        
expressly made known to the Seller, and shall be of          
even quality, free from faults and defects in design,         
material, manufacture and workmanship under     

normal use in the conditions prevailing in the country         
of final destination;  

b) that the Goods are securely contained, packaged       
and marked, taking into consideration the mode(s) of        
shipment in a manner so as to protect the Goods          
during delivery to their ultimate destination;  

c) if the Seller is not the original manufacturer of the          
Goods, the Seller shall provide the Contracting       
Authority with the benefit of all manufacturers’       
warranties in addition to the present warranties;       
DEFINITIONS  

In these general terms and conditions the terms:  

a) “Purchase Order “and “Contract” are used interchangeably       
and cover also “purchase contract” and/or “supply       
contract” or any other contract, whichever its       
denomination, to which these general terms and       
conditions are made applicable,  

b) “Seller” and “Contractor” are used interchangeably and       
shall also cover the term “Supplier” used in any contract          
as defined above.  

c) “Buyer” and “Contracting 
Authority” are used interchangeably.  

d) “Goods” and “supplies” are used interchangeably, to       
designate the supplies object of the Contract as defined         
above.  

e) The Contracting Authority’s “partners” are the      
organisations to which the Contracting Authority is       
associated or linked.  
  

1. DELIVERY TERMS  

Notwithstanding any Incoterm 2010 used in a purchase order or          
similar document, it is the responsibility of the Seller to obtain           
any export license or other governmental authorisation for        
export.  

  

2. PAYMENT  

Payment will be as indicated in the purchase order.  

Payment made by the Contracting Authority does not imply any          
acceptance of Goods or related services. Unless otherwise        
stated in the purchase order, prices are fixed.  

  

3. INSPECTION AND ACCEPTANCE OF THE GOODS  

3.1. All Goods shall be subject to inspection and testing by the            
Contracting Authority or its designated representatives, to the        
extent practicable, at all times and places, including the period          
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of manufacture and, in any event, prior to formal acceptance by           
the Contracting Authority.  

  

3.2. Neither the carrying out of any inspections of the Goods nor            
any failure to undertake any such inspections shall release the          
Seller of any of its warranties or the performance of any           
obligations under the Contract.  

3.3. The Goods shall be taken over by the Contracting Authority           
when they have been delivered to final destination in         
accordance with the Contract, have satisfactorily passed the        
required tests, or have been successfully installed and        
commissioned as the case may be, and a certificate of          
acceptance has been issued.  
7. FORCE MAJEURE  
Neither Party shall be considered to be in default nor in breach            
of its obligations under the Contract if the performance of such           
obligations is prevented by any event of force majeure arising          
after the date of the Contract becomes effective.  

  
For the purposes of this Article, the term "force majeure" means           
acts of God, strikes, lock-outs or other industrial disturbances,         
acts of the public enemy, wars whether declared or not,          
blockades, insurrection, riots, epidemics, landslides,     
earthquakes, storms, lightning, floods, washouts, civil      
disturbances, explosions and any other similar unforeseeable       
events which are beyond the Parties' control and cannot be          
overcome by due diligence.  
If either Party considers that any circumstances of force majeure          
have occurred which may affect performance of its obligations, it          
shall promptly notify the other Party and the Contracting         
Authority, giving details of the nature, the probable duration and          
the likely effect of the circumstances. Unless otherwise directed         
by the Contracting Authority in writing, the Seller shall continue          
to perform its obligations under the Contract as far as is           
reasonably practicable, and shall employ every reasonable       
alternative means to perform any obligations that the event of          
force majeure does not prevent it from performing. The Seller          
shall not employ such alternative means unless directed to do          
so by the Contracting Authority.  

  
8. TERMINATION FOR CONVENIENCE  
The Contracting Authority may, for its own convenience and         
without charge, cancel all or any part of the Contract. If the            
Contracting Authority terminate this Contract in whole or in part          
upon written notice to the Seller. The Contracting Authority shall          
be responsible for the actual costs incurred by the Seller as a            
direct result of such termination which are not recoverable by          
either (i) the sale of the goods affected to other parties within a             
reasonable time, or (ii) the exercise by the Seller, in a           
commercially reasonable manner, of other mitigation measures.       
Any claim by the Seller for such actual costs shall be deemed            
waived by the Seller unless submitted in writing to the          
Contracting Authority within thirty (30) calendar days after the         
Contracting Authority notified the Seller of the termination.  
  

9. VARIATIONS  

The Contracting Authority may at any time by written instruction          
vary the quantities of the Goods by 25 percent above or below            
the original Contract price. The Contracting Authority may also         
order variations including additions, omissions, substitutions,      
changes in quality, form, character, and kind of the Goods,          
related services to be provided by the Seller, as well as method            
of shipment, packing, place of delivery and sequence and timing          
of delivery. No order for a variation may result in the invalidation            
of the Contract, but if any such variation causes an increase or            
decrease in the price of or the time required for performance           
under this Contract, and except where a variation is         
necessitated by a default of the Seller, an equitable adjustment          
shall be made in the Contract price, or delivery schedule, or           
both, and the Contract shall be amended by way of an           
addendum. The unit prices used in the Seller’s tender or          
quotation shall be applicable to the quantities procured under         
the variation.  

