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 مقدمه

جانبه انکشافی مورد استفاده نهاد های چند اوطلبی اسناد مشابه معیاری د طبقاین شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی 

( 500کات الی )که قیمت تخمینی تدار ط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچك بین المللی ترتیب گردیده و توس

تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع  1با استفاده از وجوه عامه میلیون افغانی بوده و

 ه قرار می گیرد. واحد مورد استفاد
 

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

 مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

صادره واحد پالیسی  PPU/C024/1388ه با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال شمار

 ه شده و قابل استفاده نمی باشد. تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرد

ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کننده  2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

 سسات استفاده به عمل آورند. ن موتمویل می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آ

 مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: این شرطنامه از قلن

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هز

 

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 دستورالعمل برای داوطلبان قسمت اول:

 الف. عمومیات

ساحه  -8ماده

 داوطلبی

 5قسمت  و داوطلبی صفحه معلومات مندرج یامور ساختماناین شرطنامه را به منظور تدارک داره ا 8.8

به این داوطلبی  یصادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه و تعداد بخش ها (شرایط خاص قرارداد )

و شرایط   صفحه معلومات داوطلبیدر و نوع قرارداد  (Lot) بخش نمبر تشخیصیه هرشمول نام و 

 . گردددرج می خاص قرارداد 

شرایط خاص مندرجات و  صفحه معلومات داوطلبی ه امور ساختمانی را به تاریخ مندرجداوطلب برند 8.2
 تکمیل می نماید.  قرارداد

 : در این شرطنامه 8.1

ارتباطات طور تحریری مانند فکس، ایمیل و تلکس همراه با  به معنی انجام "کتبی"اصطالح  -8

 وسط طرف مقابل می باشد؛تاسناد دریافتی 

 صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛در  -2

 به معنی روز تقویمی می باشد.  "روز" -1

راحل پیشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل م اداره، 2.8 وجوه -2ماده

که این شرطنامه به منظور امور ساختمانی وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد 

  آن صادر گردیده است به کار می گیرد.

رۀ عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادا وجوه عامه   2.2

امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل 

در اختیار اداره گذاشته کمك ها و قرضه های که بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول 

 می شود، می باشد.

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اندردادی فرعی مکلف داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قرا اداره، 1.8 فساد و تقلب -1ماده

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 غیرمستقیم هرچیز با  -8

ت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر )کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار ارزشیکه به صور

 دهد. 

تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال  -2

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای 

 رت گیرد. مکلفیت ها صو

تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به  -1

منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح 

 گردیده باشد.

یریت قرارداد و یا سایر تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدعبارت از اجبار:  -4

 داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

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

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

طای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، اداره پیشنهاد اع 1.2

تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای قرارداد گردیده است را لغو می 

 نماید. 

، رمند ادارهمراحل تدارکات توسط کااداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در  1.1

 موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  
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( ماده چهل و نهم قانون 8اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) 1.4

 تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

حسابات، یادداشت ها و ش و بررسی داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتی 1.5

سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم 

 نماید. 

داوطلب -4ماده

 واجد شرایط
 

صفحه داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعایت محدودیت های مندرج  4.8
. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و یا داشته باشند معلومات داوطلبی

ثبت در یك کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می 

 گردد. 

 داردجوانب این داوطلبی تضاد منافع با یك یا بیشتر  داوطلبداوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد،  4.2

این و سایر اسناد مربوط  صاتطرح، مشخکه  طرفرت مستقیم یا غیر مستقیم با شرکت یا بصو اگر 

شده  پیشنهاد داوطلبیمنحیث مدیر پروژه تحت این  با شخص که را ترتیب نموده و یا تدارکات

داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غیر واجد شرایط پنداشته می شود. . باشد ارتباط داشته باشد

نظارت امور ساختمانی خص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتیب و شرکت یا ش

   در این داوطلبی غیر واجد شرایط پنداشته می شوند.  و همچنین شرکت های متعلق به آن گردیده

وم اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محر 4.1

 و تحت محرومیت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد.  شده

 صفحه معلومات داوطلبی مطابق مندرجات دارک تثبیت اهلیت خویش را داوطلب مکلف است شواهد و م 4.4

 .نماید ارائه

و چارت  هانقشه بشمول  یو جدول امور ساختمانکاری پیشنهادی شیوه اولیه بان شرح لتمام داوط 5.8 اهلیت داوطلب -5ماده

 نمایند.  می ، ارائه فورمه های داوطلبی 3قسمت  در مورد نیاز را ی ها

با داوطلبان موفق در ارزیابی قبلی صرف عقد قرارداد انجام ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، در صورت  5.2

در مورد اهلیت  تجدید شدهمعلومات  ارزیابی قبلی اهلیتداوطلبان موفق در اهلیت صورت می گیرد. 

 استمرار یا تآیید تجدید د. نارائه می نمای استمرار اهلیت ارزیابی شده  را  در روز تسلیمی آفر خویش و یا

  درج میگردد.  3قسمت اهلیت در 

بر عالوه  در صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهلیت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را 5.1

می  3قسمت شامل ( حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات 2فقره ) 6و  5، 4، 1، 2 اسناد مندرج اجزای
 طور دیگر تذکر رفته باشد: صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در نمایند. 

 فعالیت حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتی و نوع وضیعتنقل اصلی اسناد که نشان دهنده  -8

 داوطلب باشد؛ 

 ؛صالحیت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

 سال گذشته؛ 5اجرا شده در  یامور ساختمانمجموعی ارزش  -1

پنج سال گذشته و جزئیات امور ساختمانی زیر کار و یا  ت و اندازه مشابه درییتجربه کاری با ماه -4

 . معلومات بیشتر با وی تماس گرفت برای کر طرف قرارداد که می توانقرارداد شده با ذ

 شده برای اجرای این قرارداد؛اقالم عمده تجهیزات ساختمانی پیشنهاد  -5

که برای اجرای این قرارداد  پرسونل تخنیکیکارمندان مدیریت ساحه و اهلیت و تجارب  -6

 ؛اختصاص داده می شود
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یا اظهار نامه تصفیه یا بیانیه مفاد و ضرر  شیمالی داوطلب مانند گزارش تفت وضعیتگزارش  -7

 ؛سال گذشته( 5در )مالیاتی 

برای اجرای این قرارداد  نزد داوطلب جودیت سرمایه دورانی کافیمدارک که نشان دهنده مو -1

، که بدون شمولیت پیش منابع مالی قابل دسترس( سایرو  اعتبارات )قرضه()دسترسی به 

پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها و 

 آفر های ارائه شده باشد.

سال اخیر که داوطلب در آن دخیل  پنجدر  اختتام یافتهدعاوی در جریان و یا  ر مورددمعلومات  -9

 بوده باشد بشمول طرفین دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره در مورد. 

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -80

ف به باشد، داوطلب مشترک مکل دو یا بیشتر شرکت( JV) شرکت مشترکدر صورت که داوطلب  5.4 

 طور دیگر تذکر رفته باشد:  ،صفحه معلومات داوطلبی. مگر اینکه در رعایت موارد زیر می باشد

 باشد؛برای هر شریك مشترک دستور العمل این  5ماده  1بند  شامل معلومات مندرج آفر -8

 شده باشد؛امضا مهر و تمام شرکا توسط  قانونی آن الزامیتآفر بمنظور  -2

 ؛می باشند آنتطبیق قرارداد مطابق شرایط مسؤل مشترک شرکا بصورت  یتمام -1

ود مو مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهن معرفی گردیدهشریك اصلی یکی از شرکا منحیث  -4

 ؛ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد

 ؛شریك اصلی صورت میگیردبا بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5

  گردیده است.ک که توسط شرکا امضا مشتر نقل موافقتنامه شرکت -6

 داراذیل را اهلیت  برای اعطای قرارداد، داوطلب باید معیار های شناخته شدنواجد شرایط  جهت 5.5 

 طور دیگر تذکر رفته باشد:صفحه معلومات داوطلبی مگر اینکه در باشد. 

