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 MCIT-AFTEL/NCS/NCB/225/97شماره داوطلبی:
 
 

 یک الت(:  LOTSتعداد بخش ها )
 

{.مربوط شرکت مخابراتی افغان تلی کام } بودجه:   

 

 02/7931/ 82 تاریخ صدور:

 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه اوطلبی اسناد مشابه معیاری دطبق این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی 

انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک خدمات غیر مشورتی که با استفاده از وجوه 

 ند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد. تمویل می گرد 1عامه
 

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل 

 دد. تدارکات و مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گر
 

صادره واحد  PPU/C050/1391با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک غیر مشورتی منضمه متحدالمال شماره 

 پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 
 

ر تدارکات که توسط موسسات تمویل ماده چهارم قانون تدارکات، د 8ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

 کننده تمویل می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af  :ویب سایت اداره تدارکات ملی 

                                                 
عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده  وجوه عامه1 

که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات 

 که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.پولی 

 

http://www.npa.gov.af/
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  محتویات

 

 داوطلبی های : طرزالعمل1بخش 

  داوطلبان برای دستورالعمل    7 قسمت

 داوطلبی معلومات صفحۀ   8 قسمت

 داوطلبی های فورمه  9 قسمت

 شرایط واجد های کشور  4 قسمت
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 الیت ها: جدول فع2بخش 

 ضروریات جدول   5 قسمت

 

 : شرایط و فورمه های قرارداد3بخش 

  قرارداد عمومی شرایط  6 قسمت

 قرارداد خاص شرایط   1 قسمت

 اجرا مشخصات و ها نقشه   2 قسمت

قرارداد های فورمه  3 قسمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستورالعمل برای داوطلبان اول: قسمت  
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 الف.  عمومی

این  (7)خدمات غیر مشورتی مندرج ضمیمه  به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 7.7  یداوطلب  -7ماده 

این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و تشخیصیه  نمبر ،ادر مینماید. نامص شرطنامه

 .درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفح درنمبر تشخیصیه هربخش 

 فحه معلوماتصا به تاریخ مندرج مکلف است، خدمات غیر مشورتی ر برنده داوطلب 7.8
  ارائه نماید. داوطلبی

 در این شرطنامه: 7.9

به معنی انجام ارتباطات طور تحریری مانند فکس، ایمیل و تلکس  "کتبی"اصطالح  -7

 همراه با اسناد دریافتی توسط طرف مقابل می باشد؛

 در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛ -8

 به معنی روز تقویمی می باشد. "وزر" -9

  وجوه -8ماده 

 

 

اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل پیشبرد آن را تعهد و  8.7

تحت قرارداد که این شرطنامه به  موجهبرای تادیات  تعهد شده رااز وجوه مالی  یقسمت

ز هر نوع منابع پولی وجوه عبارت ا صادر گردیده است به کار می گیرد. منظور آن

اختصاص داده شده برای ادارات از بودجه ملی، عواید ادارات، شرکت ها و تصدی های 

 دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد.

واجد  داوطلب -9ماده 

 شرایط

 

 مندرجمحدودیت های  رعایتهرکشوری را با  تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  9.7

در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی د. نداشته باش معلومات داوطلبی حهصف

فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت 

هرگونه مواد، تجهیزات و خدمات منشا نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد. 

  واجد شرایط باشند.  ت انجام این قرارداد از کشورجه

 عدم وابستگیمبنی بر  را اظهارنامه)فورمه های داوطلبی(  قسمت سومداوطلبان در  9.8

مشاور یا نهاد دیگری که دیزاین،  و یا حال با بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در گذشته

ه را تهیه یا اینکه منحیث مدیر پروژه مشخصات تخنیکی و سایر اسناد دیگری پروژ

قات آن از گریده، ارائه می نمایند. شرکت که در تهیه یا نظارت خدمات و متعل پیشنهاد

 داوطلبی نمی باشند.  در این واجد شرایط  جانب اداره گماشته شده

ه خود مختاری مالی و قانونی داشته و ک می باشندواجد شرایط  صرف زمانی تشبثات دولتی 9.9

 . نداشته باشند افع تضاد مننموده و  به اساس قانون تجارت فعالیت

ها یا جهت تورید اجناس هرگونه برداشت از بودجه پروژه جهت پرداخت به اشخاص یا نهاد  9.4

به تصمیم شورای  به باور جمهوری اسالمی افغانستاناین تورید یا پرداخت  هدر صورتیک
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ممنوع باشد، صورت گرفته نمی  امنیت ملل متحد مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد

 . تواند

اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت پروسه محرومیت عقد نماید.  9.5

و تحت پروسه محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی   لست داوطلبان محروم شده

 قابل دریافت می باشد. 

اهلیت   -4ماده 

 داوطلب

را خویش  و جدول فعالیت  خدمات ارائه تمام داوطلبان شرح ابتدایی شیوه پیشنهادی 4.7

 ارائه نمایند.  الزم بشمول نقشه ها و چارت های

صفحه داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را در آفر خویش شامل مینمایند. مگر اینکه در  4.8
 طور دیگر تذکر رفته باشد:معلومات داوطلبی 

و ن دهنده وضیعت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتی اصلی اسناد که نشا نسخه -7

 الحیت نامه کتبی مهر و امضا شده؛ص

 اخیر؛سال پنج  (5) اجرا شده در  خدمات غیر مشورتیارزش مجموعی  -8

خدمات و جزئیات  اخیرسال ( 5) از یکی دریت و اندازه مشابه تجربه کاری با ماه -9

کر با ذفیصد تکمیل گردیده باشد(  10) در جریاناجرا شده و یا  غیر مشورتی

 تماس گرفته شود. آنبا  معلومات بیشتر کسب طرف قرارداد که جهت

 اجرای این قرارداد؛ که جهتاقالم عمده تجهیزات پیشنهاد شده  -4

 پیشنهاد میگردند؛اجرای این قرارداد  جهتکه کلیدی اهلیت و تجارب کارمندان  -5

ش در یگزارش تفتیا و  بیالنس تفتیش شدهگزارش وضعیت مالی داوطلب مانند  -6

 ؛اخیرسال  (5)

دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی برای اجرای این قرارداد  مدارک نشان -1

بدون ، که نزد داوطلب سایر منابع مالی قابل دسترس( صورت حساب بانکی یا)

بشتر از سایر تعدات مالی شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد 

 . رداد ها و آفر های ارائه شده باشدداوطلب برای سایر قرا

در مورد دعاوی در جریان و یا صورت گرفته در پنج سال اخیر که معلومات  -2

داوطلب در آن دخیل بوده باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و 

 احکام صادره در مورد. 

  معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی -3

 تدارکات کرایه گیری جایداد ها شرایط اهلیت فوق مد نظر گرفته نمی شود. در  4.9

باشد، مکلف به رعایت موارد زیر می باشد. ( JVشرکت مشترک )صورت که داوطلب در  4.4



شرطنامه معیاری تدارک خدمات غیر مشورتی  -اره تدارکات ملی اد  

 

3 

 

 طور دیگر تذکر رفته باشد:  ،صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در 

برای هر شریک مشترک دستور العمل این  4ماده 8آفر شامل معلومات مندرج بند   -7

 باشد؛

 شده باشد؛توسط تمام شرکا امضا و سایر اسناد ارائه شده آفر   -8

یک نقل موافقتنامه امضا شده توسط تمام شرکای شرکت مشترک که بیانگر   -9

یا و مشترک تقسیم مسؤلیت های هر شریک بوده و اینکه تمام شرکا بصورت 

  گردد؛جداگانه در اجرای این قرارداد مطابق شرایط قرارداد مسؤل می باشند، ارائه 

و مسؤل قبول مسؤلیت ها و  دهمعرفی گردی یکی از شرکا منحیث شریک اصلی  -4

 پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

 اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد؛  -5

 نماید: تکمیلمعیارات اهلیت ذیل را باید حد اقل ب جهت اعطای قرارداد، لداوط 4.5

 ؛یصفحه معلومات داوطلبمدت مندرج  درحجم معامالت ساالنه  -7

( قرارداد خدمات غیر مشورتی  7تجربه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد ) -8

 صفحه معلومات داوطلبیمندرج   مدتدر این تدارکات   با ماهیت و اندازه مشابه

( فیصد خدمات غیر 10)بمنظور مطابقت با این معیار داوطلب باید حد اقل )

دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه  . قرارداد که تحتنموده باشدتکمیل را مشورتی 

( فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته 70بیشتر از )

 ؛شود

دارایی های سیال و یا تسهیالت قرضه که کمتر از مبلغ تذکر رفته در دسترسی به  -9

نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر  صفحه معلومات داوطلبی

 ؛ خت قابل اجرا تحت این قراردادا بدون شمولیت پیش پرداقرارداد ه

اهلیت را طبق ماهیت معیار های در قرارداد های کرایه گیری جایداد، اداره می تواند  4.6

 تدارکات مورد نظر تعیین نماید. 

استمرار دعوی  یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریک داوطلب    

 ر به فاقد اهلیت شمرده شدن آنان شده می تواند.منج ،مشترک در گذشته

( فیصد و 85، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  4.1

( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر 40شریک اصلی حد اقل )

کا حد اقل و مجموع ارقام  اهلیت شر هم جمع می گردد شریک شرکت مشترک با

جر به رد آفر عدم تکمیل شرط باال من ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.700)

 .شرکت مشترک می گردد

وسط داوطلب در نظر گرفته نمی ت ی فرعی در تکمیل معیار هاتجربه و منابع قرارداد  4.2
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 طور دیگر تذکر رفته باشد. صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در  شود،

اوطلب هر د -5ماده 

 یک آفر

هر داوطلب می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا منحیث شریک شرکت مشترک  5.7

ارائه نماید. هر گاه داوطلب بیشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بیشتر از یک آفر 

 نمودهشرکت داشته باشد منجر به رد تمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک 

دی فرعی و آفر بدیل در صورتیکه مجاز باشد از این امر میگردد. اشتراک منحیث قراردا

 مستثنی است. 

مصارف  -6ماده 

 داوطلبی

داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را  6.7

 ندارد.

و محیط و مربوط از ساحه کار  خطرات احتمالیداوطلب می تواند با قبول مسئولیت و  1.7 بازدید از ساحه -1ماده 

خدمات غیر  ماحول آن بازدیده نموده و معلومات الزم جهت ترتیب آفر و عقد قرارداد

 را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل به عهده داوطلب می باشد.مشورتی 

 ب.  شرطنامه

مندرجات   -2ماده 

 شرطنامه

 

 می باشد:ستور العمل داین  70ماده  این شرطنامه شامل اسناد ذیل و ضمایم صادره مطابق  2.7

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان 

 قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی 

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی

 قسمت چهارم: کشور های واجد شرایط

 قسمت پنجم: جدول فعالیت

 قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد

 قسمت هفتم: شرایط خاص قرارداد 

 نقشه ها )در صورت لزوم( قسمت هشتم: مشخصات اجرا و

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد  

بررسی شرطنامه را  مندرجداوطلب باید تمام رهنمود ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات  2.8

میگردد. ، آفر غیر جوابگو پنداشته شده و رد ارائه معلومات مورد نیازعدم در صورت نماید. 

اوطلب خانه پری و آفر به تعداد کاپی های نامه توسط دشرطقسمت های سوم، پنجم، و نهم 

 ارائه میگردد.  ،صفحه معلومات داوطلبی مندرج

توضیح  -9ماده 

 شرطنامه 

داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به  3.7

ه متذکره حد مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالب صفحه معلومات داوطلبیآدرس مندرج 
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( روز قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره درخالل مدت 70اقل )

( روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه 5)

 شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال میگردد. 

ور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه به منظ 3.8

ذکرشده باشد اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، 

از داوطلب تقاضا می شود  دعوت نماید. صفحه معلومات داوطلبی،تاریخ و وقت مندرج در 

( روز قبل از تاریخ 5شد، آنرا بصورت تحریری حد اقل )تا در صورتیکه سوال داشته با

برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به 

 شمول سواالت و جوابات ارایه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده  بعد از جلسه، در

نامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد. ( روز به تمام داوطلبانیکه شرط5مدت حد اکثر )خالل 

هر گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در 

 این دستورالعمل صورت می گیرد. 70روشنی ماده 

تعدیل  -11ماده 

 شرطنامه

 ید.اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نما 70.7

ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را  70.8 

دریافت نموده اند ارسال میگردد. داوطلبان دریافت ضمیمه را به صورت کتبی تصدیق می 

 نمایند.

اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی  70.9 

این دستورالعمل تمدید  80ماده  8ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند یک 

 نماید.

 ج.  تهیه آفرها

مشخص  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  77.7 زبان آفر  -11ماده 

ی باشد و به زبان سایر اسناد که بخش از آفر ماسناد حمایوی و گردیده ترتیب میگردد. 

های دیگر ارایه میگردد، اداره می تواند در صورت لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه 

 شده را مطالبه نماید. جهت توضیح آفر، به ترجمه ارایه شده  استناد می گردد.   

اسناد شامل  -12ماده 

 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 78.7

 ؛ت سوم()فورم مندرج قسمتسلیمی آفر فورمه  -7

این  76ه آفر درصورت لزوم درمطابقت با ماد و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -8

 ؛ دستور العمل

 جدول فعالیت های قیمت گذاری شده؛ -9
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 فورمه معلومات اهلیت و اسناد داوطلبی؛ -4

 وآفر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛  -5

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -6

ی تواند تخفیف خود را جهت برنده شدن در بیشتر از یک قرارداد پیشنهاد داوطلب م 78.8

 نماید.

و مشخصات قسمت هشتم به  (7)قرارداد برای خدمات غیر مشورتی مندرج ضمیمه  79.7 قیم آفر  -13ماده 

 .عقد می گرددقیمت گذاری شده قسمت پنجم های اساس جدول    فعالیت 

مشخصات یا الیحه وظایف قسمت هشتم و جدول ر داوطلب باید برای تمام اقالم که د 79.8

رائه نماید. اقالم که اقیمت  قسمت پنجم می باشد یفهرست آن در جدول فعالیت ها

قیمت ارائه نشده باشد، قیمت آن در جدول فعالیت ها شامل شده محسوب  برای آنها

 گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. در صورت تصحیح، اغالط خط زده شده،

 تصحیح شده، امضا و تاریخ تصحیح درج میگردد.  

و   (BRT)2تمام محصوالت قابل پرداخت، مالیات، بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی  79.9

سایر مکلفیت های مالی قابل پرداخت تحت این قرارداد در قیمت مجموعی آفر شامل 

 گردد.   

شرایط عمومی  6ماده  6و احکام بند  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 79.4
آفر در جریان اجرای قرارداد قابل تعدیل  3، قیمت هایشرایط خاص قرارداد و  قراداد

را همراه با آفر  خاص قرارداد وشرایط عمومی  میباشند. داوطلب معلومات الزم مندرج 

 خویش ارائه می نماید.

ر فورمه ضمیمه د یمجموعجزئیات قیمت پرداخت به خدمات اضافی عین مقدار جهت ت 79.5

  توسط داوطلب ارائه می گردد. قرارداد  (5)و  (4)

اسعار آفر و   -11ماده 

 پرداخت 

 صفحه معلومات داوطلبیافغانی صورت میگیرد. مگر اینکه در  یپرداخت به واحد پول 74.7

 طور دیگری تذکر رفته باشد. 

میعاد اعتبار  -11ماده 

 آفر 

این مدت در  اعتبار داشته باشد. داوطلبی صفحه معلوماتآفر باید به مدت مندرج   75.7

( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. 30از ) کمترداوطلبی های ملی نمی تواند 

آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، 

 روز بوده نمی تواند.  780از  ین المللی میعاد اعتبار آفر کمتررد میگردد. در داوطلبی ب

                                                 
BRT: Business Reciept Tax 2 

 در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، "نرخ ها و قیمت ها" حذف و "قیمت مجموعی" درج گردد3 

 



شرطنامه معیاری تدارک خدمات غیر مشورتی  -اره تدارکات ملی اد  

 

7 

 

در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت 

مشخص تمدید نماید. تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت 

میگیرد. در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت 

دید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید، مشابه تم

این دستورالعمل از این امر مستثنی است. در صورت رد  76ماده حاالت مندرج 

درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می گردد. در 

 ب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد.صورت در جریان بودن طی مراحل محرومیت داوطل

تضمین آفر و  -11ماده 

 اظهار نامه تضمین آفر 

مکلف است، تضمین یا اظهار نامه تضمین آفر را منحیث جزء آفر خود تهیه  داوطلب 76.7

 نماید. آفر بدون تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

خص گردیده و می تواند به  واحد پول مش صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  76.8

ارایه گردد. تضمین آفر  صفحه معلومات داوطلبیافغانی و یا سایر اسعار قابل تبدیل مطابق 

 می تواند:

 ه گردد. ارائپول نقد،  به شکل ضمانت بانکی یا -7

داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه  -8

گاه نهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان موقعیت نماید. هر 

داشته باشد، باید نهاد مالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین 

 آفر را  ضمانت نماید.  