  
10. APPLICABLE LAW AND DISPUTES  

The Contract is governed by, and shall be construed in          
accordance with the laws of the country of establishment of the           
Contracting Authority.  

  

Any dispute or breach of contract arising under this Contract          
shall be solved amicably if at all possible. If not possible and            
unless  

d) the Goods are of the quality, quantity and        
description required by the Contract;  

e) the Goods are new and unused; and  
f) the Goods are free from any right of claim by any           

third-party and unencumbered by any title or other        
rights, including any liens or security interests and        
claims of infringement of any intellectual property       
rights, including, but not limited to, patents,       
trademarks, copyright and trade secrets.  

  

4.2. Unless provided otherwise in the     
Contract, all warranties shall remain fully valid for a         
period of one year after acceptance of the Goods by          
the Contracting Authority.  

  

4.3. During any period in which the Seller’s       
warranties are effective, upon notice by the       
Contracting Authority that the Goods do not conform        
to the requirements of the Contract, the Seller shall         
promptly and at its own expense correct such        
nonconformities or, in case of its inability to do so,          
replace the defective Goods with goods of the same         
or better quality or fully reimburse the Contracting        
Authority for the purchase price paid for the        
defective goods including freight costs to the final        
destination. The Seller shall pay all costs relating to         
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the repair or return of the Goods as well as the costs            
relating to the delivery to final site of any         
replacement goods to the Contracting Authority. If       
having been notified by any means, the Seller fails         
to remedy the defect within 30 days, the Contracting         
Authority may proceed to take such remedial action        
as may be necessary, at the seller’s risk and         
expense and without prejudice to any other rights        
which the Contracting Authority may have against       
the Seller under the Contract.  

  

4.4. The Seller shall indemnify and hold      
harmless the Contracting Authority from and against       
any and all suits, actions or administrative       
proceedings, claims and demands from thirdparties,      
losses, damages, costs, and expenses of any       
nature, including legal fees and expenses, which the        
Contracting Authority may suffer as a result of any         
infringement by the Seller of the warranties specified        
in article 4.1.  

  

5. AFTER SALES SERVICE  

The Seller shall be able to handle requests from the Contracting           
Authority for technical assistance, maintenance, service and       
repairs of the Goods supplied.  

  

6. LIQUIDATED DAMAGES FOR DELAY  

Subject to force majeure, if the Seller fails to deliver any of the             
Goods or to perform any of the services within the time period            
specified in the Contract, the Contracting Authority may, without         
prejudice to any other rights and remedies, deduct from the total           
price stipulated in the Contract an amount of 2.5% of the price            
of such goods for each commenced week of delay.  

However, the ceiling of these penalties is 10% of the total           
Contract price.  

  
  

13. CHILD LABOUR AND FORCED LABOUR  

The Seller warrants that it and its affiliates comply with the UN            
Convention on the Rights of the Child - UNGA Doc A/RES/44/25           
(12 December 1989) with Annex – and that it or its affiliates has             
not made or will not make use of forced or compulsory labour as             
described in the Forced labour Convention and in the Abolition          
of Forced Labour Convention 105 of the International Labour         
Organization. Furthermore the Seller warrants that it, and its         
affiliates, respect and uphold basic social rights and working         
conditions for their employees.  

  

14. MINES  

The Seller warrants that it and its affiliates are NOT engaged in            
any development, sale or manufacture of anti-personnel mines        
and/or cluster bombs or components utilized in the manufacture         
of anti-personnel mines and/or cluster bombs.  

  
15.  INELIGIBILITY  
By signing the purchase order, the Seller certifies that he is NOT            
in one of the situations listed below:  
  

(a) He is bankrupt or being wound up, is having his          
affairs administered by the courts, has entered into        
an arrangement with creditors, has suspended      
business activities, is the subject of proceedings       
concerning those matters, or is in any analogous        
situation arising from a similar procedure provided       
for in national legislation or regulations;  

(b) He has been convicted of an offence concerning his         
professional conduct by a judgement that has the        
force of res judicata;  

(c) He has been guilty of grave professional misconduct        
proven by any means that the Contracting Authority  
can justify;  

(d) He has not fulfilled obligations relating to the        
payment of social security contributions or the       
payment of taxes in accordance with the legal        
provisions of the country in which he is established         
or with those of the country of the Contracting         
Authority or those of the country where the Contract         
is to be performed;  

(e) He has been the subject of a judgement that has the           
force of res judicata for fraud, corruption,       
involvement in a criminal organisation or any other        
illegal activity;  

(f) Following another procurement procedure or grant      
award procedure financed by the European      
Community budget or other donor or following       
another procurement procedure carried out by the       
Contracting Authority or one of their partners, he has         
been declared to be in serious breach of contract for          
failure to comply with his contractual obligations.  