 ؛صفحه معلومات داوطلبی مدت مندرجخالل معامالت در سکتور ساختمانی در  حجم -8

ساختمانی با های تعداد قرارداد حد اقل در  یساختمانامور در اصلی  منحیث قراردادی تجربه -2

مطابقت با بمنظور ) صفحه معلومات داوطلبی مندرج د یعاو پیچیدگی معادل در مماهیت  ،اندازه

قرارداد که باشد(  نمودهتکمیل  راامور ساختمانی  فیصد( 70) داوطلب باید حد اقل این معیار

( فیصد قیمت قرارداد باشد، نمی تواند منحیث 80ت منازعه بیشتر از )تحت دعوا بوده و مبلغ تح

 تجربه مد نظر گرفته شود؛

صفحه معلومات  تجهیزات مورد نیاز مندرجبه موقع اجاره(  و )مالکیتیك پالن دسترسی  -1
 ؛داوطلبی

د بشمول ح مشابه امور ساختمانی با ماهیتدر سال تجربه کاری  (5)داشتن یك مدیر قرارداد با  -4

 سال تجربه کاری منحیث مدیر؛ (1)اقل 

صفحه معلومات که کمتر از مبلغ تذکر رفته در انواع اعتبارات )قرضه(   یاو  سیالدارایی های  -5
پیش بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون شمولیت نباشد و  داوطلبی

  باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپرداخت 

یا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب یا شریك داوطلب مشترک در گذشته  یاستمرار دعاو

 شده می تواند.  نجر به فاقد اهلیت شمرده شدن داوطلبم
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این دستورالعمل، ارقام اهلیت  5ماده  5بند  8برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت مندرج جز  5.6 

فیصد معیار 800شرکا اهلیت  موع ارقام مج ریك شرکت مشترک باهم جمع می گردد وهر ش

( فیصد 40و شریك اصلی حد اقل )( فیصد 25هر شریك باید حد اقل ) ید.اهلیت را تکمیل نما

معیار های اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. 

وطلب در نظر گرفته نمی شود، مگر اینکه توسط دا قراردادی فرعی در تکمیل معیار هاتجربه و منابع 

 در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد. 

هر   -6ماده 

 داوطلب یك آفر 
هر . نمایدمی تواند یك آفر را بصورت انفرادی یا منحیث شریك شرکت مشترک ارائه هر داوطلب  6.8

باشد منجر به رد تمام آفر  ك آفر شریكه نموده و یا در بیشتر از یارائ تر از یك آفرداوطلب بیشگاه 

در های که داوطلب در آن اشتراک دارد میگردد. اشتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر بدیل 

 از این امر مستثنی است. صورتیکه مجاز باشد 

مصارف  -7ماده

 داوطلبی
 رد.آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندا داوطلب بمصرف خود 7.8

از بازدید -1ماده

 ساحه 
مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن بازدیده نموده و  ولیت و خطراتئمی تواند با قبول مس داوطلب 1.8

را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل امور ساختمانی  زم جهت ترتیب آفر و عقد قراردادمعلومات ال

 به عهده داوطلب می باشد. 

  شرطنامه ب.

مندرجات  -9ماده

 شرطنامه 
 :می باشددستور العمل این  88 ماده ذیل و ضمایم صادره مطابق قسمت های این شرطنامه شامل  9.8

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان  

 داوطلبی  قسمت دوم: صفحه معلومات  

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی  

 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد  

 یط خاص قرارداد قسمت پنجم: شرا  

 قسمت ششم: مشخصات   

 نقشه ها قسمت هفتم:   

 2یقسمت هشتم: بل احجام کار  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمینات   

توضیح  -80ماده

 شرطنامه 
داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس  80.8

در ( روز 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) ات داوطلبیصفحه معلوممندرج 

قبل از میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره ( روز در داوطلبی مقید 4داوطلبی باز و )

 توضیح کتبی را بهکاری در داوطلبی مقید روز ( 2کاری در داوطلبی باز و )( روز 1درخالل مدت )

داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر 

 منبع درخواست ارسال میگردد. 

به منظور توضیح و جواب به سواالت پیرامون مندرجات شرطنامه، درصورتیکه درشرطنامه ذکرشده باشد  80.2

صفحه ه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلس

                                                 
  در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. 2



 دربند گارد تاور در ساحه انستیتوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی   دو اعمار پروژه
 

6 

 

 دعوت نماید. معلومات داوطلبی،

از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری قبل از تاریخ برگزاری  80.1

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.  

ه شده بشمول هر جواب دیگری تهیه شده  و جوابات ارائت گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواال 80.4

هر  ( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد.4بعد از جلسه، درمدت حد اکثر )

این  88گونه تعدیل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه شرطنامه در روشنی ماده 

 می گیرد.  دستورالعمل صورت

تعدیل  88ماده

 شرطنامه
 اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید. 88.8

ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده  88.2

 نمایند. می تصدیق  یرا به صورت کتبضمیمه  دریافتاند ارسال میگردد. داوطلبان 

اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یك ضمیمه  88.1

 این دستورالعمل تمدید نماید. 28ماده  2میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با  بند 

 ج. تهیه آفر ها 

 زبان آفر - 82ماده 
 مشخص گردیده ترتیب میگردد.  صفحه معلومات داوطلبین که در به زبامربوط آفر اسناد  تمام  82.8

اسناد  -81ماده 

 شامل آفر
 می باشد: اسناد ذیلشامل آفر ارائه شده  81.8

 ؛این دستور العمل 87ابقت با ماده تضمین آفر در مط -8

 قیمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2

 فورمه آفر داوطلبی؛ -1

 اسناد و فورم معلومات اهلیت؛  -4

 ؛ ودر صورت که مجاز باشدای بدیل آفر ه -5

 .صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادسایر  -6

  آفر قیم –84ماده
ار به اساس بل احجام کدستورالعمل این  8ماده  8مندرج بند  یامور ساختمانبرای تمام  قرارداد 84.8

   می باشد.  قیمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گردد

احجام کاری را ارائه  مندرج بلها و قیمت ها برای تمام اقالم امور ساختمانی  داوطلب باید نرخ 84.2

قیمت و نرخ آن در بل احجام کار شامل شده ارائه نشده باشد، نرخ و قیمت برای آنها نماید. اقالم که 

در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که محسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گیرد. 

، آفر وی غیر جوابگو ( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید80قیمت ارائه نشده است، از )برای آن 

تصحیح درج تاریخ  شده، تصحیح شده امضا و خط زدهدر صورت تصحیح، اغالط محسوب میگردد. 

  گردد. 

یت سایر مکلفو  (BRT)4بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی  ،مالیات محصوالت قابل پرداخت،تمام  84.1

نرخ  ،در قیمت ها ،روز قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر 21تحت این قرارداد قابل پرداخت  های مالی

 .   شامل گردد قیمت مجموعی آفرها و 

                                                 
 

4 Business Reciept Tax 



 دربند گارد تاور در ساحه انستیتوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی   دو اعمار پروژه
 

7 

 

شرایط عمومی  47ماده  احکامو  شرایط خاص قراردادو  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 84.4
. داوطلب معلومات باشندتعدیل میقابل ی قرارداد آفر در جریان اجرا ی، نرخ ها و قیمت هاقراداد

 رائه می نماید. با آفر خویش ا توامرا  خاص قرارداد وشرایط عمومی  74 ماده الزم مندرج

و  آفراسعار -85ماده

 پرداخت
را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه  5آفرمندرج های فی واحد و قیمت  نرخباید  داوطلب 85.8

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  لومات داوطلبیصفحه معدر 

 می باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر روز مندرج بادله، نرخ فروش د افغانستان بانك تمنبع نرخ  85.2

 د. در آفر ارائه نمایجزئیات اسعار خارجی الزم را داوطلب مکلف است  85.1

میعاد  -86ماده

 اعتبار آفرها
این مدت در داوطلبی های  اعتبار داشته باشد. مات داوطلبیصفحه معلوآفر باید به مدت مندرج   86.8

( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار 90ملی نمی تواند بیشتر از )

کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین المللی 

 روز بوده نمی تواند.  820ر از میعاد اعتبار آفر بیشت

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

در صورت تمدید میعاد نماید. تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد. 

به تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشا

از این امر مستثنی این دستورالعمل  87ماده تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید، حاالت مندرج 

است. در صورت رد درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر مسترد می 

 داوطلب، تضمین آفر وی مسترد نمیگردد. گردد. در صورت در جریان بودن طی مراحل محرومیت 

 آفر تضمین -87ماده

نامه تضمین واظهار

 آفر 

را منحیث جزء آفر خود تهیه نماید. آفر بدون یا اظهار نامه تضمین آفر مکلف است، تضمین آفر  داوطلب 87.8

 تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر  طلبیصفحه معلومات داومقدار تضمین آفر در  87.2

 ارایه گردد. تضمین آفر می تواند: صفحه معلومات داوطلبیاسعار قابل تبدیل مطابق 

 ارایه گردد.  پول نقد به شکل ضمانت بانکی و -8

. هر گاه نهاد داوطلب می تواند تضمین آفر را از یك نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید -2

صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان موقعیت داشته باشد، باید نهاد مالی 

 مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین آفر را  ضمانت نماید.  

ی )فورمه ها 9قسمت تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج  -1
و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد،  قرارداد و تضمینات(

 ترتیب گردد. 

،  با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  این دستورالعمل  87ماده  5بند در صورت تطبیق هدایت  -4

 قابل پرداخت باشد. 

 بول نخواهد بود.نسخه اصلی آن تسلیم  داده شود. کاپی ها قابل ق -5

این دستورالعمل، حد  86ماده  2مطابقت با بند  دریا اظهار نامه تضمین آفر میعاد اعتبار تضمین آفر  -6

 ( روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد.21اقل )

                                                 
 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 
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دستورالعمل مطالبه این  87ماده  8در صورت که تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با بند  87.1

گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، 

 غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. 

 داوطلب برنده، به آنان  مسترد میگردد.با  از عقد قرارداد تضمین آفر داوطلبان غیر موفق  بعد 87.4

 و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: ل اظهارنامه تضمین آفر تطبیقحاالت ذی در 87.5

ماده  2در صورت تغییر یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن به استثنای مورد  بند  -8

 این دستور العمل؛ 86

 ر؛در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آف -2

این  21ماده  2آفر در مطابقت با بند  اشتباهات محاسبوی درداوطلب از پذیرش  اجتناب در صورت -1

 دستور العمل؛

 ؛در خالل مدت معینهاجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد  -4

 تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ عدم ارائه -5

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

، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام باشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 87.6

 باشد.  (JV) داوطلب مشترک

 های آفر –81ماده

 بدیل
از قبولی آن تذکر  صفحه معلومات داوطلبیآفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در  81.8

اجراآت صورت  این دستور العمل 81ماده  2و  8احکام بند  ل طبقبدی رفته باشد. در صورت قبولی آفر

 :در صفحه معلومات داوطلبی مشخص میگردد یکی از گزینه های ذیل میگیرد و پذیرش

 صرف در صورت که آفر اصلی تسلیم نموده و اداره  اصلیآفر های بدیل را با آفر  می تواند داوطلب -8

 آفر بدیل را مالحظه می نماید. ،قیمت باشدنازلترین دارائی ارائه شده 

 یا 

نماید که در این صورت آفر های اصلی و آفر های تسلیم داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی  -2

 بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 

ه آفر های بدیل تمام معلومات الزم بشمول محاسبه دیزاین، مشخصات تخنیکی، جزئیات قیمت ها، شیو 81.2

پیشنهادی اعمار، پیش پرداخت و تاریخ تکمیل بدیل در حدود مناسب و دیگر جزئیات مربوط جهت 

 د.    نارزیابی آفر های بدیل توسط اداره را ارائه نمای

شکل  -89ماده

 امضاء آفر و
این دستورالعمل ترتیب و با  81داوطلب مکلف است، یك نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  89.8

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

تسلیم گردد. درصورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل  صفحه معلومات داوطلبیتعداد مندرج 

 آن قابل اعتبار خواهد بود. 

پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ  89.2

این دستورالعمل امضا  5ماده  1ند ب 8در مطابقت با جزء  )رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت( داوطلب

تمام صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا گردد.  و مهر

 گردد.     
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 ویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه هرگونه وسط ن  89.1

 نماینده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد.  یاآفر را امضا نموده 

هرگونه تغییر یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصالح  89.4

که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا  اشتباهات داوطلب باشد.

  می گردد. 

 تسلیمی  آفرها  د.

تسلیمی،  -20ماده 

مهر و عالمت گذاری 

 آفر 

داوطلب می تواند آفر خویش را شخصاً یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفر ها در صورت  20.8

، امکان پذیر می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر الکترونیکی، طلبیصفحه معلومات داوآن در  تذکر

پیروی می نماید. داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه  صفحه معلومات داوطلبیداوطلب از روش متذکره 

  بنویسد. "کاپی"و  "اصل"سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمه 

 رتیب گردیده باشد:پاکت های آفر باید به طور ذیل ت 20.2

 باشد؛صفحه معلومات داوطلبی عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -8

 باشد.  شرایط خاص قرارداد و  صفحه معلومات داوطلبیمتذکره  داوطلبی حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2

حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد مربوط دستور  -1

 لعمل.  ا

دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب  20ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  20.1

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

ب درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجایی یا باز شدن آفر قبل از ضر 20.4

 العجل را ندارد.

 یتسلیمیعاد–28ماده

 آفرها
صفحه معلومات به آدرس مندرج  صفحه معلومات داوطلبیآفر ها باید قبل از ختم میعاد تسلیمی مندرج  28.8

 تسلیم گردند. داوطلبی 

، میعاد اندستور العمل برای داوطلب 88اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یك تعدیل طبق ماده  28.2

فر ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب در طول تسلیمی آ

 میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.  

 آفرهای –22ماده 

 رسیده ناوقت
 آفر های ناوقت رسیده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد میگردند.  22.8

 -21ماده 

انصراف، تعویض 

 تعدیل آفرها و

می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطالعیه کتبی که توسط نماینده با  داوطلب 21.8

صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، 

بوده و تعدیل و یا از آن انصراف نماید. اطالعیه کتبی توام با آفر های تعویض، انصراف یا تعدیل شده 

 این اطالعیه باید:

این دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با  20و  89در مطابقت با مواد  -8

 نشانی شده باشد.  "تعدیل"یا  "تعویض"، "انصراف"کلمات 

 قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.   -2

 رب االجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.   بعد از ض تعویض یا تعدیل آفر ها 21.2
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در فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد  هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 21.1

اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته 

ین حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمین آفر یا اجرای اظهار نامه تضمین نمی تواند. انصراف در چن

 میگردد. دستور العمل برای داوطلبی  87آفر مطابق ماده 

این ماده دستور العمل پیشنهاد می  با  ولی یا در اثر تعدیل در مطابقتداوطلب تخفیف را تنها در آفر ا 21.4 

 نماید. 

 آفر گشایی و ارزیابی   هـ.

 گشایی آفر –24هماد

  ارزیابی و
این دستور العمل در محضر عام در محل،  21اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده  24.8

تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت  صفحه معلومات داوطلبی تاریخ و زمان که در

 درج گردد.لومات داوطلبی صفحه معالکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در 

 

نشانی شده و  "انصراف"در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه  24.2

قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  را اعالم و بدون باز 

  شدن مسترد می نماید.

باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل )در هیئت آفر گشایی آفر ها را  24.1

صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه تخفیف، انصراف، تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم 

د موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و سایر جزئیات را که اداره مناسب بدان

این دستور  22ماده  8قرائت می نماید. در آفر گشایی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

این دستور العمل برای  21العمل نا وقت رسیده باشد. آفر های تعویض و تعدیل تسلیم شده مظابق ماده 

 ارزیابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد میگردد.  

این دستور  24ماده  1جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند  رویداده ادار 24.4

 العمل تهیه می نماید. 

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری،  24.5

 با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می نماید. امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها 

چسپ در صورتیکه داوطلبان جدول قیمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات اهلیت خویش را   24.6

شفاف )شکاستیپ( ننموده باشند، هیئت آفر گشائی مکلف است آنها را نیز چسپ شفاف )شکاستیپ( 

 نماید. 

 محرمیت -25ادهم
ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی اهلیت داوطلبان و معلومات مربوط به ارزیابی  25.8

این دستور  14ماده  4پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 

بی تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیاهر نوع العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد. 