 9قسمت تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج  -9

و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط  رداد و تضمینات()فورمه های قرا

 اداره منظور گردیده باشد، ترتیب گردد. 

،  با درخواست کتبی اداره به این دستورالعمل  76ماده  5بند در صورت تطبیق هدایت  -4

 اسرع وقت  قابل پرداخت باشد. 

 خواهد بود.نسخه اصلی آن تسلیم  داده شود. کاپی ها قابل قبول ن -5

( روز 82این دستورالعمل، حد اقل ) 75ماده  8میعاد اعتبار تضمین آفر درمطابقت با بند  76.9

 بیشتر از میعاد اعتبار  آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد.

این دستورالعمل  76در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با ماده  76.4

ام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق مطالبه گردیده باشد، تم

 بند فوق الذکر نباشد، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند.

تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد از تهیه تضمین اجرا  توسط داوطلب برنده، به آنان   76.5 

 مسترد میگردد.
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 و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد:بوده اجرا قابل در حاالت ذیل اظهارنامه تضمین آفر  76.6 

در صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد   -7

 این دستور العمل؛ 75ماده  8بند 

در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارایه  -8

 شده در آفر؛

 8داوطلب از پذیرش اشتباهات محاسبوی در آفر در مطابقت با بند در صورت اجتناب  -9

 این دستور العمل؛ 81ماده 

 اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد در خالل مدت معینه؛ -4

 عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ -5

 در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی. -6

، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باشد JV)) لب شرکت مشترکدر صورت که داوط 76.1 

باید بنام داوطلب مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، 

 تضمین آفر بنام هریک شرکای شامل نامه تصمیم ایجاد داوطلب مشترک، ترتیب گردد.

آفر های  -11ماده 

 بدیل 

از  صفحه معلومات داوطلبیصورتی قابل قبول خواهد بود که در آفرهای بدیل صرف در   71.7

با همرا داوطلب می تواند آفر های بدیل را دراین صورت باشد.  به عمل آمدهقبولی آن تذکر 

ی نازلترین یکه آفر اصلی ارائه شده داراآفر اصلی تسلیم نموده و اداره  صرف در صورت

 .قیمت باشد، آفر بدیل را مالحظه می نماید

 صفحه معلومات داوطلبیدر طوریکه توضیح آن   تکمیل وتاریخ آفر بدیل،  درصورت قبولی 71.8 

 درج گردیده است در ارزیابی در نظر گرفته می شود.  

، داوطلبانیکه آفر تخنیکی بدیل را ارائه می 71ماده  4نای موارد ذکر شده بند به استث 71.9 

ی شرطنامه بشمول ساحه داوطلبی، معلومات به نیازمندیهامطابق نمایند، باید اول آفر که 

اساسی تخنیکی، اسناد گرافیکی و مشخصات تخنیکی باشد، را ارائه نماید. به عالوه 

تسلمی آفر اصلی، داوطلب معلومات الزم جهت ارزیابی آفر بدیل بشمول محاسبات، 

و مشخصات تخنیکی، تفکیک قیمت ها، شیوه های پیشنهادی انجام خدمات غیر مشورتی 

دیگر جزئیات مربوط را ارائه می نماید. اداره صرف آفر بدیل تخنیکی با نازلترین نرخ که در 

های بدیل متفاوت از  مطابقت مشخصات تخنیکی اصلی باشد، را مد نظر میگیرد. آفر

 قابل قبول نمیباشد.  مندرجات ذکر شده،

صفحه شورتی در درصورتیکه ارائه آفر تخنیکی بدیل برای قسمت خاص خدمات غیر م 71.4 
 الیحه وظایفیا  مشخصات تخنیکی جدول در مجاز باشد، این بخش ها معلومات داوطلبی 

صفحه . شیوه ارزیابی آفر های بدیل در قسمت هشتم تذکر میگردد شامل ینقشه هاو 
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  درج می گردد.  معلومات داوطلبی

شکل و  -11ماده 

 امضاء آفر

این دستورالعمل  78د شامل آفر را مطابق ماده اصلی تمام اسنا نسخهداوطلب مکلف است،  72.7

عالمه  "کاپی"عالمه گذاری نماید. بر عالوه کاپی های آفر با کلمه  "اصل"ترتیب و با کلمه 

تسلیم گردد. درصورت موجودیت  صفحه معلومات داوطلبیگذاری شده و به تعداد مندرج 

 تفاوت میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.

اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده  72.8

این دستورالعمل   4ماده  9بند  8یا جزء  4ماده   8 بند 7قانونی داوطلب در مطابقت با جزء 

تمام صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا امضاء گردد. 

 امضا گردد.     نموده، 

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که   72.9

 توسط شخصیکه آفر را امضا نموده یا نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد.

تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا  هیچگونه 72.4

اصالح اشتباهات داوطلب باشد. که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که  برای

 آفر را امضا نموده، امضا می گردد.  

 د. تسلیمی آفر ها

تسلیمی،  -19ماده 

مهر و عالمت گذاری 

 آفر

 "اصل"داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمه  73.7

 بنویسد. "کاپی"و 

 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد: 73.8

 باشد؛صفحه معلومات داوطلبی عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -7

شرایط خاص و  صفحه معلومات داوطلبی مندرج تدارکات حاوی نام، نمبر تشخیصیه -8

 باشد.  قرارداد 

تور العمل، داخل بسته حاوی نام و دساین  73ماده  8بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  73.9

 آدرس داوطلب باشد تا در صورت اعالم آفر نا وقت، آفر باز نشده مسترد گردد.  

درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر  73.4

 قبل از ضرب االجل را ندارد.

میعاد   –21ماده 

 تسلیمی آفرها

به آدرس مندرج  صفحه معلومات داوطلبیقبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج آفر ها باید  80.7

 تسلیم گردند.صفحه معلومات داوطلبی 

دستور العمل برای  70اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده  80.8
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، میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مکلفیت داوطلبی

 ی  اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.  ها

 

آفر های نا  -21ماده 

 وقت رسیده

 رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند. دیرآفر های  87.7

انصراف،  -22ماده 

 تعویض و تعدیل آفرها

رسال اطالعیه کتبی که توسط داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ا 88.7

موجود نیز نماینده با صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط 

 باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید.  این اطالعیه باید:

این دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های  73و  72در مطابقت با مواد  -7

 نشانی شده باشد.  "تعدیل"یا  "تعویض"، "انصراف"یز با کلمات مربوط ن

 قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.   -8

بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تعویض یا تعدیل آفر ها انصراف،   88،8

 تواند.   

فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر  در هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 88،9 

ها و ختم میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

می تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم مدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نت

ر العمل دستو 76تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده  استرداد
 میگردد.برای داوطلبی 

در مطابقت با این ماده دستور آفر تعدیل شده داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی یا در  88،4

 العمل پیشنهاد می نماید.
 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.

آفر گشایی و  -89ماده 

 ارزیابی

ن دستور العمل در ای 88اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده  89.7

تذکر رفته، باز می  صفحه معلومات داوطلبی محضر عام در محل، تاریخ و زمان که در

نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در 

 درج گردد.صفحه معلومات داوطلبی 

 "انصراف"ه با کلمه در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را ک 89.8

نشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش را تسلیم 

 نموده اند،  را اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید.

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر  89.9

ت یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه تخفیف، گونه آفر بدیل )در صورت درخواس

انصراف، تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین 

آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. در آفر 

ور العمل نا وقت این دست 87گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق ماده 

این دستور العمل  88رسیده باشد. آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده 

 برای ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.  
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 9اداره مینوت جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند  89.4 

 تهیه می نماید. این دستور العمل 84ماده 

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه  89.5

مذکور خانه پری، امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت 

 چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید.

ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی  معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، 84.7 محرمیت -84ماده 

اهلیت داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد 

تالش هر نوع این دستور العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد.  99ماده  4مطابق بند 

ل، ارزیابی بعدی توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، مفص

علی الرغم موارد  اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد.

فوق، از زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره 

را در هر مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام 

 د.ده

توضیح آفر  –85ماده 

 ها

اداره به منظور ارزیابی ابتدایی، مقایسه و ارزیابی بعدی، از داوطلب توضیحات بشمول  85.7

قیمت فی واحد می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه  4تفکیک

در خواست، صورت گرفته و  اتنماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج

د در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات نمیتوان

محاسبوی را قبول نماید. هر نوع توضیح ارایه شده بدون در خواست اداره، قابل قبول 

 نمی باشد.

ارزیابی و   -86ماده 

تشخیص جوابگویی 

 آفر ها

 شخیص نماید:اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را ت 86.7

 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 9مطابق ماده بودن معیارات واجد شرایط  -7

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -8

 تضمین آفر باشد؛ و دارای -9

 جوابگوی معیارات و شرایط شرطنامه می باشد. -4

عیارات، آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با م 86.8

شرایط و مشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته 

 می شود که:

 داشته باشد؛ خدمات غیر مشورتییا انجام باالی حدود، کیفیت  تاثیر قابل مالحظۀ -7

ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت  -8

 داد را بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛ این قرار

آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و بعداً با اصالح  86.9

                                                 
 }در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، نرخ واحد حذف و قیمت در جدول فعالیت درج گردد{8
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 انحرافات، استثنات یا قلم افتادگی جوابگو نمیگردد.

صورت گرفته نمی  انداوطلبسایر یا  قیمتنازلترین  دارایمذاکره با داوطلب گونه هیچ  86.4

 تواند.

که در شرطنامه از آن تذکر نرفته و منحیث شرط عقد قرارداد از  وطلب در قبال شرایطدا 86.5

 جانب اداره ارائه می گردد مسئول نمی باشد.  

تصحیح  – 81ماده 

 اشتباهات

آفر جوابگوی تشخیص شده را برای اشتباهات حسابی بررسی می نماید.  هیئت ارزیابی 81.7

 رت میگیرد: تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل ذیل صو

هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار  -7

 اعتبار خواهد بود.

درصورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد  -8

گراینکه ازنظر اداره به صورت م نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

مه اعشاری در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، در اینصورت ح کدام عالواض

 قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

و هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را  قبول نکند، آفر وی رد  81.8

 5بند  8فر مطابق جزء تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آ

 این دستور العمل اجرا می گردد.  76ماده 

اسعار در  –82ماده 

 ارزیابی آفر

 74ماده  7بند آفر ها به واحد پولی مندرج صفحه معلومات داوطلبی ارائه گردیده و مطابق  82.7

این دستور العمل ارزیابی میگردد. مگر اینکه، داوطلب نرخ مبادله دیگری استفاده نموده 

آفر  ا استفاده از نرخ مبادله مندرجقابل پرداخت ب در اینصورت نخست آفر به اسعارشد که با

 تبدیل و بعداً سپس به اسعار نرخ مبادله مشخص شده اداره تبدیل میگردد.  

ارزیابی و  -83ماده 

 مقایسه آفر ها 
ات و شرایط و هیئت ارزیابی آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیار 83.7

  مشخصات تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید. 

 در و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 2.92

 پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد، تشخیص جوابگو مفصل ارزیابی لزوم صورت

 دارای آفر صورتیکه در. نماید ارائه اعطاء آمر به را یشخو گزارش ختم، را ارزیابی

 یدارا یبعد آفر ارزیابی، هیئت نگردد، تشخیص جوابگو ،شده یابیارز قیمت نازلترین

قرار  مفصل ارزیابی لزوم صورت در و یکیتخن یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق

 دهد. یم

و ارزیابی مالی را طور مدنظر گرفته  شده هر آفر را اداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی 83.9

 :ذیل انجام میدهد
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 این دستور العمل؛ 81مطابق ماده محاسبوی تصحیح اشتباهات  -7

ارائه و تاریخ تکمیل بدیل  در قیمت آفر برای پرداخت قبل از وقتتعدیل مناسب  تطبیق -8

 و این دستور العمل؛ 71در مطابقت به ماده شده توسط داوطلب 

که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت  قیمت آفر بیق تعدیالت مناسبتط -9

 این دستور العمل؛ 88ماده  5پیشنهاد شده مطابق بند 

 
حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد.  83.4

نیازمندیهای شرطنامه یا  تفاوت ها، انحرافات و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از

 اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود.

، اثر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد ها آفر مالی در ارزیابی 83.5

 مد نظر گرفته نمی شود.شرایط عمومی قرارداد،  6ماده  6تحت بند 

مه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان در صورت که شرطنا 83.6

 را جهت کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.  

ترجیح  -90ماده 

 داخلی
 ترجیح داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. 90.7

 

 اعطاء قرارداد. و

معیارات اعطاء  -97ماده 

 قرارداد

این دستور العمل به داوطلب واجد شرایط که آفر  98داره قرارداد را در مطابقت به ماده ا 97.7

جوابگو با نازلترین قیمت ارزیابی شده را ارایه نموده و توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد 

 را داشته باشد، اعطاء می نماید.   

شد، اداره تخفیفات داوطلبان در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش با 97.8

 .  ترکیب تمام بخش ها تطبیق نموده می تواندرا جهت کاهش هزینه 

حق قبول هر  –98ماده 

آفر و رد یک یا تمام آفر 

 ها  

این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و  97علی الرغم ماده  98.7

قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به داوطلب رد تمام آفر ها را در هر زمان پیش از 

متاثر شده یا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ مراحل 

 .تدارکات به اسرع وقت بطوری رسمی به اطالع داوطلبان رسانیده شود.

 تضمین اجرا -99ماده 
نامه قبولی آفر، یافت ( روز بعد ازدر70مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  99.7

 که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،تضمین اجرای قرارداد را در مطاب

 می باشد، ارائه نماید. (قرارداد ه هایفورم) 1قسمت شامل 
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در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را  92..

سالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که از یک بانک مقیم در جمهوری ا

نماینده بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم 

 نماید.

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را  .9..

ک خارجی قابل قبول اداره که از یک بانک مقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بان

نماینده بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم 

 نماید.

اطالعیه  –94ماده 

اعطاء و امضای 

 موافقتنامه قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات   94،7

ورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی داوطلبان، در ص

نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت میآفر را به داوطلب برنده ارسال 

آفر به  یکمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبول

د از قبول آفر، پیش از ختم میعاد اداره نامه قبولی را بع داوطلب برنده ارسال می شود.

اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده قیمت قرارداد بوده 

 که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت خدمات غیر مشورتی به قراردادی پرداخت میگردد.

اطمینان تیب و بعد از اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده تر  42،.

به در طی  میعاد اعتبار آفر اخذ منظوری آمر اعطاء از صحت و سقم تضمین اجرا و 

مدت خالل داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در  داوطلب برنده ارسال می نماید.

 ( روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید. 7)

رداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، اداره اداره بعد از عقد قرا  94،9

تدارکات ملی و دیگر ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، 

 نشر می نماید:

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -7

 قیمت های قرائت در آفر گشایی؛ -8

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -9

 بانیکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد آن؛نام داوطل -4

 نام داوطلب برنده، قیمت ارائه شده، مدت و خالصه حدود قرارداد اعطا شده.  -5

 

عدم موفقیت آفر شان با درخواست کتبی از اداره  طلبان نا موفق می توانند در موردداو  94،4 

ی در اسرع وقت ارائه توضیحات مطالبه نمایند. اداره توضیحات خود را به صورت کتب

 می نماید. 

پیش  -95ماده 

پرداخت و تضمین 
شرایط اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت به قیمت قرارداد که در  95.7
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از آن تذکر رفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ  عمومی قرارداد پیش پرداخت

ورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در باشد. ف صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

 این شرطنامه می باشد. 3قسمت  تضمینو  فورمه های قرارداد

 حکم  -96ماده 
 .  مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد توضیح میگردد  96.7

لی داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است اصول عا اداره، 91.7 فساد و تقلب  -91ماده 

اخالقی را در مراحل داوطلبی، تطبیق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. روی این 

 ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: 

فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا  -7

یگر غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب د

 )کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار دهد. 

تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمدًا و یا سهوًا به منظور  -8

اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا 

 اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

ازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان تبانی: عبارت از س -9

اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن 

 نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد.

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و عبارت از اجبار:  -4

طلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر یا سایر  داو

 مستقیم می باشد.

اخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات ایجاد  -5

 نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

نده که مستقیمًا یا ازطریق نماینده مرتکب اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب بر 91.8

فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای 

 قرارداد گردیده است را لغو می نماید. 

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط  91.9

 ر اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  کارمند اداره، موضوع را د

( ماده چهل و نهم 7اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) 91.4

 قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

حسابات، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  91.5

ادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین ی

 موظف از جانب اداره فراهم نماید.

شرایط عمومی  8ماده  6بند  7و جز  7ماده  1بر عالوه، داوطلبان به مواد مندرج بند   91.6
 توجه داشته باشند.  قرارداد
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صفحه معلومات داوطلبی -قسمت دوم  

ورالعمل مواد دست

 برای داوطلبان

 دستورالعمل برای داوطلبانمواد تعدیالت و متمم 

 عمومیاتالف. 

 7.7ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می باشد. شرکت مخابراتی افغان تلی کام  -: وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اداره 

 :نام و شماره این داوطلبی

( بشکل هرات و فراه: تی)وال غربدر زون  یمس بلیو ک ینور بریفا یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار

 (Framework Contract) یقرارداد چهار چوب

 MCIT-AFTEL/NCS/NCB/225/97ام و شماره داوطلبی عبارت اند از: ن

 داخلیداوطلبی باز روش تدارکات: 

 (Framework Contract)چهار چوبی  : قرارداد نوع 

جدول نیازمندیها  5ه باشد، حصص انفرادی باید درمطابقت با قسمت درصورتیکه بیشتر از یک حص

 )حصص قابل تطبیق نیست(-تشخیص گردند{

 7.8ماده 

دستورالعمل برای 

  داوطلبان

  می باشد.  بعد از امضاُ قرارداد  ماه( 78) یک سال:  خدمات غیر مشورتیتکمیل تخمینی تاریخ 

 8.7ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 بلیو ک ینور بریفا یانداز بلیک ، ،یپروژه کندنکار: مربوط بخش تخنیکی سیم دار میباشد، ژهپرو
وجوه  Framework Contract) ی( بشکل قرارداد چهار چوبهرات و فراه: تی)وال غربدر زون  یمس

 می باشد.  شرکت مخابراتی افغان تلی کام مالی: مربوط بودجه عادی 

 8.4ماده 

 ایدستورالعمل بر

 داوطلبان

 قابل ارائه یداوطلب یو فورمه ها تیمعلومات اهل

 و تجارتی جواز حقوقی، هویت نامۀ تصدیق داوطلب، راجستر های نامه تصدیق از نقل یک -7

 اسناد سایر

 دوره؛ آخرین مالیات حساب تصفیه از تصدیق سند مالیه، راجستر و ثبت اوراق از نقل یک -8

عاجز نبوده و در حالت  ونیاوطلب از پرداخت دد نکهیبر ا یتعهد نامه امضا شده مبن -9

 ندارد؛ قرار و انحالل یورشکستگ

 تدارکات؛ در منافع تضاد نداشتن بر مبنی داوطلب توسط شده امضا نامه تعهد -4

 در تجارت در تخلف باالثر محکومیت عدم بر مبنی داوطلب توسط شده امضا نامه تعهد -5

 داوطلبی؛ در اشتراک از قبلسال  دو خالل
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 رانیاز کارمندان و مد یکی ایموصوف و  نکهیبر ا یهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبنتع -6

 است. دهیچهل و نهم قانون محروم نگرد ۀماد مطابقی مربوط و

 یاتیدوره مال کیو  گرددیم لیو بعد از آن تکم 7935که در سال  یپروژه ا ایاسناد قرارداد و  -1

اجرا  یمشابه و قراردادها یتجربه کار ثیند منحتوا یم یباشد، در صورت شدهی بر آن سپر

مربوطه آن صورت گرفته  یاتیمال هیدرج و تصف یاتیمال اظهارنامهر شده محسوب گردد که د

 یا و قرارداد اسناد مربوطه، مالیاتی تصفیه و مالیاتی اظهارنامه در درج عدم صورت در باشد.

 .نمیگردد محاسبه داوطلب شده اجرا اردادقر یا و مشابه کاری تجربهمنحیث  شده ارائه پروژه

( پنج سال 5)  در یکی از  خدمات غیر مشورتی اجرا شده  حجم معامالت ویا عواید ساالنه -2

 اخیر؛

( سال اخیر و جزئیات خدمات غیر 5) خالل مدت  تجربه کاری با ماهیت و اندازه مشابه در -3

باشد( با ذکر طرف قرارداد که فیصد تکمیل گردیده  10مشورتی اجرا شده و یا در جریان )

 جهت کسب معلومات بیشتر با آن تماس گرفته شود.

 اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی که جهت اجرای این قرارداد پیشنهاد میگردند؛ -70

( سال 5گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند بیالنس تفتیش شده و یا گزارش تفتیش در ) -77

 اخیر؛

دورانی کافی برای اجرای این قرارداد )صورت حساب مدارک نشان دهنده موجودیت سرمایه  -78

بانکی یا سایر منابع مالی قابل دسترس( نزد داوطلب، که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل 

دات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها و آفر های هاجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تع

 ارائه شده باشد. 

 وسط شخص با صالحیت مهر و امضاء شده باشد.ارائه فورمه تسلیمی آفر باید ت -79

 ارائه فورم معلومات اهلیت داوطلب که باید بطور دقیق خانه پوری، مهر و امضاء شده باشد. -74

و نشان دهنده ملبغ خواسته شده و دارای ارائه تضمین آفر مطابق فارمت مندرج شرطنامه  -75

 میعاد اعتبار الزم باشد.

و مراقبت   تمدید کیبل فایبر نوری ، پایپ اندازی و حفظ تمام شرکت های که در مورد خدمات -76

فایبر نوری که داوطلبی مینمایند و یکی از شرایط اداره محترم اترا می باشد باید جواز نامه نصب و 
انستالیشن سایت های مخابراتی را داشته باشد و شرکت برنده بعد از اطالعیه تصمیم اعطای 

اد باید این نوع جواز را ارایه نماید و در غیر آن پول قرار داد برای قرارداد الی پرداخت اول قرار د
 .یشودشان پرداخت نم

 

 9.4ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

  طور ذیل می باشد. (JV)قابل ارائه شرکت مشترک  معلومات

 ( فیصد و شریک85، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  4.1
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( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت 40اصلی حد اقل )

( فیصد معیار اهلیت را 700و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) هم جمع می گردد مشترک با

 .عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد تکمیل نماید.

 وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود.عی در تکمیل معیار ها تتجربه و منابع قراردادی فر 

 

 4.4ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 موارد ذیل در نظر گرفته شود. دستور العمل برای داوطلبی  4ماده  4تعدیالت وارده بند 

 اسناد ارائه شده توسط تمام شرکا امضا شده باشد؛ ریآفر و سا

هر  یها تیمسؤل میتقس انگریشرکت مشترک که ب یتوسط تمام شرکا نقل موافقتنامه امضا شده کی 

 طیقرارداد مطابق شرا نیا یجداگانه در اجرا ایتمام شرکا بصورت مشترک و  نکهیبوده و ا کیشر

 باشند، ارائه گردد؛  یقرارداد مسؤل م

ود ها به رهنم رشیها و پذ تیو مسؤل قبول مسؤل دهیگرد یمعرف یاصل کیشر ثیاز شرکا منح یکی 

 باشد؛ یشرکا م ریاز سا یندگینما

 رد؛یگیصورت م یاصل کیقرارداد بشمول پرداخت با شر یاجرا 

  7جزء  4.4ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 19,820,000.00 اخیرپنج سال  یکی ازداوطلب در ساالنه معامالت حجم الزم حد اقل : 7جزء 4.5

 می باشد. (زارهشتصدو بیست ه زده میلیون ونافغانی )

بر آن  یاتیدوره مال کیو  گرددیم لیو بعد از آن تکم 7935که در سال  یپروژه ا ایاسناد قرارداد و 

اجرا شده محسوب  یمشابه و قراردادها یتجربه کار ثیتواند منح یم یباشد، در صورت شدهی سپر

 عدم صورت در فته باشد.مربوطه آن صورت گر یاتیمال هیدرج و تصف یاتیمال اظهارنامهر گردد که د

منحیث  شده ارائه پروژه یا و قرارداد اسناد مربوطه، مالیاتی تصفیه و مالیاتی اظهارنامه در درج

 .نمیگردد محاسبه داوطلب شده اجرا قرارداد یا و مشابه کاری تجربه

 

 9جزء  4.4ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 می باشد.طور ذیل  توسط داوطلب تهیه میگرددکه تجهیزات ضروری 

 4جزء  4.4ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

افغانی  0,000.004,50داوطلب برنده  یتعهدات قرارداد سایر و خالص دارائی نقدی مبلغ حد اقل 

 افغانی( و پنجصد هزار ملیون چهار 

 )مبلغ( افیباید بیالنس ک حیث سرمایه نقدی شرکت ارائه گردد، من صورت حساب بانکی  در صورتیکه،
داشته باشد. تاریخ  ندرج شرطنامه که در فوق ذکر شده،م )مبلغ( ئی نقدیمعیار برای دارارا مطابق 

تاریخ آخرین ضرب  از تاریخ اعالن دعوت به داوطلبی الی )حتمی( صدورصورت حساب بانکی باید
کی دارائی مبلغ کمتر در صورت ارائه صورت حساب بان باشد. ( تاریخ آفر گشائی العجل تسلیمی آفرها )

ویا تاریخ صدور آن قبل از تاریخ اعالن )دعوت به داوطلبی( باشد، آفر داوطلب مطلوب رد و غیر 
 جوابگو پنداشته می شود.
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از یک بانک منحیث سرمایه نقدی شرکت ارایه میگردد باید  (LoC) هرگاه فورمه معیاری خط اعتباری
و مطابق نمونه فورمه  ارایه نمایند اوطلبی خواسته شده است،واضحاً حد اقل مبلغی کافی که در اسناد د

اداره محترم تدارکات   NPA/PPD/No.12/1395معیاری خط اعتباری که طی متحد المال شماره 
در غیر آن خالف متن نمونه صادر شده به هیج صورت قابل قبول نمی  .صادر گردیده است، باید باشد

 باشد

 5جزء  4.4ماده 

ای بر دستورالعمل

 داوطلبان

 . اد های کرایه گیری جایداد ها در نظر گرفته نمی شوددر قرارد

 4.5ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 .: قابل تطبیق نمی باشدقراردادی فرعی  واگذاری به فیصدی مجاز

 8جزء  4.5ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 ریقرارداد خدمات غ )یک( 7 د اقل تعداددر ح یاصل یقرارداد ثیمنح کاری مشابهتجربه میزان 

 5خالل مدت در افغانی  (نه میلیون و هشت هزار)9,008000مبلغ و اندازه مشابه   تیبا ماه  یمشورت

 صدی( ف10حد اقل ) دیداوطلب با اریمع نیبمنظور مطابقت با ا سال آخیر اجراء و اکمال گردیده باشد.

از  شتریقرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه ب نموده باشد. لیرا تکم یمشورت ریخدمات غ

 تجربه مد نظر گرفته شود؛ ثیتواند منح یقرارداد باشد، نم متیق صدی( ف70)

بر  یاتیدوره مال کیو  گرددیم لیو بعد از آن تکم 7935که در سال  یپروژه ا ایاسناد قرارداد و 

اجرا شده  یمشابه و قراردادها یبه کارتجر ثیتواند منح یم یباشد، در صورت شدهی آن سپر

 در مربوطه آن صورت گرفته باشد. یاتیمال هیدرج و تصف یاتیمال اظهارنامهر محسوب گردد که د

 ارائه پروژه یا و قرارداد اسناد مربوطه، مالیاتی تصفیه و مالیاتی اظهارنامه در درج عدم صورت

 .نمیگردد محاسبه داوطلب دهش اجرا قرارداد یا و مشابه کاری تجربهمنحیث  شده

در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی  (Sub-contract) تجربه و منابع قراردادی فرعی

 شود،

   ب. معلومات داوطلبی

 72.7و  2.8ماده 

دستورالعمل  

 برای داوطلبان

ناقص اشد. در صورت تیک اصل و یک کاپی ارائه میگردد و کاپی آفر مطابق اصل آفر ب  به تعداد آفر

 بین اصل و کاپی آفر، در این صورت اصل آفر مدار اعتبار است.

 ج. تهیه آفر ها

 77.7ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 زبان آفر: زبان دری می باشد

 78.7ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 

 :دیرا ارائه نما لیذ یاسناد اضاف شیهمراه با آفرخو دیداوطلب با
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 ؛)فورم مندرج قسمت سوم(تسلیمی آفر مه فور -7

  این دستور العمل 76ه آفر درصورت لزوم درمطابقت با ماد و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -8

 جدول فعالیت های قیمت گذاری شده؛ -9

 فورمه معلومات اهلیت و اسناد داوطلبی؛ -4

 کاپی جواز فعالیت -5

 سند تصفیه ملیاتی آخرین دوره -6

 خیرگزارش تفتیش پنج سال آ -1

ماده 

 دستورالعمل79.4

 برای داوطلبان

وجوه  تی، موجودیا بخش تطبیق کننده نهاد استفاده کننده یازمندیقرارداد : با درنظر داشت ن لیتعد

 باشدیقرارداد قابل اجرام لیتعد ٪۵۲ی آمر اعطا کننده و  منظور لیو موافقه تمو یمال

 7جزء  74.7ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان 

 می باشد.: واحد پول افغانی ر اسعا

 می باشد. د افغانستان بانک منبع تبادله نرخ اسعار 

 می باشد آخرین ضرب العجل تسلیمی آفرهاقبل از  روز 82تاریخ تبادله اسعار: 

نرخ خویش را به افغانی ارائه نماید.در صورت ارائه قیمت آفر به اسعار خارجی، در  مکلف استداوطلب 

عقد قرارداد و پرداخت آن نیز  ی ارائه شده داوطلب به اسعار افغانی تبدیل میگردد.این حالت نرخ ها

 به پول افغانی می باشد.

 

 75.7ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 می باشد.  روز ۰۹: میعاد اعتبار آفر

 76.7ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 میباشد.  بشکل بانک گرانتیتضمین آفر  آفر شامل 

 صورتیکه تضمین بشکل بانک گرانتی ارایه نگردد آفر متذکره رد میگردد. در

بشکل ضمانت بانکی صادر شده توسط یکی از بانک ها بدون قید و شرط  آفر باید همراه با تضمین  آفر
 شرطنامه موجود است ارائه گردد.  3که در قسمت   3مطابق به فورم نمبر

)میعاد اعتبار تضمین آفر ، اضافه تر از میعاد اعتبار آفر باشد روز 82میعاد اعتبار تضمین آفر باید  
 روز از تاریخ آفر گشائی میباشد(.  112برای مدت 

روز تقویمی اعتبار سر از تاریخ آفرگشائی باشد، آفر ارایه  112هرگاه میعاد اعتبار تضمین آفر کمتر از 
 شده داوطلب غیر جوابگو پنداشته و رد میگردد.  

ر در حالت معامله مشترک باید به نام شرکاء معامله مشترک باشد. هر گاه تضمین آفر بنام تضمین  آف
 ( نباشد، منجر به رد آفر میگرددJVتمام شرکاء معامله مشترک )

یادداشت: ضمانت بانکی تضمین آفر باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده قابل 

 .باشد.اعتبار نمی 
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 76.8ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

بشکل ضمانت بانکی  به اسعار واحد پولی افغانی( نه صد هزارافغانی ) 000.00900,مبلغ تضمین آفر 
 می باشد. در قسمت سوم شرطنامه 9مطابق فورم نمبر 

ر صورتیکه کم تر از د روز باشد ۱۱۲عنی باشد. یآفر  میعاد اعتبار روز اضافه تر از ۵۲میعاد تضمین آفر 
 میعاد متذکره باشد آفر وی غیر جوابگو و رد میگردد. 