  
16. CORRUPT PRACTICES  

The Seller and his personnel shall refrain from performing,         
condoning or tolerating any corrupt, fraudulent, collusive or        
coercive practices, whether such practices are in relation with         
the performance of the Contract or not. “Corrupt practice”         
means the offering, giving, receiving, or soliciting, directly or         
indirectly, of anything of value as an inducement or reward for           
doing or forbearing to do any act in relation to the Contract or             
any other contract with the Contracting Authority, or for showing          
favour or disfavour to any person in relation to the Contract or            
any other contract with the Contracting Authority.  
  
provided otherwise in the Contract, it shall be submitted to, and           
settled by, the competent court in the country of establishment          
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of the Contracting Authority, in accordance with the national law          
of that country.  

  
11. REMEDIES FOR DEFAULT  

11.1. The Seller shall be considered in default under the          
Contract if:  

- he fails to deliver any or all of the Goods within the            
period specified in the Contract;  

- he fails to perform any other obligations under the         
Contract;  

- his declarations in respect if his eligibility (article 15)         
and/or in respect of article 13 (Child labour and         
forced labour) and article 14 (Mines), appear to have         
been untrue, or cease to be true; - he engages in the            
practices described in article 16 (corrupt practices).  

  

11.2. Upon occurrence of an event of Seller’s default, and          
without prejudice to any other rights or remedies of the          
Contracting Authority under the Contract, the Contracting       
Authority shall be entitled to one or several of the following           
remedies:  

- liquidated damages for delay under article 7;  
- any of the remedies specified in article 4.3;  
- refuse to accept all or part of the Goods;   
- general damages;  
- termination of the Contract.  
  

11.3. Upon termination of the Contract by the Contracting         
Authority under this article, the Seller shall follow the         
Contracting Authority’s instructions for immediate steps to bring        
to a close in a prompt and orderly manner the performance of            
any obligations under the Contract, in such a way as to reduce            
expenses to a minimum. The Contracting Authority shall have         
no other liability than paying the Seller the goods which have           
already been accepted in accordance with article 3, and shall be           
entitled to deduct from any such sums:  

  

- any liquidated or general damages due by the        
Seller;  

- and/or any sums due by the Seller under article 4.3;  

- and/or any excess cost occasioned by a       

replacement procurement      from other sources.  

  

The Contracting Authority shall also be entitled to call any          
prefinancing or performance guarantee provided by the Seller        
under the Contract.  

  

12. OFFICIALS  

The Seller warrants that no official of the Contracting Authority          
and/or its partner has received or will be offered by the Seller            
any direct or indirect benefit arising from this Contract.  
The payments to the Contractor under the Contract shall         
constitute the only income or benefit the Seller may derive in           
connection with the Contract and neither he nor his personnel          
shall accept any commission, discount, allowance, indirect       
payment or other consideration in connection with, or in relation          
to, or in discharge of, his obligations under the Contract.  

  

The execution of the Contract shall not give rise to unusual           
commercial expenses. Unusual commercial expenses are      
commissions not mentioned in the Contract or not stemming         
from a properly concluded contract referring to the Contract,         
commissions not paid in return for any actual and legitimate          
service, commissions remitted to a tax haven, commissions paid         
to a recipient who is not clearly identified or commission paid to            
a company which has every appearance of being a front          
company.  

  

17. DISCRETION AND CONFIDENTIALITY  

The Seller shall treat all documents and information received in          
connection with the contract as private and confidential, and         
shall not, save in so far as may be necessary for the purposes             
of the performance thereof, publish or disclose any particulars of          
the contract or the project without the prior consent in writing of            
the Contracting Authority. It shall, in particular, refrain from         
making any public statements concerning the project or the         
delivery without the prior approval of the Contracting Authority.  

  
18. CHECKS AND AUDITS  
The Seller shall permit the Contracting Authority or its         
representative to inspect, at any time, records including financial         
and accounting documents and to make copies thereof and         
shall permit the Contracting Authority or any person authorized         
by it, including the European Commission, the European        
Anti-Fraud Office and the Court of Auditors in case the Contract           
is financed by the European Community budget, at any time, to           
have access to its financial accounting documents and to audit          
such records and accounts both during and after the         
implementation of the Contract. In particular, the Contracting        
Authority may carry out whatever documentary or on-the-spot        
checks it deems necessary to find evidence in case of          
suspected unusual commercial expenses.  
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19. LIABILITY  

Under no circumstances or for no reason whatsoever will the 
Back donor entertain any request for indemnity or payment 
directly submitted by the (Contracting Authority’s) contractors.  

 

  مدونة السلوك الخاصة بالمتعاقدین

  المبادئ والمعاییر األخالقیة

 

 
 

 عدم استغالل عمالة األطفال  )معاهدة حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة•
)C138 & C182 (ومعاهدة منظمة العمل الدولیة  

الخطوات اتخاذ علیهم ویجب األطفال4 عمالة استغالل عن المقاولون یحجم أن یجب              
ویجب سنة 18 دون شخص كل أنه على الطفل تعریف یتم األطفال. عمالة لمنع                الالزمة
النفسي نمائهم أو أمنهم أو بصحتهم یضر عمل أي في األطفال استخدام عن               االمتناع
النامیة الدول )في سنة 15 من األقل لألطفال یسمح ال المدرسیة. بدراستهم أو               واالجتماعي
12 سنة) 13 عن عمرهم یزید الذین األطفال ولكن منتظمة، أعمال في یعملوا أن سنة( 14                
المدرسة دراستهم على تؤثر ال كانت إذا خفیفة بأعمال یقوموا أن یمكن النامیة( الدول                في

  اإللزامیة وإذا لم تكن تضر بصحتهم أو بنمائهم.