علی  ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی میگردد.

الرغم موارد فوق، از زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر 

 آن را انجام دهد. مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی

 آفر توضیح –26ماده

 ها

اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل  26.8

کتبی مطابق مندرج در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد 

ه شده بدون هر نوع توضیح ارائرا قبول نماید. نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی 
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 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. رد

ارزیابی و   -27ماده

تشخیص جوابگویی 

 آفر ها 

 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخیص نماید: 27.8

 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 4معیارات واجد شرایط مطابق ماده  -8

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 تضمین آفر می باشد؛ و دارای -1

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معیارات و شرایط -4

آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرایط و  27.2

 نداشته می شود که:مشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پ

 باالی حدود، کیفیت  یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛ هتاثیر قابل مالحظ -8

ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را  -2

 بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

 طلبان گردد. در صورت تصحیح، باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر داو -1

یا  بعداً با اصالح انحرافات، استثنأت آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و  27.1

 قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

 صورت گرفته نمی تواند.  ان داوطلببا سایر هیچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا  27.4

د قرارداد که در شرطنامه از آن تذکر نرفته، را ندارد تا تغییر داوطلب مسؤلیت های منحیث شرط عق 27.5 

 قیمت یا تعدیل آفر صورت گیرد. 

 تصحیح –21ماده

 اشتباهات
را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند  21.8

ررسی می نماید. تصحیح اشتباهات محاسبوی به شکل اشتباهات حسابی ب جهت تصحیحاز ارزیابی مالی 

 ذیل صورت میگیرد: 

هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد  -8

 بود.

فی واحد مد نظر گرفته  نرخ، قلم مربوط فی واحد با قیمت مجموعی نرخدرصورت عدم توافق  -2

ح کدام عالمه اعشاری گراینکه ازنظر اداره به صورت واضم ح میگردد.شده، قیمت مجموعی تصحی

در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده 

 و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

 

آفر وی غیر و تضمین هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را  قبول نکند، آفر وی رد  21.2

این دستور العمل اجرا  87ماده  5بند  2قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 

 می گردد. 

 در اسعار –29ماده 

 آفر ارزیابی
، در صورتیکه این دستور العمل ارزیابی میگردد، 85ماده  8مطابق بند  واحد پولی افغانیآفر ها به  29.8

با استفاده از  واحد پولی افغانی آفر به قیمت نخست استفاده نموده باشد را یگری داوطلب نرخ مبادله د

صفحه مگر اینکه در میگردد.  ارزیابی آفر ها  صورتآفر تبدیل و مندرج ادله مشخص شده نرخ مب
 طور دیگر ذکر گردیده باشد.  معلومات داوطلبی
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-10ماده 

ارزیابی 

 مقایسه آفر ها و
 

ای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی آفر داراداره  10.8

مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  در صورتیکه آفر دارای نازلترین 

قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت 

ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای 

نازلترین قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی 

 می دهد.شده را مورد ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار 

 :را طور ذیل تعیین می نمایداداره در ارزیابی آفر ها، قیمت ارزیابی شده هر آفر  10.8

 این دستور العمل؛ 21مطابق ماده  محاسبوی تصحیح اشتباهات -8

بصورت رقابتی قیمت گذاری شده ه احتیاطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که منهای هر گونه وج -2

 اند؛

میل بدیل در ی هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پیش پرداخت و تاریخ تکتطبیق یك تعدیل مناسب برا -1

 این دستور العمل؛ 81شده یا پیشنهاد های بدیل در مطابقت به ماده  حدود معقول قبالً تعیین

 5تطبیق تعدیالت مناسب که انعکاس دهنده تخفیفات یا دیگر تغییر قیمت پیشنهاد شده مطابق بند  -4

 مل؛این دستور الع 21ماده 

حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پیشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات  10.2

و پیشنهادات بدیل و دیگر عوامل بیشتر از نیازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غیر ضروری اداره 

 گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود. 

شرایط   47ر تخمینی هر گونه شرایط تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد تحت ماده در ارزیابی آفر، اث 10.1 
 مد نظر گرفته نمی شود. عمومی قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو یا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت  10.4 

 کاهش هزینه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نماید.  

ترجیح  -18ماده

 داخلی
 داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. تدارکات از منابع ترجیح  18.8

 و.اعطاء قرارداد

 معیارات – 12ماده

 قرارداد اعطاء

مت ارزیابی شده را ارایه نموده، اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قی 12.8

 .   اعطاء می نماید

 حق –11ماده

 رد و آفر هر قبول

 آفر تمام یا یك

   ها

این دستور العمل، اداره حق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها  12ماده  علی الرغم 11.8

را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤلیت به داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می 

رسمی به اطالع  مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور بر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخباشد مشروط 

 داوطلبان رسانیده شود. 
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 – 14ماده

 و اعطاء اطالعیه

 امضای

 موافقتنامه

  قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در  14.8

در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده صورتیکه قرارداد 

ارسال مینماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از 

اداره نامه قبولی را بعد از کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  آنمنظوری 

یش از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بیان کننده قبول آفر، پ

 به قراردادی پرداخت میگردد. یساختمان امورقیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت 
 

آمر اعطاء اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری  14.2 

در طی  میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در 

 ( روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید80مدت )

ویب سایت اداره  اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، 14.1 

 ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز میگردند، نشر می نماید: تدارکات ملی و سایر

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -8

 در آفر گشایی؛ قیمت های خوانده شده -2

 نام و قیمت ارزیابی شده هر آفر؛ -1

 نام داوطلبانیکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد آن؛ -4

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

را داوطلبان غیر موفق دالیل عدم موفقیت آفر خویش در صورتیکه  بعد  از نشر اطالعیه عقد قرارداد، 14.4 

دالیل نمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقت با ذکر بصورت کتبی از اداره مطالبه 

 ائه می نماید. رعدم انتخاب آفر ا

( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای 80داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 15.8 تضمین اجراء-15ماده

)فورمه  8قسمت قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 
به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده  باشدیا سایر اشکال قابل قبول به اداره  های قرارداد(

 ، ارایه نماید.شده است 

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یك بانك  15.2

بمنظور اجرای  خارجی قابل قبول اداره که نمایندگیمقیم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانك 

 هوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. این تضمین در جم

 این دستور العمل را برآورده  14ماده  1و بند  15ماده  8بند  شرطدرصورتیکه داوطلب برنده نتواند   15.1 

 میگردد. نسازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمین آفر مسترد 

وطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، دا  15.4

 داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید.

پیش  -16ماده

پرداخت و تضمین 

 پیش پرداخت

از آن تذکر  شرایط عمومی قرارداداداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت که در  16.8

باشد.  صفحه معلومات داوطلبی. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج می پردازد، رفته

این شرطنامه  9قسمت  تضمینو  فورمه های قراردادفورم تضمین بانکی پیش پرداخت شامل در 

 می باشد. 
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مرجع  -17ماده

حل و فصل 

 منازعات

    . مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج میگردد 17.8

حق  -11ماده 

 شکایت داوطلبان
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر یا خساره مند گردیده یا  11.8

کمیته بررسی گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 
 مشخص گردیده، ارسال نماید.طلبی صفحه معلومات داوکه محل و آدرس آن در   اداری
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 قسمت دوم:  صفحه معلومات داوطلبی

 عمومیات الف.  