 

ماده 

 دستورالعمل71.7

 برای داوطلبان

  : قابل تطبیق نمی باشدآفر های بدیل 

 

  د. تسلیمی آفر ها

 73.8ماده 

ای دستورالعمل بر

 داوطلبان

 آدرس اداره عبارت است از: صرف به مقاصد ارائه آفر،

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام ،اکلیل سید زاده آمر تهیه و تدارکاتسید توجه: 

شرکت  ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،تعمیر پست پارسل ،محمد جان خان واتآدرس: 
 .مخابراتی افغان تلی کام 

  منزل چهار اطاق کنفراس های شرکت مخابراتی افغان تلی کام منزل وشماره اطاق: 

 .افغانستان ،لشهر کاب شهر: 

در زون  یمس بلیو ک ینور بریفا یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار : نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی
 (Framework Contract) ی( بشکل قرارداد چهار چوبهرات و فراه: تی)وال غرب

 MCIT-AFTEL/NCS/NCB/225/97نام و شماره داوطلبی عبارت اند از: 

 

 708.ماده 

ای بردستورالعمل 

 داوطلبان

 میباشد. طور ذیل ضرب االجل برای تسلیمی آفرها

 1391 قوس 21تاریخ: 

 قبل از ظهر 11:11زمان: 

 سید اکلیل سید زاده آمر تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تلی کامتوجه: 

محمد جان خان وات، تعمیر پست پارسل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت آدرس: 
 ابراتی افغان تلی کام .مخ

  منزل چهار اطاق کنفراس های شرکت مخابراتی افغان تلی کام منزل وشماره اطاق: 

 شهر کابل، افغانستان. شهر: 

در زون  یمس بلیو ک ینور بریفا یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار : نام و نمبر تشخیصیه این داوطلبی
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 (Framework Contract) یچوب ( بشکل قرارداد چهارهرات و فراه: تی)وال غرب

 MCIT-AFTEL/NCS/NCB/225/97نام و شماره داوطلبی عبارت اند از: 

 آفر گشایی و ارزیابی آفر ها  .هـ

 798.ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 :گردد یم ریدا لیدر مکان ذ یجلسه آفر گشائ

شرکت  ،یمعلومات یکنالوژپست پارسل، وزارت مخابرات و ت ریآدرس: محمد جان خان وات، تعم 

شهر کابل، ، کام  یافغان تل یشرکت مخابرات یمنزل چهار اطاق کنفراس ها، کام یافغان تل یمخابرات

 افغانستان.

 7931 قوس80بجه قبل از ظهر و تاریخ :  70:00: خیو تار زمان

گشائی آفر ها در صورت  که روز آفرگشائی آفرها، رخصتی غیرمترقبه  اعالم گردد، در این صورت آفر

 در روز کاری بعدی به زمان معین شده باز خواهند شد.

12139111:11

 

 82.7ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ایر اسعار: اسعار مشترک جهت تبدیل س

 .باشد یم یاسعار : واحد پول افغان

 .باشد یتبادله نرخ اسعار د افغانستان بانک  م منبع

 باشد یآفرها م یمیضرب العجل تسل نیتبادله اسعار: روز آخر خیتار

در  ،یآفر به اسعار خارج متی.در صورت ارائه قدیارائه نما یرا به افغان شیمکلف است نرخ خو داوطلب

 زی. عقد قرارداد و پرداخت آن نگرددیم لیتبد یارائه شده داوطلب به اسعار افغان ینرخ هاحالت  نیا

 باشد. یم یبه پول افغان

  و. اعطای قرارداد

 94.7ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  می باشد.غیر مشروط  قیمت قرارداد بشکل ضمانت بانکی %70مبلغ تضمین اجرای 

 و غیر مشروط می باشد. فورمه  های قرارداد   3تضمین بانکی مطابق قسمت 

 95.7ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 اما قابل تطبیق نمی باشد.قرارداد می باشد.  قیمت %80مبلغ  پیش پرداخت 
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داوطلبی های فورمه -سوم تقسم  
 

  

 عنوان فورمه     شماره فورمه 
 

 آفر تسلیمی فورمه  10فورمه خدمات غیرمشورتی/

 داوطلب اهلیت معلومات فورمه  12غیرمشورتی/ خدمات فورمه

   آفر تضمین فورمه  10فورمه خدمات غیرمشورتی/

  آفر تضمین هاظهارنام فورمه  10فورمه خدمات غیرمشورتی/
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 فورمه تسلیمی آفر 

 11/خدمات غیر مشورتیفورمه 

 

 خانه پری و همراه با آفر خویش تسلیم می نماید. داوطلب این فورمه را 

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی – شرکت مخابراتی افغان تلی کام: }اداره

 MCIT-AFTEL/NCS/NCB/225/97شماره داوطلبی: 

 

( بشکل اههرات و فر: تی)وال غربدر زون  یمس بلیو ک ینور بریفا یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار : عنوان تدارکات:
 {می باشد.{  مربوط شرکت مخابراتی افغان تلی کام(Framework Contract) یقرارداد چهار چوب

 مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمینمائیم اینکه:

یمه شماره و تاریخ صدور ضم}و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره:  مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 

شرایط در مطابقت به {درج گردد شماره داوطلبیو  تدارکات عنوان}نداشته و پیشنهاد اجرای  {درصورت لزوم درج گردد
 به  عمومی قرارداد

قیمت مجموعی آفر به حروف }قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از:
 می باشد.{و  اسعارهای مربوطه درج گرددو ارقام، بیانگر مبالغ مختلف 

 درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:پیشنهاد شده:  تخفیفات .7

 قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:........................ (7)

را  است، با قابل اج را که هر تخفیف پیشنهاد شده}قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:..................... (8)
 ؛{جزئیات آن مشخص کنید

را منحیث پیش پرداخت درخواست می  {مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد}ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ 

 نمائیم. 

 و یا هر آفر دریافت شده دیگر نیست. ارائه شدهما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قیمت 

امه تضمین یله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر یا اظهار نما بدینوس

می باشد. صفحه معلومات داوطلبیآفر مندرج   

، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در دستورالعمل برای داوطلبان  75ماده  7فر ما برای میعاد مشخص در بند آ

اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما  دستورالعمل برای داوطلبان  87ماده  7بند  مطابقت با

 الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛
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،  دستورالعمل برای داوطلبان 99ماده  7قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت با بند  آفرماهرگاه 

 ای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛بخاطر اجر

 7د ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بن

می باشیم. دستور العمل برای داوطلبان  9ماده   

ریم.  ، ندادستور العمل برای داوطلبان 9ماده  8ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   

بند  ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به

. شامل لست محرومیت اداره تدارکات ملی نمی باشیم ، دستور العمل برای داوطلبان 9ماده   5های   

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 

 ء:امضا

 تاریخ: 
 

 

 

 

 داوطلب اهلیت معلومات فورمه

 12مشوتی/ غیر خدمات فورم

اهلیت استفاده میگردد. این  ی اهلیت و یا تصدیق ارزیابی قبلیی بعدباتوسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیاین فورمه 

ه این فورمه جهت معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاد

  تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت، داوطلب باید صرف معلومات جدید را درج نماید. 

 (JVداوطلب یا داوطلب شریک شرکت مشترک ) .1

 {یک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد} داوطلب: تیعوض 7.7

 {محل ثبت درج گردد} محل ثبت:

 {درج گردد یتجارت آدرس: }آدرس تجارتی داوطلب

 {یک کاپی صالحیت نامه ضمیمه گردد: }ه امضا کننده آفرصالحیت نام

صفحه  4ماده  8بند  8 تعداد مطابق به جزء}اجرا شده در جریان  خدمات غیر مشورتیساالنه های تعداد قرارداد  7.8
 می باشد. {مبلغ به پول افغانی درج گردد}سال گذشته، به مبلغ {درج گردد معلومات داوطلبی

نوعیت خدمات غیر نام طرف قرارداد و نام پروژه و محل ارائه 

مشورتی تکمیل شده و 

 ارزش مجموعی قرارداد
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جریان  با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در خدمات غیر مشورتی های تعداد قرارداد 7.9

جدول زیر خانه پری د{سال گذشته: }درج گرد یصفحه معلومات داوطلب 4ماده  8بند  9 تعداد مطابق به جزء}
همچنان جزئیات قرارداد تحت کار یا تعهد شده بشمول تاریخ  می باشد.{گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه گردد

 تخمینی تکمیل درج گردد. 

 

بند  4جهت تکمیل جدول ذیل به جزء } خدمات غیر مشورتیتجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام  7.4
برای داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در  ر العمل دستو 4ماده  8

 {می باشد.  دصورت لزوم ردیف اضافی عالوه گرد

 

ذیل با اضافه نمودن ردیف ها  جدول}و اجرای قرارداد  و تجارب کارمندان کلیدی جهت مدیریتاهلیت  7.5

دستور العمل  4ماده  8بند  5درصورت ضرورت، تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیک ضمیمه گردیده و نیز به جزء 
 { می باشد. مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد،  4ماده  وبرای داوطلبان 

 سال تکمیل آن شخص ارتباطی آن

7-  

8-  

9-  

محل ارائه نام پروژه و 

 آن

نام طرف قرارداد و 

 شخص ارتباطی

خدمات غیر نوعیت 

تکمیل شده و  مشورتی

 تکمیل آن سال

 ارزش مجموعی قرارداد

4-  

5-  

6-  

تشریح تجهیزات بشمول  نام تجهیزات   

)تاریخ ساخت و مدت 

 کارایی(

 حالت تجهیزات 

)جدید، خوب، کهنه، و 

 تعداد قابل دسترس(

ملکیت، کرایه، و یا خرید با 

ذکر طرف های مقابل کرایه و 

 خرید

7-  

8-       

9-  
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 تعداد سالهای تجارب نام  وظیفه    

 کاری)عمومی(

در  کاری اربسالهای تج

 این وظیفه

7-  

8-     

9-  

 

می {تکمیل گردد جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت}قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  7.6

  باشند.

قراردادی فرعی )نام و  ارزش قرارداد فرعی     بخش خدمات 

 آدرس(

 تجارب در خدمات مشابه 

7-  

8-      

9-  

 

گزارش  ،سال گذشته، گزارش بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر{رددتعداد به ارقام و حروف درج گ}گزارش مالی  7.1

 {لست و کاپی ها ضمیمه گردد} مستقل شیتفت

شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکمیل نمودن نیازمندیهای اهلیت: پول نقد دست داشته،  7.2

داوطلب باشد. می {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه گردد} دسترسی به قرضه، و غیره

 مکلف است لست تعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز  ارائه نماید. 

 تاریخ صدور اسعار مبلغ  نمبر حساب بانکی نام بانک شماره

      

      

      

 

 

 .، تصدیق مینمائیمدستور العمل برای داوطلبان 9ما از واجد شرایط بودن خود تحت ماده 

 بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس گرفته می شود: 7.3

 {نام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس بانک درج گردد}
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جدول ذیل با اضافه نمودن }مرتبط به داوطلب: سال گذشته 5یا در جریان  معلومات در دعوی حقوقی جاری 7.70

 {یل گرددردیف در صورت ضرورت، تکم

 

 

 منازعه تحت مبلغ  نتیجه منازعه دلیل منازعه  طرف های دیگر  

7-  

8-     

9-  

 

 

 . دستور العمل برای داوطلبان 9ماده  8 بندمندرجات با  اظهار نامه انطباق 7.77

 {فهرست ترتیب گردد}پروگرام، روش کار، و جدول پیشنهاد شده:  7.78

 {فهرست ترتیب گردد}مودن نیازمندیهای شرطنامه: مورد نیاز جهت تکمیل ن یتوضیحات، نقشه ها، و چارت ها

 ( JV) شرکت مشترک .2

 هر شریک شرکت مشترک ارائه میگردد. برای فوق،  7.70الی  7.7معلومات مندرج فهرست  8.7

 شرکت مشترک ارائه میگردد. برای   7.78معلومات مندرج  8.8

 ، ضمیمه گردد. صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد 8.9

 نشان دهنده:کت مشترک با مشروعیت قانونی آنها موافقتنامه تمام شرکای شر 8.4

 تمام شرکا بصورت پیوسته و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند.  (7)

ها به نمایندگی یکی از شرکا منحیث شریک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنود  (8)

 از سایر شرکا می باشد؛

 تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت میگیرد. (9)

 نیازمندیهای اضافی  .3

 4ماده  7و جهت فراهم نمودن نیازمندیهای بند  صفحه معلومات داوطلبیداوطلب باید معلومات اضافی مورد نیاز  9.7

 د. را ارائه نمای داوطلبان دستور العمل برای
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 آفر تضمین فورمه

 13مشورتی/ غیر خدمات فورم

 خانه پری مینماید{مربوط }بانک این فورمه را در مطابقت به رهنمود ها 
 

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

 {معلوماتیشرکت مخابراتی افغان تلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی }: فید شوندهتمس
 {درج گردد سال تسلیمی آفر}روز، ماه و : تاریخ

 {شماره درج گردد}: شماره تضمین بانکی

برای  {تاریخ درج گردد}که به تاریخ  خود آفر "داوطلب"منبعد به نام  {،درج گرددنام مکمل داوطلب }که  یافتیماطالع 

 ما ارائه نموده است. به ش{داوطلبی درج گردد هشمار}شماره اعالن تدارکات تحت  {درج گردد نام قرارداد} خدمات ارائه

 ، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گردد. می دانیم که مطابق شرایط مندرج شرطنامه عالوهبر

، مبلغ بدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به بدینوسیله  {درج گرددنام بانک }، ما اساس درخواست داوطلب بر

در صورت که داوطلب مرتکب دریافت اولین تقاضای تحریری شما  د ازبع را {درج گردد مبلغ به حروف و ارقام}مجموعی 

 اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

 ؛تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن (7)

 ؛داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر انکار (8)

 ؛ق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برندهاجتناب از عقد قرارداد، مطاب (9)

 ؛فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده (4)

 .مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانونبه دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (5)

 واهد شد:حاالت ذیل فاقد اعتبارخ این ضمانت در   

دستورالعمل  قرارداد طبق یامضاو  اجرا تضمین به محض دریافتشناخته باشد درصورتیکه داوطلب برنده  (6)
 ؛ یابرای داوطلبان

روز بعد از ختم  82( 8) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا( 7) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (1)

 {درج گردد تاریخ ختم آفر} اعتبار آفرر به شمول میعاد تمدید مدت میعاد اعتبار آف
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 دریافت شده باشد. میعاد فوق ل ازنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قب در

 میباشد. 152شماره  ICCهنشریتابع مقرره تضمینات منتشره  این تضمین

 {مسئول امضای }امضا: 

 

 {مهر گردد}مهر: 

 

 

 

 

 

 

  آفر ضمینت هاظهارنام فورمه

 11 مشورتی/ غیر خدمات فورم

 باشد نمی تطبیق قابل

 قابل اجرانمی باشد{شماره اعالن تدارکات درج گردد}  :اعالن تدارکات شماره

 {داوطلبی درج گرددشماره }  :شرطنامه داوطلبی شماره

 {درج گردد آن تشخیصیه بدیل باشد، شماره درصورتیکه این آفر}  بدیل: شماره آفر

 {درج گردد روز، ماه و سال تسلیمی آفر}  :تاریخ
 

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

 ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد. 

تعداد سال درج }ز عقد قرارداد با اداره برای مدت ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما ا
 محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:{تاریخ درج گردد}سر از  {گردد

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -7

 ؛تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن -8
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 ؛جدول قیمت های ارائه شده در آفر یرش تصحیح اشتباهات حسابی درانکار داوطلب از پذ -9

 ؛اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده -4

 .فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده -5

امضای قرار داد با داوطلب برنده یا شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و  این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده

 فاقد اعتبار می گردد. 

 {امضای شخصی که صالحیت امضای این اظهار نامه را دارد}امضا : 

 {نام داوطلب درج گردد}دارای صالحیت امضای این اظهار نامه از طرف: 

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاریخ: 

 {مهر گردد}  : مهر
 

 {گرد هئارارا  آفر باید به نام تمام شرکا آفر ه تضمیننام یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشور های واجد شرایط - چهارمقسمت 

 

 و خدمات در تدارکات که از وجوه عامه تمویل میگردد. یاجناس، امور ساختمان واجد شرایط بودن

که از وجوه عامه تمویل  تدارکاتبرای را و خدمات  یتمام کشور ها می توانند اجناس، امور ساختمان شرکت ها و افراد از

مربوطه آن  یاجناس، خدمات و امور ساختمانی از کشوری های ذیل و شرکت هادر حاالت ذیل میگردد، ارائه نمایند. 