•.)C29 & C105 یجب اختیار العمل بحریة  )معاهدة منظمة العمل الدولیة   
یحترموا أن علیهم ویجب بالقوة أو باإلكراه عمال استخدام عن المقاولون یمتنع أن               یجب

  حریة العمال في ترك مستخدمهم.

 حریة التجمع والحق في المفاوضات الجماعیة  )اتفاقیة منظمة العمل الدولیة)•
C87  

 )& C98 

تشكیلها أو العمالیة النقابات إلى االنضمام في العاملین بحق یقروا أن المقاولین على               یجب
النقابات نشاطات تجاه االنفتاج سیاسة یتبنوا أن علیهم ویجب جماعي بشكل التفاوض              وفي
المعیشة أجور دفع  الوطنیة.( القوانین بموجب مقیدا األمر هذا كان وإن )حتى               العمالیة

)C131 اتفاقیة منظمة العمل الدولیة(  
أو الوطني المستوى على المقر لألجور األدنى الحد دفع المقاولین على یجب أدنى               كحد
یجب ذلك عن فضال الدولیة. العمل منظمة عن الصادرة لألجور األدنى الحد معاییر               تطبیق
ملبیا األجر یكون بحیث بالسیاق مرتبطة قیمة عن عبارة المعیشة أجر معیشة. أجر               دفع
دخال ویوفر والتعلیم الصحیة والرعایة والملبس والمأوى الغذاء مثل األساسیة            لالحتیاجات

  مناسبا5 - وهذه لیست دائما الحالة مع الحد األدنى الرسمي لألجور.

 عدم التمییز في التوظیف )اتفاقیة منظمة العمل الدولیة C100 & C111( واتفاقیة•
  األمم المتحدة المتعلقة بالتمییز ضد المرأة(

العمل وإنهاء والرواتب التعیین في التمییز ممارسة عن یحجموا أن المقاولین على              یجب
أو القومي األصل أو العرق أساس على الترقیة أو التدریب على الحصول وإمكانیة               والتقاعد
الحالة أو اإلعاقة أو السیاسي االنتماء أو الجنسي التوجه أو االجتماعي النوع أو               العبادة

  االجتماعیة أو اإلصابة بفیروس نقص المناعة/ اإلیدز.

  االمتناع عن المعاملة القاسیة أو الال إنسانیة تجاه الموظفین•
أو الجنسي التحرش أو التأدیبیة العقوبات أو البدني لألذى اللجوء المقاولین على              یحظر

  التهدید بالتحرش الجنسي أو اإلیذاء البدني أو غیر ذلك من أشكال الترهیب.

•)C155 ظروف عمل آمنة وصحیة )اتفاقیة منظمة العمل الدولیة  

   
4  
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5.htm 

l and http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138  
 5  الدخل المناسب هو مبلغ دخل الفرد المتروج له لإلنفاق أو االستثمار أو االدخار بعد دفع الضرائب
  وتلبیة الضروریات الشخصیة )من غذاء ومأوى وملبس.(

الشراء عملیة في األخالقیة القیم تراعي المتعاقدة السلطة فإن هذه السلوك مدونة خالل               من
. 

لتنفیذ بدأب یسعوا وأن مسئوال وبیئیا اجتماعیا سلوكا یسلكوا أن مقاولینا من نتوقع               ونحن
المتعاقدین/ كافة على السلوك مدونة أحكام تسري هذه. السلوك مدونة ومبادئ             معاییر

  المقاولین الذین یوردون السلع و الخدمات و األشغال لعملیاتنا ومشاریعنا.

المبادرة بها تقدمت التي التوصیات إلى ومعاییرها ومبادؤها هذه السلوك مدونة             تستند
المتحدة2 األمم عن الصادرة كومباكت غلوبال ومبادئ األخالقیة.1 للتجارة           الدانماركیة

  وإرشادات الشراء الخاصة بالمساعدة اإلنسانیة لدى مكتب اإلیكو.3

  

  الشروط العامة

یوقعوا أن منهم نتوقع الذین لمقاولینا األخالقیة والمعاییر المتطلبات السلوك مدونة             تعرف
على التوقیع بمجرد لتنفیذها. بهمة یسعوا وأن أحكامها یراعوا وأن السلوك مدونة              على

  مدونة السلوك فإن المقاولین یتعهدون بجعل األخالق في مركز نشاطاتهم في العمل.

االمتثال ینبغي للمعاییر. األقصى الحد ولیس األدنى الحد تشكل األخالقیة المعاییر             أحكام
تعالج المتعاقدة السلطة ومعاییر القانون أحكام تكون وعندما والوطنیة الدولیة            بالقوانین

  الموضوع نفسه، فإن المعاییر األعلى هي التي تأخذ صفة األسبقیة وتسود.