دستورالعمل  8ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. {وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی}اداره 

وژی دو دربند گارد تاور در ساحه انستیتوت مخابرات و تکنالاعمار پروژه  نام و شماره این داوطلبی

 (ICTI) معلوماتی 

 .{MCIT/98/NCB/W-62 نمبر تشخصیه: 

 یك ورق برآورد احجام کاری )درقید هفت شماره(، چهار ورق نقشه میباشد.ضمایم این شرطنامه: 

 نام و شماره بخش های شامل این داوطلبی عبارتند از:

 {"قابل تطبیق نیست"}

 د. { میباش) (Lump sumپرداخت بالمقطع نوع قرارداد }

دستور العمل  8.2ماده 

 برای داوطلبان 

{اعتبار از تاریخ صدور مکتوب آغاز کار از طریق ریاست شصت روز کاری}تاریخ تکمیلی امور ساختمان 
 محترم اداری 

دستورالعمل  8.8ماده 

 برای داوطلبان

 دستورالعمل برای داوطلبان درج گردیده است.  8ماده  8در بند نام اداره تدارکاتی 

 دو دربند گارد تاور در ساحه انستیتوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی {اعمار }پروژه 

 ICTIساحه کار امورساختمانی: یکه توت، جوار ریاست محترم بنایی، ریاست 

دستورالعمل  4.8ماده 

 برای داوطلبان

 داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 {"قابل تطبیق نیست"}

دستورالعمل  4.1ماده 

 برای داوطلبان
ز آدرس ذیل قابل لست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محرومیت از اشتراک در تدارکات عامه ا

 {www.npa.gov.af}دریافت می باشد:

دستورالعمل   5.16ماده 

 برای داوطلبان

 :دستور العمل برای داوطلبان 5ماده  1در صورت تعدیل معلومات مندرج بند 

 {"ه تعدیل مطابق حکم نود و هشتم طرزالعمل تدارکات قابل تطبیق میباشدهرگون"}

 80جزء  75.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 {. "قابل تطبیق نیست"}فیصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی 

دستورالعمل  5.4ماده 

 برای داوطلبان

دستور العمل  5ماده  4مندرج بند که ن داوطلبامطالبه شده از الزم در اهلیت  ورود تعدیلدر صورت 
 میباشد: برای داوطلبان

 { "دستورالعمل برای داوطلبان 5.1طبق ماده "}

دستورالعمل  5.5ماده 

 برای داوطلبان
 :دستور العمل برای داوطلبان 5ماده  5در صورت تعدیل معیارات اهلیت مندرج بند 

 {"قابل تطبیق نیست"}

                                                 
.در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد 6  

  اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می گیرد.  7
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 8جزء  5.5ماده 

برای  دستورالعمل

 داوطلبان 

قابل تطبیق } پنج سال اخیر(5)ختمانی اجرا شده توسط داوطلب درحد اقل الزم حجم معامالت امور سا
  نیست{.

 2جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

در  ساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیدگی معادلامورتجربه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل الزم 

  تطبیق و تکمیل گردیده باشد}قابل تطبیق نیست{ ل اخیرسا (5خالل )

 1جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 ارایه لست وسایل و تجهیزات، کارمندان کلیدی}تجهیزات ضروری که توسط داوطلب تهیه میگردد 
 یك ورق برآورد اولی )احجام کاری ( و چهار وق نقشه.  جهت انجام محتویات

 سایط نقلیهو  و : مکسر، اسکواتور ،وسایل مجهز تخنیکی کارتجهیزات کاری

  کارمندان کلیدی: دو نفر انجنیر ساختمانی و نماینده باصالحیت شرکت

 5جزء  5.58ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

اوطلب د تعهدات سایر خالصیا انواع اعتبارات )قرضه(،  )نقدی( سیالمبلغ حد اقل دارائی های 

 صدو پنجاه هزار افغانی دو 250,000

 باشد.  اعتبار اعالن داوطلبی معیادباید در  Statement of Accountتاریخ صدور 

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  80.8هماد

 برای داوطلبان

داوطلب میتواند  درمورد این شرطنامه طالب معلومات بیشتر  از اداره شود. مشروط براینکه داوطلب 

 ( ده روز تقویمی قبل از تاریخ ضرب العجل تسلیمی آفر به اداره رائه نماید.۱۱ا حداقل )مطالبه خویش ر

 :دجهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گرد

، ناحیه محمدجان خان واتواقع  (منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی81(تعمیر )84منزل )}

 { اروالی کابلدوم ش

 {ریاست تدارکات}

 {(و تکنالوژی معلوماتی منزله وزارت مخابرات 81تعمیر }

  {0202805652}شماره تماس:

   ghulam.1996@gmail.com @gmail.commoh.seddiqiCcایمیل آدرس: 

amanzafar23@gmail.com  

 تهیه آفرهاج.  

دستورالعمل  82.8ماده 

 برای داوطلبان

 ه میگردد. ارائ {پشتو/دری}آفر به زبان

 6جزء  81ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

آفرخویش اسناد اضافی باید همراه با  قانون تدارکات شانزدهم( ماده 2و  8واجد شرایط مندرج فقره های )داوطلب 

 نماید: ذیل را ارائه

 )ساختمانی ( تجارتی معتبر جوازکاپی  -

 : استیتمنت بانکی -

   (قابل قبول میباشد بانك گرنتیصرف بصورت ) تضمین آفر -

                                                 
 .در صورت تطبیق ارزیابی قبلی اهلیت، این ماده حذف گردد8

mailto:ghulam.1996@gmail.com
mailto:moh.seddiqi@gmail.com
mailto:amanzafar23@gmail.com
mailto:amanzafar23@gmail.com
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 مالیه محترم وزارت متوسط ه گاناز اداره مالیه دهند آخرین دوره نصفیه مالیاتیمکتوب  -

 آفر مهر و امظأ شده داوطلب و ضمایم آن  -

 در صورت عدم حضور رئیس یا معاوین شرکت در مجلس آفرگشائی همراه اصل تذکره معرفی خط معتبر -

 . کارمندان کلیدی لست و لست ماشین آالت و تجهیزات -

  انحالل و یا ورشکستگی، عدم مودییت در حالت تضاد منافعمبنی بر نداشتن  ه امضأ شدهتعهد نام -

دستورالعمل  84.4ماده 

 برای داوطلبان

  {"( نودو هشتم طرزالعمل تدارکات91طبق حکم )"} تعدیل قیم قرارداد قابل

دستورالعمل 85.8ماده 

 برای داوطلبان

 ن باکطبق  پالیسی اداره محترم دافغانستا قابل تبادلهسایر اسعار به سهولت و یا  واحد پولی افغانی"}اسعار 
  می باشد.{"

دستورالعمل 85.2ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.  {دافغانستان بانك}تبادله اسعار نرخ منبع 

دستورالعمل  86.8ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. روز اضافه تر از تایخ اعتبار آفر 21و معیاد اعتبار تضمین آفر  (نود روز90) حداقلمیعاد اعتبار آفر

 

تورالعمل دس 87.2ماده 

 برای داوطلبان

صادر شده فورمه های قرارداد و تضمینات   9تضمین آفر با استفاده از فورمه تضمین آفر شامل قسمت "آفر شامل

 می باشد. ( چهل هزار افغانی صرف بصورت تضمین بانکی۰۱،۱۱۱) مبلغ تضمین آفر ."باشد

 .معادل آن میباشد بادلهقابل ت به سهولت اسعار سایرویاواحد پولی تضمین آفر افغانی 

 تضمین آفرداوطلب به درخواست وی بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده استرداد میگردد. 

  عار به اعتبار ساعت آفرگشایی میباشد.تاریخ نرخ تبادله اس

دستورالعمل  81.8ماده 

 برای داوطلبان
 {"قابل قبول نیست" "آفر های بدیل }

  

دستورالعمل  89.8ماده 

 رای داوطلبانب
 {یك اصل}تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردند 

 . شده تحویل داده شودو سافت آن در سی دی درایور ویا فلش در دراخل پاکت مهر و امضأ  

 ج. تسلیمی آفر ها 

دستورالعمل   20.8ماده 

 برای داوطلبان

 {"قابل قبول نیست"}ارائه آفر ها بصورت الکترونیکی 

 

 8جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

  ۱۰ریاست تدارکات، منزل }توجه: 

منزله وزارت مخابرات و تکنالوژی  ۱۸تعمیر  افغانستان –کابل  وات ، پل باغ عمومی، محمد جان خان}آدرس: 
 {معلوماتی 

 (۱۰منزل  ۳۱۹شماره  شماره اطاق:  منزل و

 ghulam.1996@gmail.com/ ایمیل آدرس: 5652020280شماره تماس :

CC   amanzafar23@gmail.com 

mailto:ghulam.1996@gmail.com
mailto:amanzafar23@gmail.com
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 2جزء  20.2ماده 

 دستورالعمل برای داوطلبان

بعد از رخصتی در همان صتی واقع گردد مجلس آفر گشایی در روز رخهرگاه در تاریخ ضرب العجل تسلیمی آفر 

 تدویر میگردد. ساعت تعین شده

 1جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

ساعت ده ه شنبه سروز  ۹۱/۱۱/۱۹۳۱ضرب العجل آفرگشاییپاکت شرطنامه حاوی هشدار اینکه قبل از تاریخ  

 باز نگردد بجه قبل از ظهر 

 مشخصات داوطلب روی پاکت آفر درج گردد.