 در داوطلبی ها شرکت نموده نمی توانند:کشور ها 

  .قرار داده باشد با این کشور منع را روابط تجاری قانوناًنستان جمهوری اسالمی افغا -7
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ه افراد یا نهاد های آن کشور را به اساس قطعنامه شورای وارد نمودن اجناس یا پرداخت ب جمهوری اسالمی افغانستان -8

 امنیت ملل متحد منع نموده باشد. 

ذیل در مراحل داوطلبی اشتراک از کشور های در حال حاضر شرکت ها، اجناس و خدمات  ،داوطلبان جهت معلومات -9

 نموده نمی توانند: 

  داخلی: قوانین به اساس (7)

 قابل تطبیق نمی باشد {لست تمام کشور ها درج گردد}

 :تعهدات بین المللی به اساس (8)

 قابل تطبیق نمی باشد {لست تمام کشور ها درج گردد}
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 ها جدول فعالیت -دومبخش 

 

 ها جدول فعالیت -پنجمقسمت 

 

 جدول قيمت ها: .1

ریاست تخنيکی  مورد ضرورت  (  Frame Work Contract چهار چوبی ) قرارداد ارائه قيمت توسط داوطلبان جدول 

 سيمدار شرکت افغان تيلی کا

 واحد تفصیالت شماره
اندازه 
 تخمینی

قیمت فی 
واحد به 

 عدد

قیمت فی 
واحد به 
 حروف

 قیمت مجموعی

۱ 

ار و نصب سرپوش اعم،تهیه 
منهول )چودنی قفل دار( و چپ 

 همرای ماستر کلید راست دار 
 .کیلوگرام ۱۱۱به وزن 

 10 عدد
 

  

۲ 
انچ همرا با  ۲پایپ جستی  تهیه

 سامی 
 50 متر

 
  

۳ 
 ۴(PVC)تهیه پایپ پالستیکی 

 جاینتانچ همرابا 
 50 متر

 
  

۴ 
پاک کاری منهول و هنهول 

 مسی کیبل فایبر نوری
 03 بار

 
  

۵ 

کندن کاری خامه ، پایپ اندازی 
،کمپکشن، فرش فیته خطر، پر 
کاری ساحات حفر شده، کیبل 
اندازی و ترمیم دوباره آن به 

 حالت اولی 

12.3 mtr (Depth) X 0.4 – 
0.6 mtr (Width) 

Using 1-0 Ton 
Compactor Machine 

 3333. متر
 

  

۶ 

کندن کاری خامه ، پایپ 
فیته  اندازی، کمپکشن، فرش

خطر، پر کاری ساحات حفر 
شده ،کیبل اندازی و ترمیم 
 دوباره آن به حالت اولی 

12.3 mtr (Depth) X 0.4 – 
0.8 mtr (Width) 

 5333 متر
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۷ 

پر کاری  بورو کندن کاری
سرک پیاده رو و یا ساحات 
کانکریت پایپ اندازی  کیبل 
اندازی و دوباره ترمیم آن به 

 حات اولی.

More Than 2. 0 mtr 
(Depth) X 4-6 Inch  Bore 

Diameter 

 3000 متر
 

  

۸ 

کندن کاری ساحات سنگ 
و یا کانکریت  موزایک -فرش

،پایپ اندازی، کمپکشن، فرش 
فیته خطر، پر کاری ساحات 

حفر شده ،کیبل اندازی و ترمیم 

  دوباره آن به حالت اولی 

123 – 12. mtr ( Depth) X 
0.4 – 0.6 mtr ( Width) 

Concrete Foundation ( 
PCC M: 150 ) 0.4 – 0.4 

mtr 
Using 1-0 Ton 

Compactor Machine 

 4000 متر
 

  

۹ 

کندن کاری ساحات سخره و یا 
کوه زار ، پایپ اندازی ،کیبل 
اندازی و کانکریت ریزی و 
دوباره آن توسط کانکریت 

به نسبت   153مارک 

داخل و خارج از شهر و 1:.:4

 والیات زون مرکز.

32. mtr ( Depth) X 0.4 – 
0.6 mtr ( Width ) 

Concrete Foundation 0.6 
mtr (PCC M : 150) 

 1333 متر
 

  

۱۱ 

تهیه واعمار هنهول کیبل های 
) کانکریتی  و مسی فایبر نوری

با سرپوش چودنی قفل دار به 

و چپ راست  Kg 133وزن 

  همرا ی ماستر کلید. دار 

OFC Cable Handhole 1.2 
(L) x 1.2 ( W) x 1.8 (H  )

Mtr  
  (FULL RCC M : 200) 

 03 باب
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۱۱ 

قطع سرک قیر، تهیه وتمدید 
پایپ جستی و دوباره ترمیم آن 
به حالت اولی طبق معیارات 

  شاروالی ها

32. mtr ( Depth) X 0.3 
mtr ( Width ) 

 300 متر
 

  

۱۲ 

تهیه ، تمدید و بسته کاری پایپ 

 Steel, GI) دوانچ  جستی
Pipe  )  بروی دیوار و یا جوار

پل همرا با بست های فلزی و 
کیبل اندازی آن  درفاصله هر 

 یک متر

 33. متر
 

  

۱۳ 
تمدید کیبل هوایی باالی پایه 

 های فلزی.
 1000 متر

 

  

۱۴ 

 ۸-۶تهیه و نصب پایه 
جهت  (Galvanize)متره

 تمدید کیبل های هوایی شامل :

1mtr (D) x 0.8 mtr (L) x 
0.8 (W)  

Concrete Foundation ( 
PCC M: 250) 

 103 عدد
 

  

۱۵ 
تهیه ، اعمار و نصب سر پوش 
منهول ) کانکریتی قفل دار ( و 

 چپ راست دار
 3. عدد

 
  

۱۶ 

کیبل اندازی کیبل فایبر نوری 
توسط ماشین و یا کیبل راد در 
داخل دکت های موجوده و پاک 

 کردن پیپ ها و دکت ها 

 43333 متر
 

  

۱۷ 

 IDتمدید فایبر گالس با و هیه ت
BALL  و نصب خشت پخته

باالی آن ریگ میده انداختن 
ریگ میده در صورتیکه ساحه 

 خاک نه داشته باشد.

 43 باب
 

  

۱۸ 
تهیه ونصب دکت پی وی سی 

( انچ و تمدید آن 2داخلی )
 همرای کیبل

 200 متر
 

  

۱۹ 
در جوار دیوار  HDPEنصب

 وپل  همرا با بست اهنی در هر
 متر

 1333 متر
 

  

۲۱ 

تهیه و نصب جاینت فایبرنوری 
نظر به ضرورت و ضایعات 

  وصل نمودن هر فایبر از
(0.01dBm) .زیاد نباشد 

 3. عدد
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۲۱ 

فایبرنوری  ODFتهیه و نصب 
نظر به ضرورت و ضایعات 

  وصل نمودن هر فایبر از
(0.01dBm) .زیاد نباشد 

 13 عدد
 

  

غانیقیمت مجموعی تخمینی به اف    

 

 

 

 جدول ترسیم گردد جهت واضح ساختن فعالیت ها

 

 

 

 

 شرایط  و فورمه های قرارداد سوم:بخش 

 شرایط عمومی قرارداد -ششم قسمت

 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت

 مشخصات تخنیکی و نقشه ها -هشتمقسمت 

 فورمه های قرارداد -نهمقسمت 
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 شرایط عمومی قرارداد -ششمقسمت 

تعریفات  -1اده م  اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند:  7.7 

: شخص توافق شده میان اداره و قراردادی جهت حل منازعات در مطابقت به بند حکم -7

 می باشد.  شرایط عمومی قرارداد 2ماده  8

که منحیث جز  مورد نیازفهرست تکمیل و قیمت گذاری شده اقالم : جدول فعالیت ها -8

 ائه کننده خدمات فراهم میگردد.آفر توسط ار

که از جانب اداره تصدیق غیر مشورتی خدمات ارائه : تاریخ تکمیل یتاریخ تکمیل -9

 میگردد. 

جهت اجرا و تکمیل قرارداد بوده داوطلب برنده : موافقتنامه کتبی میان اداره و قرارداد -4

 می باشد. فورم قرارداد  7ماده و شامل اسناد فهرست شده 

بشمول تعدیالت  غیر مشورتی : قیمت قابل پرداخت برای انجام خدماتدقیمت قراردا -5

 می باشد. قرارداد،عمومی شرایط   6ماده وارده مطابق 

در اجرای خدمات اضافی عوامل بکار رفته نسبت ه ب قراردادی پرداخت به :مزد کار -6

  به می باشد. مانند کارمندان، تجهیزات، مواد و سایر عوامل

 می باشد.  شرایط خاص قرارداد داد مندرج : طرف قراراداره -1

 د.تقویمی می باشروز : روز -2

 : تمام اسعار به استثنای واحد پول افغانی، میباشد. اسعار خارجی -3

70- GCC  .شرایط عمومی قرارداد میباشد : 

77- SCC .شرایط خاص قرارداد میباشد : 

 : جمهوری اسالمی افغانستان میباشد. حکومت -78

 انی میباشد. : واحد پول افغاسعار محلی -79

عضو بوده و عضو  باشد، هر شریک (JV) شرکت مشترک قراردادی: درصورتیکه عضو -74

از آن تذکر رفته، حقوق و مکلفیت  شرایط خاص قراردادکه در  )شریک اصلی( مسؤل

 های تحت قرارداد را از جانب اداره انجام میدهد. 

 : اداره یا ارائه کننده خدمات میباشد. جانب قرارداد -75

خدمات  و جهت ارائه  خدام: افرادیکه از جانب قراردادی منحیث کارمند استدانکارمن -76

 گماشته شده اند. 

 که آفر وی جهت ارائه خدمات از جانب اداره قبول گردیده است.  داوطلب: قراردادی -71

ارائه  اداره ترتیب و توسط از جانب  : مشخصات خدمات شامل شرطنامه کهمشخصات -72
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 دد.کننده خدمات تسلیم میگر

در مطابقت به مواد این قرارداد که در  قراردادی از جانب فعالیت های که: خدمات -73

 ، میباشد. آفر شامل در ی( و مشخصات و جدول فعالیت ها7ضمیمه )

را به نمایندگی از ده منعقاجرای بخش از قرارداد  یا شرکت است که: شخص قراردادی فرعی -80

 انجام میدهد. اصلیقراردادی 

 جمهوری اسالمی افغانستان هنافذ: تفسیر این قرارداد در مطابقت به قوانین قانون نافذ 7.8 

 صورت میگیرد. 

این قرارداد به یکی از زبان های ملی کشور ترتیب و تطبیق می گردد، که منحیث : زبان  7.9

 لسان اصلی در تفسیر و اجرای این قرارداد عمل می نماید. 

ه میان جوانب قرارداد باید بصورت کتبی بوده و : هر گونه ارتباط بر قرار شدارتباطات 7.4

 قابل اجرا می باشد. دریافتدر صورت  اطالعیههرگونه 

در صورت عدم تذکر محل در ( مشخصات یا 7: خدمات در محالت مندرج ضمیمه )ساحه 7.5

 میگردد.  مشخص می شود، ارائه اداره که توسط محالت 

مجاز قابل اجرا  انجام هر گونه اعمالیم، تصماتخاذ جهت : شخص که نماینده با صالحیت 7.6

در شرایط و ارائه اسناد الزم توسط قراردادی معرفی وشهرت وی  تحت این قرار داد

 . درج میگرددخاص قرارداد 

داشت های بررسی دفاتر، حسابات و یاد مکلف است اجازهقراردادی : ش و بررسی ادارهیتفت 7.1

 رداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. خود و قراردادی های فرعی مربوط این قرا

ندان آنها مالیات، مکلفیت ، قراردادی فرعی و کارمقراردادی اصلی: محصوالتمالیات و  7.2

را پرداخت و در قیمت  نافذقابل اجرا تحت قوانین  محصوالت سایر، و ها، انواع فیس

 قرارداد شامل مینمایند. 

آغاز، تعدیل،  -2ماده 

قراردادفسخ و تکمیل   

شرایط  یا تاریخ دیگری مندرج  تاریخ امضای قرارداد توسط طرفین از اعتبار قرارداد: 8.7

 ، قابل اجرا میباشد. خاص قرارداد

 خدمات ارائه آغاز  8.8

کاری مشمول روش های پالن خدمات، ارائه قبل از آغاز قراردادی : پالن کاری -1

را جهت تصویب به اداره  عمومی، ترتیبات، اولویت و زمان بندی تمام فعالیت ها

)در صورت لزوم(  تائید شده توسط ادارهتسلیم مینماید. خدمات طبق برنامه کاری 

 . دردارائه میگ
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 آغاز ( روز بعد از90خدمات را در جریان )ارائه کننده خدمات، تاریخ آغاز خدمات:  -2

 ، آغاز مینماید. شرایط خاص قرارداد قرارداد، یا به تاریخ مندرج انفاذ

، تکمیل شرایط خاص قرارداد مندرجخدمات را به تاریخ ، قراردادیتکمیل: تاریخ  8.9

فسخ  شرایط عمومی قرارداد 8ماده 6در مطابقت به بند  دمینماید. مگر اینکه قراردا

شرایط خاص قرارداد  خدمات را به تاریخ مندرج، صورتیکه قراردادی گردیده باشد. در
وضع شرایط عمومی قرارداد  9ماده  2به بند تکمیل ننماید، جریمه تآخیر مطابق 

 میگردد. تاریخ تکمیل، تاریخ تکمیلی تمام فعالیت ها میباشد.  

قیمت تعدیل یا خدمات اندازه تعدیل  بشمول تعدیل شرایط و حدود قراردادتعدیل:  8.4

 موجودیت موافقه کتبی طرفین قرارداد صورت گرفته میتواند.در صورت قرارداد صرف 

 غیر مترقبهحاالت  8.5

حوادث )زلزله، جنگ داخلی، ( عبارت از Force Majeureحاالت غیر مترقبه )تعریف:   -7

 که توانمندی انجام  جانبینکنترول یا شرایط خارج از  آفات طبعی...(طوفان، سیالب، 

 . مکلفیت های تحت این قرارداد را ناممکن یا غیر عملی سازد

ناشی از وقوع ها تحت این قرارداد در صورتیکه عدم انجام مکلفیت  قرارداد: تخطی عدم  -8

مشروط بر اینکه جانب متآثر  حاالت غیر مترقبه باشد، نقض یا قصور پنداشته نمیشود.

 تبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع شده در اسرع وقت طرف دیگری قرارداد را بصورت ک

اه  های بدیل اجرای به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه داده و ر قراردادیسازد. 

نباشد را جستجو می نماید. مگر اینکه اداره هدایت  غیرمترقبهقرارداد که متآثر از حاالت 

 کتبی دیگری را صادر نموده باشد.

میعاد وقوع حاالت غیر مترقبه که سبب عدم  معادلمیعاد تکمیل قرارداد تمدید میعاد:   -9

 انجام خدمات گردیده، تمدید میگردد.

پرداخت که قابل پرداخت و مصارف اضافی  اخذ مستحق ارائه کننده خدمات: پرداخت ها  -4

 ،صورت گرفته بصورت مناسب و لزوم دید در جریان میعاد وقوع حاالت غیر مترقبه

   میباشد.

 فسخ قرارداد 8.6

ل اطالعیه در با ارسا( ذیل 6( الی )7در صورت وقوع موارد )میتواند  اداره از جانب اداره: -7

 نماید:فسخ  قرارداد را قسماً یا کالً  ،قراردادیبه  ( روز90قل )جریان حد ا

 قراردادیانجام مکلفیت های خدمات ارائه شده و   درقص وادرصورت عدم اصالح ن (7)

 ( روز بعد از ارسال اطالعیه یا میعاد دیگری تصدیق شده کتبی اداره؛90در جریان )

 ؛ قراردادیدرصورت افالس یا ورشکستگی   (8)
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یک قسمت عمده خدمات به سبب از ارائه  قراردادیروز،  (60اقل ) در جریان حد (9)

 وقوع حاالت غیر مترقبه عاجز باشد؛ یا 

مرتکب فساد و تقلب گردیده  در اجرا و تکمیل این قرارداد قراردادیبه باور اداره،  (4)

 است. 

داوطلبی  اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل

و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می 

 نمایند: 

صورت مستقیم یا  هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت، درخواستاز : عبارت فساد -7

 غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 . تاثیر قرار دهد را تحت)کارمندان تدارکات( 

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور : تقلب -8

و غیر مالی و یا  اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی

 مکلفیت ها صورت گیرد.  اجتناب از انجام

و یا میان داوطلبان و کارمندان  دو یا بیشتر داوطلبان: عبارت از سازش میان تبانی -9

صد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقاداره که به منظور 

 سائرین طرح گردیده باشد. اعمال نادرست

تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا عبارت از : اجبار -4

ادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قرارد سایر

 مستقیم می باشد.

اخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات ایجاد  -5

 نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

 نمایندهمستقیماً یا ازطریق برنده ای را که داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  -6

در مراحل داوطلبی گردیده  وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیفساد، تقلب، مرتکب 

 است لغو می نماید.

و اخالل در مراحل تدارکات توسط ، اجبار تبانیتقلب،  داره در صورت ارتکاب فساد،ا -1

 کارمند اداره ، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

( ماده چهل و 7اوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره )اداره د -2

 نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  -3

 مفتشین توسط  را داداجرای قرار و یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر

 فراهم نماید. موظف از جانب اداره

 8یا جز  8ماده  8بند  7جز : بمحض فسخ قرارداد مطابق پرداخت بمحض فسخ قرارداد -8

انجام  قراردادی، اداره پرداخت های ذیل را به شرایط عمومی قرارداد  8ماده  6بند 

 میدهد:
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بخش قبل از تاریخ فسخ  عتقنابرای خدمات که بصورت  6حق الزحمه مطابق ماده  (7)

 .قرارداد انجام شده باشد

مکلفیت های  - 3ماده 

 قراردادی

، ت و جدول فعالیت ها با تالش مناسبرا در مطابقت به مشخصا ، خدماتقراردادی عمومیات:    9.7

شیوه سالم  رعایتمسلکی و با  به شیوه ها و اجراآتمطابق بودن اقتصادی   و تامین مفیدیت

قراردادی  ، ارائه می نماید. به شیوه مصئون پیشرفته  وو تکنالوژی مناسب کار برد و  مدیریت

در انجام این قرارداد منحیث مشاور وفادار به اداره عمل نموده و هر زمان در هر معامله با 

 قراردادی فرعی یا جانب سوم  منافع مشروع اداره را حمایت و تامین مینماید. 

 

 

 تضاد منافع :  9.8 

را   6تنها حق الزحمه مطابق ماده  قراردادی: قراردادیکمیشن و تخفیفات به منع  -7

یت های مرتبط فعالمیشن، تخفیف، یا پرداخت مشابه از ناحیه ک سایر انواعداشته و 

. مکلفیت ها تحت این قرارداد را اخذ نمی نمایدانجام  برایخدمات یا  این قرارداد یا 

توسط کارمندان، قراردادیان  اضافی پرداختر گونه از عدم اخذ ه همچنانارائه کننده 

 د. حاصل می نمایاطمینان  خویشو نماینده مرتبط  فرعی

ارائه کننده توافق می نماید که در  :قراردادیعدم اشتراک در تدارکات پروژه ناشی از  -8

جریان اجرای این قرارداد یا بعد از فسخ آن خود و یا اشخاص مرتبط به آن و 

فرعی وی و اشخاص به مرتبط به آنها از اشتراک در تدارکات فراهم سازی قراردادیان 

ی اجناس، امور ساختمانی و خدمات به پروژه که ناشی از این خدمات باشد اشتراک نم

 د. ناینم

ارائه کننده خدمات و قراردادی های فرعی بشمول  اجتناب از فعالیت های متضاد: -9

 توصل نمی ورزند:تقیم در فعالیت های ذیل کارمندان آنها بصورت مستقیم و غیر مس

این با فعالیت های تحت  که هر فعالیت مسلکی و تجاری در جریان قرارداد (7)

 قرارداد در تضاد باشد؛ 

وی نمی توانند درجریان قرارداد، ارائه کننده خدمات و قراردادیان فرعی  (8)

ت های تحت برای فعالی را در جریان اجرای وظیفه یا در رخصتیکارمندان دولتی 

 این قرارداد به کار گمارند. 

 بعد از فسخ این قرارداد،  شرایط خاص قرارداد سایر فعالیت های مندرج  (9)

( 8، قراردادیان فرعی و کارمندان آنها در جریان قرارداد یا در جریان )قراردادی: محرمیت 9.9

را قرارداد  تبطم مرسال بعد از تکمیل قرارداد، هرگونه معلومات اختصاصی یا معلومات محر

 بدون موافقه کتبی قبلی اداره نباید افشا نمایند. 

 قراردادیفراهم نمودن بیمه توسط  9.4
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، مگر اینکه در شرایط خاص بیمه را با در نظرداشت موارد ذیل فراهم می نمایدقراردادی 

 :قرارداد طور دیگر تذکر رفته باشد

و شرایط خاص قراردادرج با پوشش مند رایط تصدیق شده ادارهبیمه خطرات با ش -7
 ؛قراردادی فرعیشدن فراهم  اطمینان از 

به  مبنی بر اینکه بیمه فوق اخذ و حق بیمه جاری پرداخت گردیده،  شواهدارائه  -8

  درخواست اداره.

 میباشد. قبلی اداره تائید  نیازمند فعالیت های که 9.5 

 بخش از خدمات؛ فرعی جهت ارائه دادعقد قرار -7

و  قراردادی )کارمندان کلیدی ( ذکر نشده9ام های آنها در ضمیمه )تعیین کارمند که ن -8

 قراردادیان فرعی(؛

 و ؛کاری پالنتغییر  -9

 از آن تذکر رفته باشد. شرایط خاص قرارداد  دیگری که در فعالیت های -4

 مکلفیت های گزارش دهی 9.6 

رج ضمیمه مندمیعاد ( را به تعداد و در جریان 8ضمیمه )و اسناد مندرج  گزارش قراردادی

 تسلیم مینماید. 

 جریمه تآخیر  9.1 

شرایط خاص  یمه تآخیر به نرخ روزانه مندرج، جرقراردادی: پرداخت جریمه تآخیر -1
طرز العمل تدارکات پرداخت می نماید.  هشتمرا در مطابقت به حکم یکصد و قرارداد  

داد فیصد قیمت مجموعی قرار (70)حد اکثر رقم پولی جریمه تآخیر یا غیابت الی 

میباشد، هرگاه مجموع مبلغ محاسبه شده جریمه تآخیر یا غیابت به حد اکثر خود 

د.  جراآت بعدی را در زمینه مرعی داربرسد، اداره می تواند قرارداد را فسخ نموده، ا

 پرداخت جریمه تآخیر مسؤلیت های ارائه کننده خدمات را متآثر نمی سازد.

یخ تخمینی تکمیل بعد از پرداخت جریمه در صورتیکه تارتصحیح اضافه پرداخت:  -2

تعدیل تصدیقنامه توسط قراردادی را با  تآخیر تمدید گردد، اداره اضافه پرداخت

 پرداخت بعدی را تصحیح می نماید. 

اطالعیه از جانب واقص در جریان میعاد مندرج در صورتیکه نعدم اجرای مجازات:  -3

را به اداره پرداخت می   تآخیره اداره، تصیحیح نگردد، ارائه کننده خدمات جریم

بند  نه تصحیح و بررسی نواقص، مندرجنماید. مبلغ قابل پرداخت منحیث فیصدی هزی

 می باشد. شرایط خاص قرارداد و  شرایط عمومی قرارداد  1ماده  8

( روز بعد ازدریافت نامه 70داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) :تضمین اجرا 9.2

، در فورم شرایط عمومی قرارداداجرای قرارداد را در مطابقت با قبولی آفر، تضمین 
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تذکر رفته و به اسعار که در نامه قبولی  صفحه معلومات داوطلبی)تضمین بانکی( که در 

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی،  از آن نامبرده شده است، ارائه نماید.

ک مقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک بان

بانک خارجی قابل قبول اداره که نماینده بمنظور اجرای این تضمین در جمهوری اسالمی 

( روز بیشتر از تاریخ تکمیل 82افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. تضمین اجرا )

 قرارداد اعتبار دارد. 

کارمندان  -1ماده 

 قراردادی 

د اقل و میعاد پیش بینی شده شایستگی ح، وظیفه : عناوین، جزئیاتجزئیات کارمندان 4.7

( درج می باشد.  فهرست کارمندان 9در ضمیمه ) قراردادیکارمندان کلیدی  گماشتن

( 9ضمیمه ) در آنها و ناموظایف و قراردادیان فرعی به شمول عناوین  قراردادی کلیدی

  توسط اداره تصدیق می گردد.

 تعویض کارمندان 4.8 

هیچ تغییری در کارمندان کلیدی صورت گرفته نمی تواند. مگر اینکه به موافقه   -7

تغییر کارمندان قراردادی درصورتیکه بنابر دالیل خارج از کنترول اداره باشد. 

کلیدی ضروری باشد، تعویض صرف با کارمندی با شایستگی معادل یا باالتر صورت 

 گرفته می تواند. 

کارمند خود را با کارمند دیگری با  قراردادی، یلدال با درخواست اداره با ذکر  -8

 : تعویض می نماید در موارد ذیل شایستگی و تجارب قابل قبول اداره

 درصورتیکه کارمند سوء رفتار جدی انجام داده باشد؛  (7)

 یا

 عدم قناعت از انجام کارمند با ذکر دالیل معقول.  (8)

و معافیت های که از  کمک هااز  قراردادیاره تالش می نماید تا : ادمعافیت هاهمکاری و  5.7  تعهدات اداره -1ماده 

 جانب حکومت فراهم میگردد، مستفید گردد. 

قوانین مربوط به مالیات و محصول گمرگی : در صورت تغییر تغییر در قوانین قابل تطبیق 5.8

، حق الزحمه و میگرددقراردادی که سبب افزایش یا کاهش مصرف خدمات انجام شده 

 با موافقه طرفین قراردادیباز پرداخت قابل پرداخت تحت این قرارداد به  مصارف

 8( بند 8( و )7)اجزا  طبق مبلغ ذکر شدهبه افزایش یا کاهش یافته و تعدیالت مربوط 

 صورت میگیرد.  6ماده 

، ارائه به قراردادی( را 6: اداره خدمات و تسهیالت مندرج ضمیمه )خدمات و تسهیالت 5.9

  می نماید. 

 پرداخت به -1ماده 

 قراردادی 

مبلغ مجموعی ثابت بوده و از قیمت قرارداد  قراردادی پرداخت ها به :پرداخت باالمقطع 6.7

انجام خدمات مندرج ضمیمه مصارف در  مصارف قراردادی فرعی و سایرکه در بر گیرنده 

افزایش  ،5ماده  8حالت مندرج بند به استثنای  بیشتر بوده نمی تواند. ،می باشد( 7)
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 4بند  در صورت موافقه کتبی طرفین مطابق 6ماده  8بند قیمت قرارداد از مبلغ مندرج 

 صورت میگیرد.   اضافی پرداخت 6ماده  9و بند  8ماده 

شرایط مندرج پول افغانی و یا سایر اسعار  واحدقیمت قابل پرداخت به : قیمت قرارداد 6.8 
 . خاص قرارداد

( جهت 5( و )4تفکیک قیمت مجموعی ضمایم ): ائه شدهار خدمات اضافیبه  پرداخت 6.9

 8ماده  4بند  مطابق خدمات اضافی موافقه شدهبه تشخیص حق الزحمه قابل پرداخت 

 ارائه گردیده است. 

 شرایط خاص قرارداد در مطابقت به جدول پرداخت مندرج پرداخت شرایط پرداخت: 6.4

الت( در مقابل تضمین بانکی با صورت میگیرد. پیش پرداخت )تجهیزات، مواد و اکما

، ارائه میگردد. مگر اینکه در شرایط خاص قراردادمیعاد اعتبار مندرج و مبلغ معادل 

 طوری دیگری از آن تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداد

 تعدیل قیم 6.5

صرف زمانی مصرفی  در قیمت عوامل  وقوع نوسانات به اثر  می تواندتعدیل قیمت  -7

 از آن تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداد ه درصورت میگیرد ک

 

 مزد کار  6.6

استفاده  صرف در صورت دستور کتبی قبلی مدیر پروژه برای خدمات اضافی -1

 میگردد. 

ارائه کننده خدمات تمام خدمات قابل پرداخت تحت نرخ روز کاری این ماده را در  -2

( 8) یل شده در خاللماید. هر فورمه تکمفورمه های تآئید شده اداره ثبت می ن

گردد. می تصدیق و امضاء  7ماده  6از جانب اداره  در مطابقت به بند  یروز کار

 امضاء شده، صورت میگیرد. مزد کار پرداخت صرف در موجودیت فورمه های

 کنترول کیفیت -1ماده 

 

شرایط خاص  مندرجروش و اصول بررسی خدمات غیر مشورتی به شکل  :تشخیص نواقص 1.7
خدمات غیر مشورتی انجام شده را بررسی نموده و در صورت می باشد. اداره،  قرارداد

را مطلع می سازد. این بررسی خدمات غیر مشورتی تآثیری بر  قراردادی موجودیت نواقص،

 قراردادینواقص را به ور بررسی خدمات و تشخیص ندارد. اداره دستهای قراردادی مسؤلیت 

  دارای نواقص است ات غیر مشورتی را که به باور ادارههر قسمت خدم قراردادی  و داده 

 . درج می باشد شرایط خاص قراردادمی نماید. میعاد رفع نواقص در بررسی 

 نواقص و اجرای جریمه رفع  1.8

 میعاد رفع  نواقص الی موجودیت نواقص، تمدید میگردد. -7

می  رفع، طالعیهادر طول زمان مندرج یه رفع نواقص را اطالعمندرج نواقص  قراردادی -8
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 نماید.

 رفع ننماید، در اینصورتاطالعیه  نواقص را در طول زمان مندرج قراردادیدر صورتیکه  -9

مبلغ و جریمه عدم رفع نوافص مندرج  این قراردادی اداره مصارف رفع نواقص را بررسی و

   را پرداخت می نماید. 9ماده  1بند  9جز 

 ور دوستانه:حل منازعه بط  2.7  حل منازعه -1ماده 

اداره و قراردادی حد اکثر تالش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی یا  -7

 مرتبط به قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 

 مرجع حل و فصل منازعات:  2.8

به مشورۀ دوجانبه  توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در( 82در خالل )هرگاه  -8

 شرایط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج ، نتیجه نرسند

  ارجاع میگردد.

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:  2.9

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگری  -7

 ؛ ونمایندموافقه 

 را پرداخت می نماید.پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده تمام  اداره -8

 

 

 

 

 شرایط خاص قرارداد  1قسمت 

 

مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد تعدیالت و متمم مواد

  .: مطابق قانون جمهوری اسالمی افغانستان می باشد حکم  7ماده  7بند  7جز 

 ی قرار درج میگرددبعد از اعطا می باشد.{بعد از منظوری}قیمت قرارداد  7ماده  7بند  5جز 

( هرات و فراه: تی)وال غربدر زون  یمس بلیو ک ینور بریفا یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار نام پروژه
 (Framework Contract) یبشکل قرارداد چهار چوب

، AFTEL/NCS/NCB/225/97-MCIT 

 (Framework Contractچهار چوبی )نوع قرارداد: 

 می باشد.وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  – مخابراتی افغان تلی کامشرکت اداره  7ماده  7بند  1جز 
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مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد تعدیالت و متمم مواد

 می باشد.سیم دار ریاست تخنیکی  نماینده مسؤل 7ماده  7بند  3جز 

ماده  7بند  76جز 
7 

 بعد از اعطای قرار درج میگردد می باشد.{بعد از عقد قرارداد تعین میگردد} قراردادی

قانون، طرزالعمل تدارکات عامه، متحدالمال های تدارکاتی  و سایر قوانین  این قرارداد  قانون نافذ بر 7ماده  8بند 

 .می باشدمربوطه جمهوری اسالمی افغانستان 

  می باشد.دری زبان قرارداد  7ماده  9بند 

 آدرس هر دو جانب قرار ذیل میباشد: 7ماده  4بند 

 مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت –شرکت مخابراتی افغان تلی کام  نام اداره:

 آمریت تدارکات و یا ریاست تخنیکی سیم دارقابل توجه: 

محمد جان خان وات، تعمیر پوست پارسل،منزل چهارم، شرکت افغان تلی کام، وزارت  آدرس:

 مخابرات

 منزل چهاراطاق: ه طبقه یا شمار

 کابلشهر: 

  2104440 020تلیفون: 

 فکس:  هشمار

 sayed.eklil@afghantelecom.afایمیل آدرس: 

 :قراردادی

 {، درج گرددصورت ضرورت و نام مکمل شخص در وظیفه}قابل توجه: 

 {درج گرددآدرس } آدرس:

 {ورت درج گرددصورت ضر اطاق در هشمار طبقه و}اطاق: ه طبقه یا شمار

 {ر درج گرددنام ناحیه یا شه}شهر: 

 {درج گردد شماره تلیفون}تلیفون: 

 {ه فکس درج گرددمارش}فکس:  هشمار

 {درج گردد ایمیل آدرس}ایمیل آدرس: 

 نماینده های با صالحیت  7ماده  6بند 
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مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد تعدیالت و متمم مواد

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام -وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیاداره: 

وزیر مخابرات و تکنالوژی مخابرات و رئیس هیئت مدیره شرکت افغان تلی کام نماینده با صالحیت 

 می باشد. 