الباطن من معها یتعاون أو معها یتعاقد التي األطراف أن یضمن أن المقاول مسئولیة                ومن
  تمتثل بالمتطلبات والمعاییر األخالقیة الواردة في مدونة السلوك هذه.
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في القویم السلوك وضمان األخالقیة المعاییر تنفیذ من تجعل بأن المتعاقدة السلطة              تتعهد
أیضا نحن علینا البعید المدى على والتزاما متواصلة عملیة بها الخاصة التورید              سلسلة
الشراء عملیة في األخالقیة المعاییر من مستوى أعلى تحقیق وبغرض تجاهه.             مسئولیة
من نتوقع فإننا لذلك باإلضافة مقاولینا. مع وتعاون حوار في للدخول استعداد على               فإننا

  مقاولینا االنفتاح واالستعداد للدخول في حوار معنا لتنفیذ المعاییر األخالقیة في أعمالهم.

إلى یفضي سوف السلوك لمدونة جسیمة انتهاكات ارتكاب أو للتعاون االستعداد             غیاب
  إنهاء العقود.

  

  حقوق اإلنسان وحقوق العمال

بهمة والعمل والعمال اإلنسان حقوق وتعزیز حمایة األوقات كافة في المقاولین على              یجب
  ونشاط لمعالجة القضایا المقلقة وكحد أدنى ینبغي علیهم االلتزام بالمعاییر األخالقیة التالیة:

)احترام حقوق اإلنسان  )اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة   

أحرارا یولدون البشر جمیع أن هي اإلنسان لحقوق العالمي لإلعالن األساسیة             المبادئ
واألمن والحریة الحیاة في الحق شخص لكل وأن الحقوق وفي الكرامة في              ومتساوین
اإلنسان حقوق حمایة في مسئولیتهم في یقصروا أال المقاولین على یجب             الشخصي.

  والمحافظة علیها تجاه موظفیهم وتجاه المجتمع الذي یعملون فیه.

1
http://www.dieh.dk/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-retningslinjer- 

for-etisk-handel/dieh-guidelines/  
2

http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/  
index.html 
3  
http://ec.europa.eu/echo/partners/humanitarian_aid/procurement_guidelines_ 

en.htm  
  قائمة باالتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي تغطیها مدونة السلوك الخاصة

  بالمقاولین

1948، المتحدة األمم عن الصادر اإلنسان لحقوق العالمي           اإلعالن
  

http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 
األعمال بخصوص المتحدة األمم عن الصادرة التوجیهیة المبادئ          

  وحقوق اإلنسان،2011
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrin ، 
 ciplesBusinessHR_EN.pdfمعاهدات جنیف األولى وحتى الرابعة
http://www.icrc.org/eng/war-and- 1949 والبروتوكوالت اإلضافیة 
law/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp  إعالن 
  منظمة العمل الدولیة بخصوص المبادئ والحقوق الجوهریة في العمل

http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm and  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/-- 

declaration/documents/publication/wcms_095898.pdf  1990، 
   معاهدة حقوق الطفل الصادرة عن األمم المتحدة
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi- 1999، معاهدة أسوأ أشكال عمالة الطفل 

  lex/convde.pl?C182 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi- 1973، معاهدة الحد األدنى للسن 

  
lex/convde.pl?C138 

 معاهدة حریة التجمع وحمایة الحق في التنظیم ،1948 
  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087 ; 

   معاهد الحق في التنظیم والمفاوضات الجماعیة ،1949
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi- 1930، معاهدة العمالة باإلكراه 
  

lex/convde.pl?C029 
1957، )السخرة( باإلكراه العمالة حظر معاهدة          

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi- 1970، لألجور األدنى الحد تحدید معاهدة          
lex/convde.pl?C131 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi- 1951، معاهدة المساواة في األجور 
  

lex/convde.pl?C100 
 معاهدة التمییز )في العمل والوظیفة( ،1958•

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C111 اتفاقیة  
  األمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 1979

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econventi 
 on.htm 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi- 1919 )اتفاقیة ساعات العمل )الصناعة 
  

lex/convde.pl?C001 
 اتفاقیة الراحة األسبوعیة )الصناعة( 1921 

  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C014 
 اتفاقیة العمالة المهاجرة )أحكام إضافیة( 1975 

  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C143 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi- 1981 اتفاقیة السالمة الوظیفیة والصحیة 

  lex/convde.pl?C155  1992، إعالن ریو بخصوص البیئة 
  والتنمیة
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?  

DocumentID=78&ArticleID=1161&l=en 
  معاهدة أوتوا ،1997•

http://www.apminebanconvention.org/fileadmin/pdf/mbc/te  
xt_status/Ottawa_Convention_English.pdf  2007، المعاهدة 

  الخاصة بالذخیرة العنقودیة

http://www.clusterconvention.org/files/2011/01/Conventio 
n-ENG1.p 

یجب كما وصحیة. آمنة عمل بیئة لتوفیر مناسبة خطوات یتخذوا أن المقاولین على               ینبغي
من للوقایة المناسبة الخطوات اتخاذ یتم وأن األولویات من العمال سالمة تكون              أن

  الحوادث واإلصابات والضرر الصحي الناجم عن أو المرتبط بسیر العمل.