دستورالعمل  28.8ماده 

 برای داوطلبان

 از داوطلبی در محل و تاریخ ذیل صورت میگیرد: قبلمجلس 

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اداره: 

 ریاست تدارکات  ۱۰آفرگشایی: ریاست تدارکات منزل قبل از محل تدویر جلسه 

 ( ده بجه قبل از ظهر ۱۱:۱۱ساعت ) ۱۹۳۱دلو سال  ۱۱تاریخ و ساعت تدویر جلسه قبل از داوطلبی:  

 0202805652شماره تماس: 

  amanzafar23@gmail.comایمیل آدرس: 

دستورالعمل   21.1ماده 

 برای داوطلبان

روز  21معیاد اعتبار تضمین آفر می باشد.  اعتبار از تاریخ روز آفرگشایی{نود روز (90)} حداقل میعاد اعتبار آفر

 فر میباشداضافه از معیاد اعتبار آ

 آفر گشایی و ارزیابی د.  

  24.8ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

  ۱۰منزل ریاست تدارکات  و تکنالوژی ملوماتی، منزله وزارت مخابرات ۱۸تعمیر "}درس: آ

 ۱۹۳دلو ۹۱ده بجه قبل از ظهر ۱۱:۱۱ساعت  شنبه هسروز : آفرگشایی زمان و تاریخ

دستورالعمل  18.8ماده 

 برای داوطلبان

 دد.داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گر رجیح تدارکات از منابعت

 در مقایسه با داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان پنج فیصد.داوطلب داخلی زن 

ام آن متعلق به زنان بوده وحداقل پنجاه فیصد منظور از داوطلب زن ) شخص حکمی است که مالکیت و اسه

 کارکنان آن نیز متشکل از زنان باشد.

 عقد قرارداداعطا هـ.  

دستورالعمل  15.8ماده 

 برای داوطلبان

 تضمین اجرای قابل قبول اداره، تضمین بانکی می باشد. 

 ورت عموم تضمین اجرا می باشد. بص و غیر مشروطفورمه  های قرارداد  9}تضمین بانکی مطابق قسمت 

 فیصد قیمت قرارداد می باشد.    80الی  5

دستورالعمل برای  16.8ماده 

 داوطلبان

 . {"قابل تطبیق نیست"}پیش پرداخت 

دستورالعمل  11.8ماده 

 برای داوطلبان

 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:  اعتراضات 

 ژی معلوماتی خیبر صدیقی رئیس تدارکات وزارت مخابرات و تکنالو }

  84منزل منزله،  81باغ عمومی تعمیر  پل}آدرس: 

 {"ناحیه دوم شهر کابل، محمد جان خان وات"}شهر: 

ناعت داوطلب معترض به پاسخ اداره، ( روز و یا عدم ق7عدم ارائه پاسخ توسط اداره در خالل مدت )در صورت 
  کات ملی ارسال دارد.داوطلب می تواند درخواست های تجدید نظر  را به اداره تدار

mailto:amanzafar23@gmail.com
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 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی

 عنوان فورمه   شماره فورمه 

  فورمه تسلیمی آفر   08ساختمانی کوچك/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهلیت داوطلب  02فورمه امور ساختمانی کوچك /

 فورمه نامه قبولی آفر    01/ امور ساختمانی کوچك فورمه

 آفر  تسلیمیفورمه 

 10فورمه امور ساختمانی کوچك/

 

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

 .{                                                   نام اداره درج گردد: }اداره

 {                                               شماره داوطلبی درج گردد  شماره داوطلبی: }

 

 {                                                       درج گردد عنوان تدارکات )پروژه(} :تدارکاتعنوان 

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

شماره و تاریخ صدور ضمیمه } ره:و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شما مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق 
عنوان و نمبر تشخیصیه قرارداد درج }نداشته و پیشنهاد اجرای  {                                            درصورت لزوم درج گردد

 به  شرایط عمومی قرارداددر مطابقت به {                                                            گردد

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

 صورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:درپیشنهاد شده:  تخفیفات .8

 قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:........................ (8)

 بل احجام کارهر تخفیف پیشنهاد شده و  اقالم مشخص شده }قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:..................... (2)
 ؛{                                                                    یدرا که قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کن

 {                                                             مبلغ و فیصدی به ارقام و حروف درج گردد}ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ 
 م. نحیث پیش پرداخت درخواست می نمائیرا م

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

مین آفر تض یا اظهار نامه در صورت لزوم تضمین آفرو میعاد اعتبار در مطابقت با ما بدینوسیله تصدیق می داریم که این آفر 

می باشد. یبصفحه معلومات داوطل مندرج  

، سر از تاریخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان  86ماده  8اد مشخص در بند فر ما برای میعآ

اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول  دستورالعمل برای داوطلبان  28ماده  8بند 

 بوده میتواند؛

، بخاطر  دستورالعمل برای داوطلبان 15ماده  8بند  ، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء را در مطابقت باقبول شود آفرماهرگاه 

 اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛
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 4ماده  8ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرایط مطابق بند 

می باشیم. مل برای داوطلبان دستور الع  

، نداریم. دستور العمل برای داوطلبان 4ماده  2ما هیچ گونه تضاد منافع مطابق بند   

 4و  1 ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های

شناخته نشده ایم. محروم  ،دستور العمل برای داوطلبان 4ماده   

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:

 تاریخ: 
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 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 10فورمه امور ساختمانی کوچك/

دستور العمل برای  5ر مطابقت به ماده لی اهلیت داهلیت و یا تصدیق ارزیابی قباین فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی 
ردیف ها  در جدول های موجودداوطلب می تواند  استفاده میگردد. این معلومات در قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت داوطلبان

، داوطلب صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی اهلیت و ستون های اضافی عالوه و

 را درج نماید.  تجدید شدهباید صرف معلومات 
 

 (JVداوطلب یا داوطلب مشترک ) .0

 {یك کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد} داوطلب:حالت حقوقی  8.8

 {محل ثبت درج گردد} محل ثبت:

 {محل اصلی تجارت درج گردد: }یآدرش تجارت

 {گردد یك کاپی صالحیت نامه ضمیمه: }صالحیت نامه امضا کننده آفر

صفحه معلومات داوطلبی درج  5ماده  5بند  8جزء  تعداد مطابق به}در جریان حجم معامالت ساختمانی اجرا شده  8.2
 می باشد.  {پول افغانی درج گرددواحد مبلغ به }سال گذشته، به مبلغ {گردد

 

 2تعداد مطابق به جزء }جریان  رتعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی د 8.1
جدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 5ماده  5بند 

 می باشد.{گردد

 

  

 5ماده  5بند  1جهت تکمیل جدول ذیل به جزء }تجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان  8.4
ین جدول گردد. در صورت لزوم ردیف اضافی دستور برای داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج ا

 {می باشد.عالوه گردد
   

 

 

 

 

 

 
 

  

ص خام طرف قرارداد و شن کشور و نام پروژه

 ارتباطی

نی نوعیت امور ساختما

تکمیل شده و سال 

 آنی تکمیل

 دادرمجموعی قرا شرزا

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}
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جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، }اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی جهت اداره و اجرای قرارداد  8.5
 9 ماده 8بند  واوطلبان دستور العمل برای د 5ماده  5بند  4تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیك ضمیمه گردیده و نیز به جزء 

 { می باشد. مراجعه گردد شرایط عمومی قرارداد،

 تعداد سالهای تجربه کاری نام  وظیفه    

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 این وظیفه

 }معلومات درج گردد }معلومات درج گردد }معلومات درج گردد }معلومات درج گردد

    

 7جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، و نیز با مراجعه به ماده }: قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط 8.6
  می باشند.{شرایط عمومی قرارداد، تکمیل گردد

 

تعداد سالهای تجربه  نام  وظیفه    

 کاری

 )عمومی(

اری در  سالهای تجربه 

 ه این وظی

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}

    

