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No. 496ll I

The Embassy of the Republic of Iraq presents its compliments to the
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and has the honour
to enclose herewith the copies of the announcement from the Iraqi Ministry of
Planning on two week-extension from 6 November 2011 of the Limited
Tender of Two Phases No. 5 of 2011 on the Inspection, Pre-screening,
Testing and Certification Program for the Goods of the Country of Origin
Imported into Iraq as well as the Conditions and Required documents.
Expressing its gratitude for the Ministry's cooperation in disseminating
this information to the relevant Indonesian Authorities and companies, the
Embassy of the Republic of Iraq avails itself of this opportunity to renew to
the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia the assurances of
its highest consideration.

23 November 2011
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The Ministry of Foreign Affairs
Of the Republic of Indonesia
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Address : Jl. Teuku Umar No. 38. Jakarta 10350
Tel: (62-21) 3904067 - 9 Fax. : (62-21) 3904066, Email: iraqembi@rad.net.id
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Pengumuman
Perpanjangan Tender Terbatas Dalam Dua Fase No (5) Tahun 20Il
Bagi Program Inspeksi dan Pra-screening Barang-barang Negara
Asal yang Diimpor ke lrak untuk masa dua minggu
mulai dari 06/11/2011

Untuk tujuan memfasilitasi masuknya barang-barang yang akan
dipasok ke Irak dan telah mendapatkan conformity certificate dari
perusahaan inspeksi internasional dan untuk memberikan kesempatan
yang lebih besar bagi para importir dan pemasok barang dalam memilih
yang terbaik perusahaan inspeksi dan penguji yang ada di negara asal
yang memiliki laboratorium terakreditasi internasional dan memiliki
tenaga pekerja spesialis untuk melakukan tugasnya.

Kementrian Perencanaan / Badan Pusat Standarisasi dan
Pengendalian Mutu mengumumkan minatnya untuk melakukan kontrak
dengan perusahaan-perusahaan inspeksi disamping dua perusahaan
inspeksi dan penguji yang sudah dikontrak sebelumnya.
Sebagai catatan bahwa kegiatan komersial yang meliputi pemeriksaan harus sesuai
dengan program ini adalah sebagai berikut

o
o
o
o
o

:

Berbagai produk makanan
Berbagai jenis peralatan teknik
Berbagai jenis produk konstruksi
Berbagai jenis produk kimia
Berbagai jenis produk tekstil

Bagi yang ingin berpartisipasi dalam tender terbatas dua fase ini agar
mengirim dokumen yang diperlukan sesuai dengan pengumuman ini ke
kantor Badan Standarisasi dan Pengendalian Mutu I Bagian Hukum /
Seksi Kontrak, Irak - Baghdad, Al Jadryia, sebelah University of
Baghdad selama (14) hari sejak tanggal diedarkannya pengumuman ini,
disertai dengan dokumen yang disebutkan di bawah ini untuk tujuan
menjalani penyaringan awal dan penyeleksian perusahaan yang layak
pada periode berikutnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Syarat dan Dokumen yang dibutuhkan

:

Menyajikan kegiatan yang serupa jika ada dengan didukung oleh
pihak yang dikontrak
2. Final account tiga tahun terakhir untuk tujuan perbandingan laba,
biaya dan pendapatan.
1.

3. Kepatutan efesiensi keuangan dasar
4. Kompetensi teknis bagi para tenaga pekerja perusahaan dan jumlah
cabangnya serta laboratorium milik sendiri.
5. Pengalaman di bidang pemeriksaan produk yang tercakup dalam
program ini tidak kurang dari 15 tahun dengan menyertakan bukti-

buktinya.

harus merupakan salah satu badan khusus pemberian
certificates of conformity untuk pemeriksaan produk yang sesuai
dengan program ini dan telah menjadi anggota International
Federal for Inspection Agency (IFIA) dan laboratorium yang

6. Penawar

dimiliki telah

terakreditasi secara internasional

dengan

melampirkan dokumen-dokumen yang mendukung hal itu dan
melampirkan sertifikat pendirian bagi badan ini serta sertifikat
pelaksanaan kegiatan.
7. Tempat pembukaan tender dilakukan di kantor pusat Badan Pusat
Standarisasi dan Pengendalian Mutu langsung setelah tanggal
penutupan tender.
8. Tanggal penutupan tender adalah 20llll20t1 tepat pada jam 12.00
siang dan tidak menerima penawaran setelah tanggal penutupan ini.
9. Peserta tender akan menanggung biaya publikasi iklan
l0.Untuk informasi lebih lanjut tentang tender ini, anda dapat
mengirim e-mail ke alamat cosqc@yahoo.com atau datang
langsung ke kantor Badan Pusat Standarisasi dan Pengendalian
Mutu di Al Jadryia dekat dengan Baghdad University.