•)C1 & C14 ساعات عمل غیر مبالغ بها )اتفاقیة منظمة العمل الدولیة  
المعاییر ومع الوطني القانون مع العمل ساعات مطابقة من یتأكدوا أن المقاولین على               یجب
أن ویجب ساعة 48 عن أیام( 7 األسبوع) في العمل ساعات تزید أال یجب                الدولیة.
اإلضافیة العمل ساعات لقاء الدفع یجب األسبوع. في إجازة یوم على الموظفون              یحصل

  ویجب التقلیل من ساعات العمل اإلضافیة ویجب أن یسمح بها بشكل طوعي.

•)C143 توفیر عمل منتظم )اتفاقیة منظمة العمل الدولیة  
من تنشأ بها معترف توظیف عالقة أساس على مبنیا المؤدى العمل كافة یكون ان                یجب
المنتظم االستخدام یحموا أن المقاولین على یجب الوطني. والقانون الدولیة االتفاقیات             خالل
لدیهم العاملین یمنحوا أن ویجب والمعاهدات القوانین هذه بموجب المنكشفة            للمجموعات

  عقدا مكتوبا.

  

  القانون الدولي اإلنساني

علیهم مسلح صراع سیاق في یعملون اللذین أو المسلحة بالصراعات المرتبطون             المقاولون
عن یمتنعوا وأن اإلنساني الدولي القانون في علیها المنصوص المدنیین حقوق             احترام
المسلحة الصراعات تأجیح على مباشر غیر أو مباشر أثر لها یكون نشاطات في               المشاركة
أن المتوقع من الدولي.6 اإلنساني للقانون خرقا تشكل التي أو تصعیدها أو و/ تطویلها                أو

  یطبق المقاولون نهج ’عدم التسبب باألذى‘ تجاه األشخاص المتأثرین بالنزاع المسلح.

  كما یجب على المقاولین أن یمتنعوا عن االنخراط في أي نشاط غیر شرعي آخر.
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  االنخراط في نشاطات السالح

بالذخیرة الخاصة والمعاهدة لأللغام المناهضة أوتوا معاهدة لصالح المتعاقدة السلطة            تناصر
أي في المشاركة عن یمتنعوا أن المقاولین على یجب العنقودیة. للقنابل المناهضة              العنقودیة
أو مكوناتها أو العنقودیة القنابل أو لألفراد المضادة لأللغام تصنیع او بیع أو تطویر                عملیة
الخروق ضمن أو الدولي اإلنساني القانون انتهاك من تزید أن یمكنها أخرى أسلحة               أي

  الواردة في معاهدة جنیف والبروتوكوالت اإلضافیة الملحقة بها.

  حمایة البیئة

نشاطات بفعل الطبیعة تمس التي البیئیة المضار من التقلیل في المتعاقدة السلطة              ترغب
المستوى على مسئول بشكل العمل ومقاولینا موردینا من ونتوقع بها نقوم التي              الشراء
بموجب والعمل الساریة والدولیة الوطنیة البیئیة التشریعات احترام یشمل وهذا            البیئي.

  إعالن ریودیجانیرو.

للنفایات السلیمة باإلدارة المتعلقة المسائل مع التعامل المقاولین على ینبغي أدنى             وكحد
  وضمان تكریر النفایات والمحافظة على الموارد النادرة واالستخدام الكفء للطاقة.

  

  مكافحة الفساد

لتحقیق للشخص المخولة السلطة استخدام سوء أنه على الفساد المتعاقدة السلطة             تعرف
السلطة وتضع واالبتزاز. واالختالس والتحایل الرشوة على هذا ویشمل خاصة            مكاسب
والمساءلة األمانة مستویات أعلى وضمان الفساد تفادي على كبیرة مسئولیة            المتعاقدة
المقاولون یتبع أن المتوقع ومن بنا. الخاصة العمل عالقات في المهني والسلوك              واإلنصاف
التدابیر واتخاذ والمنصفة الرشیدة والممارسات األخالقیات مراعات خالل من نفسه            النهج
القوانین وكذلك الدولیة بالمعاهدات وااللتزام ولمكافحته، الفساد في التورط دون            للحیلولة

 الدولیة والوطنیة .
بتقدیم فساد ممارسات تواجههم الذین المقاولون ننصح الشفافیة وتعزیز الفساد            ولمكافحة

  شكوى لدى آلیة الشكاوى الخاصة بمؤسسة دان تشرتش إید.7

االختیار، عملیة خالل الفساد ممارسات أشكال من شكل أي في المقاول مشاركة              إن
رفض إلى یؤدي وسوف مقبول غیر أمرا یعتبر آخر عمل سیاق أي أو عقد بأداء                 المتعلقة

  العطاءات المقدمة من قبله أو إنهاء العقود المبرمة معه.
 

  
    
7 
http://www.danchurchaid.org/about-us/quality-assurance/anticorruption/com
plaints 

 6  وهذا یشمل النهب/ السلب وهو االستیالء غیر القانوني على ملكیة خاصة لمكاسب شخصیة أو خاصة
  باستخدام القوة والتهدیدات والترهیب والضغط ومن خالل منصب سلطة یتحقق بسبب الصراع الدائر.