شده توسط مفتش  تائیدسال گذشته، بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر {تعداد به ارقام و حروف درج گردد} تفتیشگزارش  8.7

 {.لست و کاپی ها ضمیمه گردد}مستقل 

و  (قرضهاعتبارات )انواع ، دسترسی به ی(نقددارائی سیال )اهلیت:  نابع مالی جهت تکمیل نمودن معیارشواهد دسترسی به م 8.1

داوطلب مکلف است لست می باشد. {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمایوی ضمیمه گردد} منابع مالی سایر اسناد

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

 گرفته می شود:بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانك های ذیل تماس  8.9

 {نام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس بانك درج گردد}

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکمیل }دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب:مور معلومات در  8.80
 {گردد

 

 نازعه ممبلغ  منازعه   ی د  رطرف های دیگ

ریح تجهیزات بشمول ات نام تجهیزات  

)تاریخ ساخت و مدت 

 کارایی(

 حالت تجهیزات 

خوب، کهنه، و  )جدید

 دسترس(  ب تعداد ق

ید با  و یملکیت، کرایه، 

ذکر طرف های مقابل 

 د یه و خر کر

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}
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 {ج گرددمعلومات در} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}

   

 {فهرست ترتیب گردد}پروگرام، روش کار، و تقسیم اوقات کار پیشنهاد شده:  8.88

 {فهرست ترتیب گردد}توضیحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نیاز جهت تکمیل نمودن معیار شرطنامه: 

 ( JVشرکت مشترک ) .0

 د. گردارائه  فوق برای هر شریك شرکت مشترک 8.80الی  8.8معلومات مندرج فهرست  2.8

 گردد. برای شرکت مشترک ارائه  8.88رج معلومات مند 2.2

 صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.  2.1

موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که باالی تمام شرکا الزامیت قانونی داشته باشد و نشان دهنده موارد ذیل باشد ضمیمه  2.4

 گردد:

 بصورت مشترک و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند. تمام شرکا  (8)

یکی از شرکا منحیث شریك اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر  (2)

 شرکا می باشد؛

 یرد.تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریك اصلی صورت میگ (1)

 نیازمندیهای اضافی  .3

 را ارائه نماید.  صفحه معلومات داوطلبیداوطلبان باید معلومات اضافی مورد نیاز مندرج  1.8

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:

 تاریخ: 
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 9نامه قبولی آفرورم ف

 13فورمه امور ساختمانی کوچك/

 تاریخ: }تاریخ صدور این نامه را درج نمایید{ شماره: }شماره صدور این نامه را درج نمایید{

 {نام اداره تدارکاتی را درج نمایید}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:

تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن این نامه قبولی آفر به 

نام پروژه یا قرارداد را }برای تدارک  شما{ تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید}اطالع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ 
طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان  {،به ارقام و حروف بنویسیدمبلغ را }به قیمت قطعی مجموعی مبلغ {، بنویسید

 مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

طرزالعمل  ( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و80لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در 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 

 بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد: استرداد نخواهد

 مشخصات تدارکات/ قرارداد: }نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید{

 شماره تشخیصیه تدارکات: }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{

 قیمت مجموعی قرارداد: }قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید{

 نوعیت تضمین اجرای قرارداد: }نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید{

 مقدار تضمین اجرای قرارداد: }مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید{

 زمان عقد قرارداد: }تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید{

 مکان عقد قرارداد: }محل عقد قرارداد را بنویسید{

 چنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید.هم

 نام و تخلص:

  وظیفه:
 امضاء و تاریخ10

 

 

 

 

 

                                                 
زالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در ( حکم هشتاد و پنجم طر8طبق فقره ) 9 

تدارکات  طه صالحیت کمیسیونصورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حی

 ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می 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  10
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 سمت چهارم:  شرایط عمومی قراردادق

مکمل بوده و بیانگر حقوق و مکلفیت های  یك سند ذیل لست شدهشرایط خاص قرارداد و سایر اسناد  }شرایط عمومی قرارداد،
  باشد. طرفین قرارداد می

در  تعغیرات مندرج پا ورقی ها وروده گردیده و با ( استفادadmeasurementsاد های فی واحد )در قرارد این شرایط عمومی

 قرارداد های با باالمقطع نیز استفاده میگردد.  

 الف: عمومیات

 تعریفات  -8ماده 
  اصطالحات تعریف شده به صورت درشت تحریر گردیده اند: -8

 می باشند.شامل آفر که احجام کار قیمت گذاری شده بل احجام کار:  -8

 . تعریف گردیده اندشرایط عمومی قرارداد  44حوادث که در ماده  حوادث قابل جبران: -2

ر پروژه در مطابقت به بند مدی توسط تصدیق شده یتاریخ تکمیل امور ساختمانتاریخ تکمیل:  -1

 شرایط عمومی قرارداد.  55ماده  8

: موافقتنامه کتبی میان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکمیل و حفظ و مراقبت امور قرارداد -4

 می باشد.  شرایط عمومی قرارداد  1ماده  2بند مندرج  قرارداد شامل اسناد  است. ساختمان 

برای انجام امور ساختمانی توسط اداره قبول گردیده ی و: شخص یا شرکتی که آفر  قراردادی -5

 باشد. 

  به اداره تسلیم گردیده است.  داوطلب برندهآفر مکمل که توسط : آفر قراردادی -6

می  قراردادوارده مطابق بعدی : قیمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیالت قیمت قرارداد -7

 باشد. 

 ویمی می باشند.روز تق: روز -1

ر که در مقابل آن به قراردادی به اساس کار، مواد خام، تاسیسات به اضافه فیصدی : کامزد کار -9

 موافقه شده مصارف غیر مستقیم و مفاد پرداخت میگردد. 

 کار که مطابق شرایط قرارداد تکمیل نشده باشد. از : قسمت نواقص -80

ه به صالح نواقص توسط مدیر پروژا: تصدیقنامه است که بعد ازنواقص رفعسند تصدیق  -88

 قراردادی صادر میگردد. 

شرایط   15ماده  8محاسبه از تاریخ تکمیل قرارداد که در بند قابل : میعاد میعاد رفع نواقص -82
 از آن تذکر رفته است.  خاص قرارداد

دیر پروژه بمنظور توسط مو تآئید شده : در برگیرنده محاسبات و معلومات ارائه شده نقشه ها -81

 اجرای قرارداد می باشد.

 می باشد.  شرایط خاص قرارداددر  : طرف قرارداد مشخص شده ارهاد -84

، بصورت موقت در ی: ماشین آالت و وسایط نقلیه که جهت اجرای امور ساختمانتجهیزات -85

 ساحه کار فراهم میگردند.  

 : قیمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد. قیمت ابتدایی قرارداد -86

تاریخ می نماید.  تکمیلتخمینی که قراردادی امور ساختمان را : تاریخ تاریخ تخمینی تکمیل -87

این تاریخ صرف با صدور دستور تمدید می باشد.   شرایط خاص قراردادتخمینی تکمیل مندرج 

  ر نموده می تواند. یغیت یا تسریع توسط مدیر پروژه میعاد

، یامور ساختمان بشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای مواد: تمام مواد خام -81
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 استفاده میگردد. 

عملکرد میخانیکی، برقی، کیمیاوی، یا دارائی امور ساختمانی که  منضمات: تآسیسات -89

 بیولوژیکی باشد. 

با صالحیت که  تذکر رفته یا شخص شرایط خاص قرارداددر  وی: شخص که نام مدیر پروژه -20

مسؤلیت نظارت و  باشد و  توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی  گردیده

  ی را دارا باشد. مدیریت قرارداد امور ساختمان

28- SCC : .به معنی شرایط خاص قرارداد است 

  می باشد. شرایط خاص قرارداد  : ساحه مشخص شدهکارساحه  -22

شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بینانه و مشرح در مورد وضیعت سطح : ساحه بررسیگزارش  -21

 باشد. و سطح فرعی ساحه می

رات و اضافات وارده یا تائید شده یغیو تشامل در قرارداد : مشخصات امور ساختمانی مشخصات -24

 توسط مدیر پروژه می باشد. 