 : قراردادی

  می باشد.{ نام نماینده با صالحیت درج گردد}نماینده با صالحیت 

 می باشد. روز بعد تاریخ صدور نامه قبولی  74 قرارداد  تاریخ انفاذ  8ماده  7بند 

 بعد از تاریخ امضای قرارداد می باشدمی باشد. {تاریخ درج گردد}تاریخ آغاز خدمات   8ماده  8بند  8جز 

  می باشد.یک سال  تاریخ تخمینی تکمیل  8ماده  9بند 

 . خودداری گردد{فعالیت ها درج گردد}بعد از فسخ قرارداد از فعالیت های  8ماده  8بند  9جز 

و بعد از آن حضور در ساحه  روز ساحه را ترک کند 1قراردادی باید در مدت  .7

 بدون اجازه قبلی اداره نداشته باشد.

شی از غفلت ویا عدم ادای مکلفیت های قراردادی، در صورت فسخ قرارداد نا .8

 تمام تجهیزات در ساحه کار ملکیت شرکت افغان تلی کام می شود.

داوطلب نباید معلومات محرم پیرامون اجرای پروژه را به جانب دیگر افشاء و  .9

 تکثیر نماید.

 قراردادی مکلف هستند تمام کار های نیم کاره را تکمیل نماید .4

 :موارد ذیل را شامل میگردد خطرات و پوشش بیمه 9ماده  4بند 

 وسایط نقلیه شخص سوم -7

 مسؤلیت شخص سوم  -8

 کارمندان خساره  مسؤلیت اداره و جبران -9

 مسؤلیت مسلکی  -4

 جایداد ها زیان یا خساره به تجهیزات و  -5

  عبارت اند از: فعالیت هایسایر  9ماده  5بند  4جز 

 می باشد. در مقابل هر روز تاخیر  فیصد( )صفر عشاریه پنج %0.05 رجریمه تآخیفیصدی   9ماده  2بند  7جز 
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مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد تعدیالت و متمم مواد

 روز تقویمی می باشد 200حد اکثر روز های تاخیر: 

  فیصدی قیمت مجموع قرارداد می باشد.  %70حد اکثر مبلغ جریمه تآخیر برای مجموع قرارداد 

کریت ریزی و غیره مطابق در صورتیکه کار  ساختمانی از قبیل اعمار منهول، عمق کندکاری، کان.7

قراردادی مجبور و مکلف است که کار را دوباره طبق استندرد قرارداد  استندرد مندرج قرارداد نباشد

جریمه در هر روز تاخیر از مجموع پول قرارداد وضع میگردد. به طور  %0.05انجام بدهد و بر عالوه 

روز انجام  2ود و کار را غیر معیاری در مدت روز اخذ نم 70مثال اگر قراردادی یک کار را به قرارداد 

روز دیگر بشکل معیاری انجام دهد بنا در مجموع کار را مطابق  4داد و بعدا همان کار را در مدت 

 .روز تاخیر میگردد 8روز انجام داده است که مستحق جریمه  78معیار در مدد 

جریمه از قیمت  %0.05ه آن . در صورت عدم تکمیل نمودن پروژه در وقت و زمان تعیین شد8

  مجموع قرارداد در مقابل هر روز تاخیر وضع میگردد.

.درصورت که شرکت قراردادی قادر به اجرای کار مطابق اسنتدرد و مشخصات درج شده قرارداد 9

 نباشد، شرکت افغان تیلی کام میتواند قرارداد را قبل از تکمیل معیاد قرارداد فسخ نماید.

 می باشد.  فیصد در روز 0.05: ی رفع نواقصجریمه عدم اجرا فیصدی 9ه ماد 1بند  9جز 

 قابل تطبیق نمی باشد :اری و معافیت ارائه شده به قراردادیهمک   5ماده  7بند  

 

  مبلغ قابل پرداخت به واحد پول افغانی می باشد. 6ماده  8بند  7جز 

 پرداخت مطابق جدول ذیل صورت میگیرد: 6ماده  4بند 

مواد، و اکماالت:}ارزش به ارقام و حروف درج خریداری به تجهیز، یش پرداخت پ -7

معادل به قراردادی  ارداد در مقابل ارائه تضمینگردد{فیصدی قرارداد که به تاریخ آغاز قر

 قابل تطبیق نمی باشد پرداخت میگردد.

اره که تصدیق ادنظرداشت  پرداخت پیشرفت کار در مطابقت به معیار معین شده با در -8

 :صورت می گیرد بخش ارائه گردیده در مطابقت به شاخص های ذیل خدمات بصورت قناعت

 قابل تطبیق نمی باشد

 }شاخص و یا فیصدی درج گردد{

عدم صدور تصدیقنامه یا اجتناب از ارائه آن توسط اداره در خالل مدت یک ماه   درصورت
وایس قراردادی این تصدیق نامه بعد از تکمیل قسمت خدمات غیر مشورتی یا در یافت ان

قابل  صادر شده پنداشته شده و پرداخت پیشرفت کار به قراردادی صورت می گیرد. 

 تطبیق نمی باشد

قیمت قرارداد به فیصد  30با اولین پرداخت آغاز و الی پرداخت تصفیه پیش پرداخت  -9
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مواد شرایط 

 عمومی قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد تعدیالت و متمم مواد

 قابل تطبیق نمی باشد صورت کامل خاتمه می یابد.

بصورت کامل باز پرداخت گردیده   اخت در صورت که پیش پرداختپیش پردتضمین بانکی  -4

 قابل تطبیق نمی باشدمیگردد. مسترد باشد، 

 پرداخت ها: 6ماده  5بند 

پرداخت پول قراردادی بعد از تکمیل هر سایت ویا ساحه و بعد از تعیین هیئت تخنیکی و تصدیق 

 دی پرداخت میگردد.ریاست تخنیکی سیم دار در مقابل دریافت انوایس قراردا

تمام پرداخت ها بعد از تکمیل موافقانه کار، دریافت و قبولی انوایس و تائیدی تکمیلی کار از جانب 

 روز بجانب قراردادی پرداخت صورت میگیرد. 90بخش مربوطه در مدت 

را اضافه کاری و کم کاری در حجم کار بعد از تاییدی تیم تخنیکی و ریاست تخنیکی سیمدار قابل اج

 میباشد.

  روز صورت میگیرد.  64 پرداخت نهایی در خالل 

 : مجاز نمی باشدتعدیل قیم قرارداد  6ماده  5بند  7جز 

مطابق اسکوپ کار )ساحه کار(  اصول و روش ها بررسی خدمات توسط اداره قرار ذیل می باشد:  1ماده  7بند 

 ضمیمه شده می باشد.

 می باشد.  یمی روز تقو 8در ظرف میعاد رفع نواقص 

ویا محکمه تجارتی افغانستان می  می باشد.مطابق قانون جمهوری اسالمی افغانستان  حکم  2ماده  8بند 

 باشد
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و نقشه ها خدمات غیر مشورتیمشخصات  -قسمت هشتم  

 

 { ت و اوصاف خدمات که باید ارائه گردد باید درج گرددحصوالم}

 

خدمات  حیتوض  
 محتویات:

 غان تیلی کاممعرفی شرکت اف .7

 Frame workمعلومات عمومی در مورد  .8

 Frame Workهدف  .9

 مشخصات .4

 وشرکت قراردادیؤلیت های شرکت افغان تیلی کام مس .5

 جدول زمانی تکمیل پروژه )سایت یا ساحه مربوطه( .6

 شرایط جریمه .1

 شرایط پرداخت و معیاد قرارداد .2
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 ع

 معرفی شرکت افغان تيلی کام .2

میالدی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود نمود.  8005ر سال ستامب 79افغان تیلی کام در 

سالم، خدمات  GSM/3G تأسیس به یگانه شرکت که خدمات موبائیل بعد ازشرکت افغان تیلی کام 

س ، خدمات کمی، خدمات انترنت وا DSL ، خدمات تلیفون های دیجیتال لیندار، خدمات انترنیتفایبرنوری

 .میدارد مبدل ګردیده است عرضهرا در سطح کشور  VCN ماتو خد Dial Up انترنت

عالوه برین، افغان تیلی کام یگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دوایر دولتی بشمول تمام 

را تهیه میدارد که شامل خدمات مخابرۀ صوتی، انترنت و  وغیردولتی وزارت خانه ها و سایر دفاتر دولتی

 نفرانس برای این دوایر میباشدسهولت ویدو کا

و فعالیت مخابراتی شرکت افغان تیلی کام نیز از جانب وزارت مخابرات دولت جمهوری اسالمی افغانستان 

والیت کشور را تحت پوشش  94شهر های کوچک و بزرگ و  755تصویب گردیده است. افغان تیلی کام 

 .نیز تحت پوشش قرارخواهد داد ولسوالی های کشور را 955قرار داده و به زودی تمامی 

 Frame Workمعلومات عمومی در مورد  .3

تمام افغانستان درو حفظ مراقبت آن کیبل مسی  ،تطبیق پروژه های فایبر نوری مسول کامشرکت افغان تیلی

کار های  هرات ) هرات؛ فراه( پروژه ها و حفظ و مراقبت آن در زون  میباشد که اکنون جهت تطبیق

دوایر دولتی و غیر دولتی که پ اندازی، کیبل اندازی، هنهول سازی و سایر کار های ساختمانی کندنکاری، پی

ضرورت دارد. بنآ جهت تطبیق امور فوق الذکر خواهان عقد آن درج جدول مشخصات گردیده مشخصات 

 میباشد.  بودهقرارداد  با یکی از شرکت های ساختمانی که دارای تجربه کافی درین راستا 

 Frame Workهدف  .1

فایبر نوری و کیبل  کار های تمدید کیبلموثریت و مثمریت  ،تیلی کام جهت سرعت بخشیدن شرکت افغان

فایبر نوری و مسی را بطور  الزم میداند تا کار های تمدید کیبل  هرات ) هرات؛ فراه( زون مسی در 

Frame Work  اخیر وارد نگردیده و در وقت شرکت ساختمانی واگذار نموده تا در تطبیق آن تیکی از به

 معینه آن تکمیل گردد. 
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 مشخصات .1

ریاست تخنيکی  مورد ضرورت  (  Frame Work Contract چهار چوبی ) قرارداد ارائه قيمت توسط داوطلبان جدول 

 سيمدار شرکت افغان تيلی کا

 واحد تفصیالت شماره
اندازه 
 تخمینی

قیمت فی 
 واحد

  قیمت مجموعی

۱ 

اعمار و نصب سرپوش منهول ،تهیه 
 )چودنی قفل دار( و چپ راست دار 

 ۱۱۱به وزن  همرای ماستر کلید
 .کیلوگرام

 10 عدد
 

 

 50 متر سامی انچ همرا با  ۲پایپ جستی  تهیه ۲
 

 

۳ 
انچ همرابا  ۴(PVC)تهیه پایپ پالستیکی 

 جاینت
 50 متر

 
 

۴ 
پاک کاری منهول و هنهول کیبل فایبر 

 مسی نوری
 03 بار

 
 

۵ 

کندن کاری خامه ، پایپ اندازی 
،کمپکشن، فرش فیته خطر، پر کاری 

ساحات حفر شده، کیبل اندازی و ترمیم 
 دوباره آن به حالت اولی 

12.3 mtr (Depth) X 0.4 – 0.6 mtr 
(Width) 

Using 1-0 Ton Compactor 
Machine 

 3333. متر
 

 

۶ 

کندن کاری خامه ، پایپ اندازی، 
پکشن، فرش فیته خطر، پر کاری کم

ساحات حفر شده ،کیبل اندازی و ترمیم 
 دوباره آن به حالت اولی 

12.3 mtr (Depth) X 0.4 – 0.8 mtr 
(Width) 

 5333 متر
 

 

۷ 

پر کاری سرک پیاده رو  بورو کندن کاری
و یا ساحات کانکریت پایپ اندازی  کیبل 
 اندازی و دوباره ترمیم آن به حات اولی.

More Than 2. 0 mtr (Depth) X 4-
6 Inch  Bore Diameter 

 3000 متر
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۸ 

 موزایک -کندن کاری ساحات سنگ فرش
و یا کانکریت ،پایپ اندازی، کمپکشن، 
فرش فیته خطر، پر کاری ساحات حفر 
شده ،کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به 

  حالت اولی 

123 – 12. mtr ( Depth) X 0.4 – 0.6 
mtr ( Width) 

Concrete Foundation ( PCC M: 
150 ) 0.4 – 0.4 mtr 

Using 1-0 Ton Compactor 
Machine 

 4000 متر
 

 

۹ 

کندن کاری ساحات سخره و یا کوه زار ، 
پایپ اندازی ،کیبل اندازی و کانکریت 

ریزی و دوباره آن توسط کانکریت مارک 
داخل و خارج از 1:.:4به نسبت   153

 مرکز.شهر و والیات زون 
32. mtr ( Depth) X 0.4 – 0.6 mtr ( 

Width ) 
Concrete Foundation 0.6 mtr 

(PCC M : 150) 

 1333 متر
 

 

۱۱ 

 تهیه واعمار هنهول کیبل های فایبر نوری
) کانکریتی با سرپوش چودنی قفل  و مسی

 و چپ راست دار  Kg 133دار به وزن 

  همرا ی ماستر کلید.

OFC Cable Handhole 1.2 (L) x 1.2 
( W) x 1.8 (H  )Mtr  

  (FULL RCC M : 200) 

 03 باب
 

 

۱۱ 

قطع سرک قیر، تهیه وتمدید پایپ جستی 
و دوباره ترمیم آن به حالت اولی طبق 

  معیارات شاروالی ها

32. mtr ( Depth) X 0.3 mtr ( 
Width ) 

 300 متر
 

 

۱۲ 

 تهیه ، تمدید و بسته کاری پایپ جستی
بروی دیوار  (  Steel, GI Pipe) دوانچ 

ت های فلزی و و یا جوار پل همرا با بس
 فاصله هر یک مترکیبل اندازی آن  در

 33. متر
 

 

 1000 متر تمدید کیبل هوایی باالی پایه های فلزی. ۱۳
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۱۴ 

 ۸-۶تهیه و نصب پایه 
جهت تمدید کیبل  (Galvanize)متره

 های هوایی شامل :
1mtr (D) x 0.8 mtr (L) x 0.8 (W)  

Concrete Foundation ( PCC M: 
250) 

 103 عدد
 

 

۱۵ 
تهیه ، اعمار و نصب سر پوش منهول ) 

 کانکریتی قفل دار ( و چپ راست دار
 3. عدد

 
 

۱۶ 
ط سکیبل اندازی کیبل فایبر نوری تو

ماشین و یا کیبل راد در داخل دکت های 
 موجوده و پاک کردن پیپ ها و دکت ها 

 43333 متر
 

 

۱۷ 

و  ID BALLتمدید فایبر گالس با و ه تهی

نصب خشت پخته باالی آن ریگ میده 
انداختن ریگ میده در صورتیکه ساحه 

 خاک نه داشته باشد.

 43 باب
 

 

۱۸ 
( 2تهیه ونصب دکت پی وی سی داخلی )

 انچ و تمدید آن همرای کیبل
 200 متر

 
 

۱۹ 
در جوار دیوار وپل  همرا  HDPEنصب

 با بست اهنی در هر متر
 1333 متر

 
 

۲۱ 
تهیه و نصب جاینت فایبرنوری نظر به 

وصل نمودن هر ضرورت و ضایعات 
 زیاد نباشد. (0.01dBm)  فایبر از

 3. عدد
 

 

۲۱ 
فایبرنوری نظر به  ODFتهیه و نصب 

وصل نمودن هر ضرورت و ضایعات 
 زیاد نباشد. (0.01dBm)  فایبر از

 13 عدد
 

 

  قیمت مجموعی تخمینی به افغانی

 

 

 

 

 قراردادی شرکتؤليت های شرکت افغان تيلی کام ومس .1

a. مسوليت های افغان تيلی کام 

 

کتاب ژورنال از طرف شرکت افغان تیلی کام برای اجرای کارات روزمره پروژه برای  -7

کار و نواقص بطور روزمره درآن  سوپروایزران دو جانب بدسترس شان قرار گرفته و پیشرفت

 گردد. درج 
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ایط کار برای قراردادی و اخذ اجازه کار از جانب اداره های نیازمند دولتی و رشآماده نمودن  -8

 غیر دولتی بدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد. 