   

  
 

  
By this Code of Conduct, the Contracting Authority applies ethics to           
procurement. We expect our contractors to act socially and environmentally          
responsible and actively work for the implementation of the standards and           
principles in this Code of Conduct. The Code of Conduct is applicable for all              
our contractors who supply goods, services and works to our operations and            
projects.  
  
This Code of Conduct and its related principles and standards are based on             
recommendations from the Danish Initiative for Ethical Trade (DIEH) , the          1

UN Global Compact principles and ECHO’s Humanitarian Aid Guidelines         2

for Procurement 2011 .  3

  
General Conditions  
The Code of Conduct defines the ethical requirements and standards for our            
contractors, whom we expect to sign and respect the Code of Conduct, and             
work actively towards the implementation hereof. By signing the Code of           
Conduct contractors agree to place ethics central to their business activities.  
  
The provision of the ethical standards constitutes minimum rather than          
maximum standards. International and national laws shall be complied with,          
and where the provisions of law and the Contracting Authority’s standards           
address the same subject, the highest standard shall apply. It is the            
responsibility of the contractor to assure that their contractors and          
subcontractors comply with the ethical requirements and standards set forth          
in this Code of Conduct.  

1
 

http://www.dieh.dk/om-dieh/etisk-handel/hvordan-etisk-handel/dieh-retningslinjerfor
-etisk-handel/dieh-guidelines/  
2
 http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/index.html  

3
 

http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Procurement_Guidelines_ 
en.pdf  

  

  
The Contracting Authority acknowledge that implementing ethical standards        
and ensuring ethical behaviour in our supply chain is a continuous process            
and a long term commitment for which we also have a responsibility. In             
order to achieve high ethical standards for procurement we are willing to            
engage in dialogue and collaboration with our contractors. In addition we           
expect our contractors to be open and willing to engage in dialogue with us              
to implement ethical standards for their businesses.  
  
Unwillingness to co-operate or serious violations of the Code of Conduct will            
lead to termination of contracts.  
  
Human Rights and Labour Rights  
Contractors must at all times protect and promote human- and labour rights            
and work actively to address issues of concern. As a minimum they are             
obliged to comply with the following ethical standards:  
• Respect for Human Rights (UN Universal Declaration of Human 

Rights)  
The basic principles of the Universal Human Rights are that all           
human beings are born free and equal in dignity and in rights, and             
everyone has the right to life, liberty and security of the person.            
Contractors must not flaunt their responsibility to uphold and         
promote the Human Rights toward employees and the community in          
which they operate.  
  

• Non exploitation of Child Labour (UN Child Convention on the Rights 
of the Child, and ILO Convention C138 & C182)  
Contractors must not engage in the exploitation of child labour and           4

contractors must take the necessary steps to prevent the         
employment of child labour. A child is defined as a person under the             
age of 18 and children shall not be engaged in labour that            
compromise their health, safety, mental and social development, and         
schooling. Children under the age of 15 (in developing countries 14)           

4
The definition of Child Labour can be found at:          

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principl
e-5 and http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138  
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may not be engaged in regular work, but children above the age of             
13 (in developing countries 12) can be engaged  

  
in light work if it does not interfere with compulsory schooling and is             
not harmful to their health and development.  
  

• Employment is freely chosen (ILO Convention C29 & C105) 
Contractors must not make use of forced or bonded labour and must 
respect workers freedom to leave their employer.  

  
• Freedom of association and the right to collective bargaining (ILO 

Convention C87 & C98)  
Contractors must recognise workers right to join or form trade          
unions and bargain collectively, and should adopt an open attitude          
towards the activities of trade unions (even if this is restricted           
under national law).  
  

• Living wages are paid (ILO convention C131)  
As a minimum, national minimum wage standards or ILO wage          
standards must be met by contractors. Additionally a living wage          
must be provided. A living wage is contextual, but must always           
meet basic needs such as food, shelter, clothing, health care and           
schooling and provide a discretionary income - which is not          5

always the case with a formal minimum wage.  
  

• No discrimination in employment (ILO Convention C100 & C111 and 
the UN Convention on Discrimination against Women) Contractors 
must not practice discrimination in hiring, salaries, job termination, 
retiring, and access to training or promotion - based on race, national 
origin, caste, gender, sexual orientation, political affiliation, disability, 
marital status, or HIV/AIDS status.  
  

• No harsh or inhumane treatment of employees (ILO Convention 
C105)  
The use of physical abuse, disciplinary punishment, sexual abuse,         
the threat of sexual and physical abuse, and other forms of           
intimidation may never be practiced by contractors.  
  

• Working conditions are safe and hygienic (ILO Convention C155)  
Contractors must take adequate steps to provide safe and hygienic          
working environments. Additionally workers safety must be a        
priority and adequate steps must be taken to prevent accidents          
and injury to health associated with or occurring in the course of            
work.  

  
• Working hours are not excessive (ILO Convention C1 & C14)  

Contractors must ensure that working hours comply with national         
law and international standards. A working week of 7 days should           
not exceed 48 hours and employees must have one day off per            
week. Overtime shall be compensated, limited and voluntary.  
  

• Regular employment is provided (ILO Convention C143)  
All Work performed must be on the basis of a recognised           
employment relationship established through international     
conventions and national law. Contractors must protect vulnerable        
group’s regular employment under these laws and conventions and         
must provide workers with a written contract.  
  

International Humanitarian Law  
Contractors linked to armed conflicts or operating in armed conflict settings           
shall respect civilian’s rights under International Humanitarian Law and not          
be engaged in activities which directly or indirectly initiate, sustain, and/or           
exacerbate armed conflicts and violations of International  
Humanitarian Law . Contractors are expected to take a ‘do no harm’           6

approach to people affected by armed conflict.  
  
Additionally, Contractors shall not be engaged in any other illegal activity.  
  

5
 Discretionary income is the amount of an individual's income that is left for 

spending, investing, or saving after taxes and personal necessities (such as food, 
shelter, and clothing) have been paid.  
6
 This includes pillage/looting which is the unlawful taking of private property for 

personal or private gain based on force, threats, intimidation, pressure and 
through a position of power accomplished due to the surrounding conflict.  

Involvement in Weapon Activities  
The Contracting Authority advocates for the Ottawa Convention against         
landmines and the Convention on Cluster Munitions against cluster bombs.          
Contractors shall not engage in any development, sale, or manufacturing of           
anti-personnel mines, cluster bombs or components, or any other weapon          
which feed into violations of International Humanitarian Law or is covered by            
the Geneva Conventions and Protocols.  
  
Protection of the Environment  
The Contracting Authority wishes to minimise the environmental damages         
applied to nature via our procurement activities and we expect our suppliers            
and contractors to act in an environmentally responsible manner. This          
involves respecting applicable national and international environmental       
legislation and acting in accordance with the Rio Declaration.  
  
As a minimum contractors should address issues related to proper waste           
management, ensuring recycling, conservation of scarce resources, and        
efficient energy use.  
  
Anti-Corruption  
Corruption is by the Contracting Authority defined as the misuse of entrusted            
power for private gain and it includes bribery, fraud, embezzlement and           
extortion. The Contracting Authority holds a great responsibility to avoid          
corruption and ensure high standards of integrity, accountability, fairness         
and professional conduct in our business relations. Contractors are         
expected to have the same approach by undertaking good and fair business            
ethics and practices, take action to prevent and fight corruption, and abide            
by international conventions as well as international and national laws. To           
fight corruption and promote transparency, contractors who are confronted         
with corrupt practices are advised to file a complaint in a Complaint            
Mechanism .  7

  
A contractor’s involvement in any form of corrupt practice during any stage            
of a selection process, in relation to the performance of a contract or in any               
other business context is unacceptable and will lead to the rejection of bids             
or termination of contracts.  
  
  
  
List of International Conventions and Treaties covered by 
this Code of Conduct for Contractors  

• UN Universal Declaration of Human Rights, 1948; 
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml   
  

• Un Guiding Principles on Business and Human Rights, 2011; 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciple 
sBusinessHR_EN.pdf  
  

• Geneva Conventions I-IV, 1949 and additional Protocols; 
http://www.icrc.org/eng/war-and-law/treaties-customarylaw/geneva
-conventions/index.jsp  
  

• ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 
1998;  
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm    and 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declara
tion/documents/publication/wcms_095898.pdf  

  
• UN Child Convention on the Rights of the Child, 1990; 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.asp x  
  

• C182, Worst Forms of Child Labour Convention, 1999; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182  
  

• C138, Minimum Age Convention, 1973;  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138   
  

• C87, Freedom of Association and Protection of the Right to 
Organise Convention, 1948; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087   

7
 Contractors who have signed a contract with DCA, or DCA implementing partner, 

shall file a complaint through: 
http://www.danchurchaid.org/about-us/qualityassurance/anti-corruption/complaints  
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• C98, Right to Organise and Collective Bargaining Convention,  

1949;  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098   
  

• C29, Forced Labour Convention, 1930; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029   
  

• C105, Abolition of Forced Labour Convention, 1957; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105  

  
• C131, Minimum Wage Fixing Convention, 1970; 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C131  
  

• C100, Equal Remuneration Convention, 1951; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100   
  

• C111, Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 
1958;  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C111   
  

• The UN Convention on the Elimination on All Forms of 
Discrimination against Women 1979;  
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm 
  

• C1, Hours of Work (Industry) Convention, 1919; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C001  

  
• C14, Weekly Rest (Industry) Convention, 1921; 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C014  
  

• C143, Migrant Workers (Supplementary Provisions) convention, 
1975;  
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C143  
  

• C155, Occupational Safety and Health Convention, 1981; 
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C155   

  
• The Rio Declaration on Environment and Development, 1992; 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?Docu 
mentID=78&ArticleID=1163&l=en   

  
• The Ottawa Convention 1997; 

http://www.apminebanconvention.org/en/  
  

• The Convention on Cluster Munitions, 2007; 
http://www.clusterconvention.org/files/2011/01/ConventionENG1.p
df  
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