مسولیت سروی و پالن هر پروژه و یا مسیر بدوش شرکت افغان تیلی کام بوده، و به شرکت  -9

 قراردادی جهت تطبیق سپرده میشود. 

دوش شرکت افغان تیلی اجرا شده در محضر شرکت قراردادی بمتراژو اندازه گیری دقیق کار  -4

 کام میباشد. 

بدوش شرکت افغان  فیته خطر ،HDPEمسؤلیت تهیه نمودن کیبل فایبر نوری ، کیبل مسی ، پیپ  -5

 تیلی کام میباشد. 

 

 

 

 

b. قراردادی شرکت مسوليت های 

 

دستی ، ماشین کمپکشن ،ماشین  قراردادی باید وسایل کاری کافی مانند )بیل ، کلند ، جبل ، کراچی -7

قطع کانکریت ،وقیر ، ماشین میکثر کانکریت ،تانکر آب ، اسکواتور ، کیبل راد ،واتر پمپ ، 

وغیره وسایل وسامان االت ساختمانی  رانمحافظوی مردیکاراتور، ماشین کیبل اندازی ،البسهجن

 .باشد پروژ های ساختمانی (داشته نظربهمورد ضرورت 

با تجربه در امورساختمانی مشابه در ساحات کارضروری پنداشته می شود که باید از  سوپروایزر دو -8

 ردد.گطرف قراردادی استخدام 

 می باشد.تعین شده قرارداد قراردادی مکلف به رعایت جدول زمانی وتطبیق پالن های کاری  -9

یعه ایمیل به زارش پیشرفت کار وپالن کاری اینده خویش را ذرگقراردادی مکلف است تا روزانه  -4

 مسولین ریاست تخنیکی سیمدار ارسال نماید.

عراده موتر همراه با دریور و روغنیات جهت انتفال انجنیران  یکقرادادی مکلف است تا روزانه  -5

 کارات در اختیار افغان تیلی کام قراردهد. زافغان تیلی کام به ساحات کاری و کنترول ا

کندنکاری و ترمیم دوباره ان به حالت اولی بدوش پرداخت هر نوع خسارات ناشی از خسارات  -6

 قراردادی می باشد .

 مطابقوغیره، کانکریت ریزی عمق کندنکاری ،نهولدر صورتیکه کار ساختمانی از قبیل اعمار م -1

، قراردادی مجبور و مکلف است که کار را دوباره طبق استندرد قرار داد نباشد مندرجاستندرد 

 قرارداد انجام بدهد.

دادی )شرکت اولی ( نمی تواند اجرای پروژهای ساختمانی افغان تیلی کام رابه شرکت دومی ویا قرار -2

 ذار نماید.گوا ٪۵٪اضافه از  روپ هاگر شرکت ها و گدی

کفیت کرش ،سیخ و غیره مواد ساختمانی با  گ، سن گری ،تولید کشور مواد ساختمانی از قبیل سمنت -3

 گردد.عالی از بازار استفاده 

به افغان تیلی کام بعد (AS BUILD DRAWING) شهقدی مکلف به تهیه و تسلیم نقراردا -70

 از تکمیل هر پروژه می باشد.
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هرنوع کندنکاری که صورت میگیرد خاک های اضافی از ساحه برداشته شود و بصورت  -77

نظر گرفته شود. کانکریت و قیر در  -اساسی پاک کاری و به حالت اولی اورده شود سنگ فرش 

زه  اباید به اند CCNکه کندنکاری صورت میگرد سرکیبل های فایبر و  هایدرتمام جا همچنان

75cm  .خاک غربیل شده انداخته شود 

اشنایی کامل داشته  GISو  Auto CADیک نفر انجنیر ساختمانی که همرای پروگرامهای  -78

 باشدبه  دفتر افغان تلی کام معرفی گردد.

و فیته خطر که بدوش افغان  ،HDPE، کیبل مسی ، پیپ یبجز از تهیه نمودن کیبل فایبر نور -79

 گردیده بدوش شرکت قراردادی میباشد. ، تهیه سایر مواد و وسایل که درج مشخصات  تیلی کام میباشد

، شرکت افغان تیلی کام بدون در نظرداشت اگر قراردادی از مواد بی کیفیت استفاده نماید -74

ی مکلف است اجناس درست را با کیفیت عالی استفاده مصرف قراردادی جنس را مسترد و قرارداد

 نموده و بعد از تاییدی ریاست تخنیکی سیمدار قابل قبول خواهد بود. 

 دوش شرکت قراردادی میباشد. ب ساحات کارؤلیت انتقال اجناس الی مس -75

هر پروژه ویا مسیر به شرکت افغان تیلی کام الی یک هفته   ATPقراردادی مکلف به تسلیم و -76

 عد از تکمیل پروژه و یا مسیر مربوطه میباشد. ب

 .میباشد قراردادیمسولیت نظر به ضرورت پروژه  HDPEجینت های  پیپ تهیه نمودن  -71

 

 

 

 

 

 

 

 ) سایت یا ساحه مربوطه(جدول زمانی تکميل پروژه .1

 
شرکت قراردادی مکلف است تا کار کندنکاری، پایپ اندازی، کیبل اندازی، فرش فیته،  -7

، و سایر کارهای درج مشخصات کاری شرکت افغان تیلی کام را به اساس منهول سازی

 طول متر قرار ذیل انجام دهد:

 زمان تعین شده/ روزانه متر /اندازه نوعیت ساحه

 کاری روزدریک  80 ساحه نرمه

 دریک روز کاری 12 ساحه سنگ

 دریک روز کاری 25 کوه زار

 یدریک روز کار 30 ساحه سنگفرش یا کانکریت

 دریک روز کاری 50 بورکاری

 دریک روز کاری 3 اعمار نمودن منحول وهندحول

 دریک روز کاری 350 ساحات نرمه خارج از شهر

 

بجه بعد از  4بجه قبل از ظهر الی  2ساعت یعنی از  2یک روز کاری برابر به  -8

روز میباشد به جز از تعطیل عمومی، در  6ظهربوده، روزهای کاری در یک هفته 

 ورت ضرورت قراردادی مکلف است که در روز های تعطیل نیر کار نماید.   ص
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در صورت بروز مشکالت مانند عدم دسترسی به ساحه کار، مشکالت امنیتی، و سایر  -9

تعین شده پروژه محاسبه نمیگردد، البته  مشکالت که خارج از کنترول باشد در معیاد

ست تخنیکی سیمدار بطور کتبی اطالع موجودیت همچو مشکالت باید بدون تاخیر به ریا

 داده و توسط تیم های طرفین تصدیق گردد.  

 

 شرایط جریمه .1

 
در صورتیکه کار ساختمانی از قبیل اعمار منهول ،عمق کندنکاری ، کانکریت ریزی  -7

، قراردادی مجبور و مکلف است که کار را قرار داد نباشد مندرجاستندرد  مطابق وغیره

جریمه درهر روز تاخیر   % 0.05  قرارداد انجام بدهد و برعالوه دوباره طبق استندرد

از مجموع پول قرارداد وضع میگردد. به طور مثال اگر قراردادی یک کار را به 

 4در هشت روز انجام داد. بعداْ درمدت  استندرد مطابقخالف وروز گرفت  70قرارداد 

 78مجموع کار را مطابق استندر در روز دوباره کاررا  مطابق ستندرد انجام دهد بنٔا در 

 روز از خاطر تاخیر باید جریمه گردد. 8روزانجام داد که 

جریمه از    %0.05در صورت عدم تکمیل نمودن پروژه در وقت و زمان تعین شده آن -8

 گردد. در مقابل هرروز تاخیر وضع   قراردادمجموع پول 

اسنتدرد و مشخصات درج درصورت که شرکت قراردادی قادر به اجرای کار مطابق  -9

شده قرارداد نباشد، شرکت افغان تیلی کام میتواند قرارداد را قبل از تکمیل معیاد قرارداد 

 فسخ نماید.

 

 

 

 

 

 

 شرایط پرداخت و معياد قرارداد .9

 
 معیاد قرارداد برای یک سال می باشد.  -7

وتصدیق ریاست بعد از تعین هیآت تخنیکی و ویا ساحه  سایتتکمیل هرپول قراردادی بعد از -8

 ردد.گپرداخت می  تخنکی سیمدار

اضافه کاری و کم کاری در حجم کار بعد از تاییدی تیم تخنیکی و ریاست تخنیکی سیمدار قابل  -9

 اجرا میباشد.

 روز برای قراردادی پرداخت میگردد.  90.تما م پرداخت دربعد ازتکمیل کاردر مدت  -4

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 فورمه های قرارداد -ت نهمقسم

 

 عنوان فورم      شماره فورم 

 

 نامه قبولی آفر  هفورم    15فورم خدمات غیر مشورتی/

 : تضمین بانکیتضمین اجرا هفورم    10فورم خدمات غیر مشورتی/

 فورمه موافقه قرارداد     10غیر مشورتی/فورم خدمات 

 فورمه تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی      10فورم خدمات غیر مشورتی/
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 5نامه قبولی آفر

 15فورم خدمات غیر مشورتی/

 {تاریخ صدور این نامه را درج نمایید} تاریخ: {شماره صدور این نامه را درج نمایید} شماره:

 {دارکاتی را درج نماییدنام اداره ت}از: 

 {آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید}آدرس: 

 {نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمایید} :به

 {آدرس داوطلب برنده را درج نمایید} آدرس:

کات صادر و این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدار

 تدارکبرای  شما {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید}مؤرخ  ارائه شده اطالع داده میشود که آفر بموجب آن

طوریکه  {،مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید} قطعی مجموعی مبلغ به قیمت{، نام پروژه یا قرارداد را بنویسید}

 قبول این اداره توسطشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،  درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان

 است. گردیده

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و 70لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل

شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون 

 تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

 {نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید}مشخصات تدارکات/ قرارداد: 

 {شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید} :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ 

 {قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}قیمت مجموعی قرارداد: 

درج گردیده است را نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه }نوعیت تضمین اجرای قرارداد: 

 {بنویسید

 {مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید}مقدار تضمین اجرای قرارداد: 

 .{تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید}زمان عقد قرارداد: 

 .{محل عقد قرارداد را بنویسید}مکان عقد قرارداد: 

 ، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما

                                                 
حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به ( 7طبق فقره ) 5 

 اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در

حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می صورتیکه قرارداد در 

 شود. 
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 نام و تخلص:

  وظیفه:

 6و تاریخ امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 اجراء تضمین

 10فورم خدمات غیر مشورتی/

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

 {درج گردد تسلیمی آفر روز، ماه و سال }تاریخ: 

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

یاد می شود، قرارداد  "ارائه کننده خدمات"منبعد بنام که {، درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطالع 

را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره  {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره 

 عقد می نماید.  {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمال محترم شما بمنظور 

 می باشد. میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم  عالوه برآن، ما

بمجرد  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

ائه دالیل و زمینه دریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ار

  های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

                                                 
 منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد. این نامه .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  6
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 )الف( آن میباشد. 80ماده  8تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ اطاق  125تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 

 د{درج گردکننده  و ارائهبا صالحیت بانک  نماینده  ، نام و وظیفه}امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرارداد فورمه

 10فورم خدمات غیر مشورتی/

 }}در صفحه رسمی اداره ارائه گردد

نام و آدرس }و  {نام و آدرس اداره درج گردد}میان  {درج گردد سال، ماه و روز}این موافقتنامه به تاریخ 
 مدار اعتبار می باشد.  {تاریخ درج گردد}عقد گردیده است. این قرارداد الی تاریخ {قراردادی درج گردد

این "یادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک شرکت باشد، متن فوق بشکل ذیل تغییر مینماید: 

 {،نام و آدرس شرکت مشترک درج گردد}میان شرکت های مشترک  {تاریخ درج گردد}نامه به تاریخ موافقت

 "عقد گردیده است. که بصورت جداگانه و پیوسته  در ارائه خدمات تحت این قرارداد مسؤل اند،

 این در حالیست که:
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ن تذکر رفته و منبعد بنام اداره از ارائه کننده خدمات خدمات مشخص که در شرایط عمومی قرارداد از آ -7

 خدمات یاد میگردد را مطالبه می نماید. 

ارائه کننده خدمات تصدیق مینماید که دارای مهارت مسلکی، کارمندان، و منابع تخنیکی بوده و از  -8

قیمت قرارداد به حروف و ارقام }ارائه خدمات مطابق شرایط مندرج قرارداد، در مقابل قیمت قرارداد 

 فقه دارد؛موا {درج گردد

اداره از موجودیت بودجه کافی تخصیص شده و قابل دسترس جهت راه اندازی پروسه تدارکاتی مصارف  -9

 پروژه جهت پرداخت واجد شرایط تحت این قرارداد را تضمین مینماید. 

 موافقه جوانب قرارداد به شکل ذیل میباشد:

 میباشد: اسناد ذیل شامل قرارداد بوده و ترتیب ارجحیت آنها قرار ذیل .5

 نامه قبولی آفر  -7

 آفر ارائه کننده خدمات  -8

 شرایط خاص قرارداد  -9

 مشخصات تخنیکی  -4

 جدول فعالیت های قیمت دار -5

 "قابل تطبیق نیست"ضمایم }یادداشت: درصورت عدم استفاده هر ضمیمه، در مقابل عنوان هر ضمیمه -6

 درج گردد{

 : تشریح خدمات  (7)ضمیمه 

 : جدول پرداخت  ها( 8)ضمیمه 

 : کارمندان کلیدی و قراردادی های فرعی ( 9) ضمیمه

 : تفکیک قیمت قرارداد به اسعار خارجی ( 4)ضمیمه 

 ( : خدمات و تسهیالت که توسط اداره ارائه میگردد5)ضمیمه 

 حقوق و مکلفیت های متقابل اداره و ارائه کننده خدمات در قرارداد ذکر میگردد، مخصوصاً: .6

 ت را در مطابقت به شرایط قرارداد فراهم می نماید؛ و ارائه کننده خدمات، خدما -7

 اداره پرداخت ها را در مطابقت به شرایط قرارداد به ارائه کننده خدمات، انجام میدهد.  -8

 این موافقتنامه قرارداد به تاریخ ذکر شده فوق، طور ذیل صورت میگردد: اقرار به

 {نام اداره درج گردد} از جانب اداره

 {نام نماینده با صالحیت درج گردد}حیت نماینده با صال
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 {نام ارائه  کننده خدمات درج گردد}از جانب ارائه کننده خدمات 

 {نام نماینده با صالحیت درج گردد}نماینده با صالحیت 

 }یادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک شرکت باشد، تمامی شرکا بشکل ذیل امضا نمایند:

 {یک درج گرددنام شرشریک }

 {نام نماینده با صالحیت درج گرددنماینده با صالحیت}

 {نام شریک درج گرددشریک }

 {نام نماینده با صالحیت درج گرددنماینده با صالحیت}

 

 {خانه پری گردد} امضا، مهر، و تسلیم داده شد

 

 {امضا توسط نماینده با صالحیت اداره}  امضای اداره:      

 {امضا توسط نماینده با صالحیت قراردادی} امضای قراردادی: 
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 10فورم خدمات غیر مشورتی/

 

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

 {درس اداره درج گرددنام و آ}: ذینفع

 {درج گردد روز، ماه و سال تسلیمی آفر}: تاریخ

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

 که{، درج گردد و آدرس ارائه کننده خدمات نام}حاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

را که  {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هرشما}شماره یاد می شود، قرارداد  "قراردادی"منبعد بنام 

 توضیح مختصرنام قرارداد و } خدمات غیر مشورتی ارائه منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور
 عقد نماید. {خدمات غیر مشورتی درج گردد

 پیش پرداخت صورت میگیرد.  تضمین داخت در مقابل پیش پرعالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

بمجرد دریافت  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  ،به درخواست قراردادی

اولین تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف 

  هیز صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.تج

 )الف( آن میباشد. 80ماده  8اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  125تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 {نام بانک درج گردد}نام بانک : 

 {آدرس بانک درج گردد}آدرس بانک: 

 {ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام}

 {بانک مهر}
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