، تاریخ که قراردادی کار شرایط خاص قرارداد: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج کارتاریخ آغاز  -25

 باشد. نمی ساحه  تسلیمیبه تاریخ مصادف  لزوماًمی نماید این تاریخ  آغازامور ساختمان را 

از امور ساختمانی قرارداد  : شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخشقراردادی فرعی -26

 می باشد.  نیز ساحه در  یکه در برگیرنده امور ساختمان داشته

شده و یا دور شده توسط ، نصب ه شده، ساختشده : ساختمان دیزاینمؤقت های ساختمان -27

  ه برای اجرای امور ساختمانی و یا نصب آن ضروری می باشد. قرارددای ک

 یر در امور ساختمانی می باشد.یغ: امر مدیر پروژه مبنی بر تتعدیل -21

، تخریب، ترمیم یا نو سازی یك عمارت، آماده شامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  -29

ضمنی آن )برمه کاری، نقشه  ئیناتی و نیز خدماتساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تز

زلزله و خدمات مشابه و امثال آن( است که مطابق مندرج برداری، تصویر برداری، تحقیقات 

قرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قیمت خود عمارت بیشتر 

 نگردد.

 تفسیر -2ماده 

  

جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود. ، مفرد به عوض شرایط عمومی قراردادبمنظور تفسیر  2.8

عناوین فاقد اهمیت می  را افاده می نماید.و یا باالعکس آن  خنثییا معنی مذکر همچنان مؤنث 

مدیر دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیده باشند. معانی عادی  کلمات باشند.

 وضاحت ارائه می نماید.  شرایط عمومی قرارداد،پروژه به پرسش ها در مورد 

 اشارات در ،شرایط خاص قرارداددر صورت تذکر تکمیل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در  2.2

، تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمیل به هر قسمت امور به امور ساختمانی شرایط عمومی قرارداد

ل برای تمام کار امور ساختمان( به تاریخ تکمیل و تاریخ تخمینی تکمی اشاره)به استثنای  یساختمان

 می باشد.  قابل تطبیق 

 ند:داسناد تشکیل دهنده قرارداد به ترتیب اولویت ذیل تفسیر میگر 2.1

 موافقتنامه؛  -8

 نامه قبولی آفر؛ -2

 ی؛آفر قرارداد -1

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 شرایط عمومی قرارداد؛ -5
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 مشخصات تخنیکی؛ -6

 نقشه ها؛ -7

 و  ؛بل احجام کاری -1

 از آن تذکر رفته است.   شرایط خاص قراردادسایر اسناد تشکیل دهنده قرارداد که در  -9

زبان و قانون  -1ماده 

 قرارداد
 است.  گردیدهبیان  شرایط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  1.8

تصامیم مدیر  -4ماده 

 پروژه 
داد میان اداره و قراردادی را اتخاذ می نماید. مسایل قراردر مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصمیم  4.8

 تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداددر  مگر اینکه طور دیگری

 واگذاری  -5ماده 
، محول مکلفیت های خود را به شخص دیگری مدیر پروژه با صدور ابالغیه به قراردادی، مسؤلیت ها و  5.8

 می نماید.  یا مسؤلیت ها و مکلفیت های محول شده را فسخ

  ارتباطات -6ماده 
در صورت صرف هر گونه ارتباط بر قرار شده میان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابالغیه  6.8

  قابل اجرا می باشد. تسلیمی

عقد قرارداد  -7ماده 

 های فرعی
ورتیکه قبالً در آفر ص در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در باید اداره را کتباً قراردادی 7.8

داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده 

سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های 

 اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.

حجم فیصد  20بیشتر از یا و بدون موافقه کتبی اداره  را فیصد حجم قرارداد 20الی  قرارداددر صورتیکه  7.2

این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی  ،قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد

ارداد قابل گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قر

 استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

سایر   -1ماده 

 قراردادی ها
در میان تاریخ و اداره  خدمات ارائه کننده گان، مقامات دولتی، سایر قراردادیانبا  ساحه کار را  قراردادی 1.8

مشترکاً استفاده  می نماید. قراردادی  از آن تذکر رفته شرایط خاص قراردادکه در تقسیم اوقات کار آنان 

داره تذکر رفته فراهم می نماید. ا کارتقسیم اوقات همچنان تسهیالت و خدمات را برای آنها طوریکه در 

 سازد. راردادی اصلی را از موضوع مطلع و قداده ر یمیتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغی

  کارمندان -9ماده 
، یا کارمندان دیگری را که توسط جدول کارمندان کلیدیت کارمندان کلیدی مندرج قراردادی مکلف اس 9.8

، استخدام نماید. مدیر پروژه جدول  کارمندان کلیدیمدیر پروژه تآئید گردیده، جهت انجام وظایف مندرج 

عادل یا تعویض کارمندان کلیدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آنها بطور قابل مالحظه م

 باشد.   جدول کارمندان کلیدیباالتر از کارمندان کلیدی مندرج 

قراردادی اداره را از اخراج  راردادی را با ارائه دالیل نماید.می تواند درخواست اخراج کارمند ق مدیر پروژه 9.2

 ان میدهد.  اطمینروز،  (7)در جریان و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد کارمند مذکور 

خطرات به  -80ماده 

  اداره و قراردادی
فته است، ر خود طوریکه در قرارداد تذکرمربوط خطرات  اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره 80.2

 . می باشند

خطرات  -88ماده 

 مربوط اداره 
 به اداره می باشد:از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوط ذیل خطرات  88.8

، تآسیسات، مواد خام، و یخطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکیت )به استثنای امور ساختمان -8
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 تجهیزات( که ناشی از:

که نتیجه اجتناب نا پذیر  توسط ساختمان یا به منظور ساختمانساحه  تصرفاستفاده یا  (8)

 امور ساختمان باشد؛ یا 

در حقوق قانونی توسط اداره یا توسط شخص ا مداخله ی مسئولیت قانونی تخطی ازغفلت،  (2)

 که در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی 

بوده تقصیر اداره که ناشی از ، تآسیسات، مواد خام و تجهیزات به اندازه یخطر خساره به امور ساختمان -2

منطقه که ساحه کار در آن واقع شده است را  گی کهیا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلود

 متاثر سازد.

از زمان آغاز کار ، تآسیسات، مواد خام، به استثنای زیان و خساره ییا خساره به امور ساختمان زیانخطر  88.2

ینکه مفقودی و خساره ناشی از موارد ذیل مگر ا مربوط به اداره می باشد صالی صدور تصدیقنامه رفع نواق

 باشد:

 ؛ینقص موجود در تاریخ تکمیلی امور ساختمان -8

 مربوط به اداره نباشد؛ یا خطر حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکمیلی که  -2

 . دادی در ساحه بعد از تاریخ تکمیلفعالیت های قرار -1

خطرات  -82ماده 

 مربوط به قراردادی 
بشمول امور ساختمان،  خطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکیت )بدون محدودیت 82.8

الی صدور تصدیقنامه مسؤلیت رفع نواقص که  یتآسیسات، مواد خام، و تجهیزات( از آغاز کار امور ساختمان

 مربوط به اداره نباشد، مسؤلیت قراردادی می باشد. 

 بیمه  -81ماده 

 
ار الی ختم میعاد خود را از تاریخ آغاز ک ناشی از خطراتقراردادی مکلف است پوشش بیمه حادثات ذیل  81.8

 مهیا سازد: شرایط خاص قرارداد،مسؤلیت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج 

 زیان یا خساره به امور ساختمانی، تآسیسات، و مواد خام؛ -8

 زیان یا خساره تجهیزات؛ -2

زات( مربوط به ، تآسیسات، مواد خام، و تجهییزیان یا خساره ملکیت )به استثنای امور ساختمان -1

 قرارداد؛ و 

 صدمه شخصی یا مرگ.   -4

بیمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت تآئیدی به مدیر پروژه تسلیم می نماید. بیمه در  پالیسی ،قراردادی 81.2

 برگیرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  

دی، اداره بیمه الزم را بدین منظور فراهم در صورت عدم ارائه پالیسی بیمه و تصدیقنامه بیمه توسط قراردا 81.1

قرض قابل پرداخت باالی ی حصول یا در صورت عدم پرداخت، و قیمت بیمه پرداخت شده را از قرارداد

 قراردادی  محسوب میگردد. 

 هرگونه تغییر در شرایط بیمه بدون تآئید مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.  81.4

 عمل می نمایند.  طرفین مطابق شرایط پالیسی بیمه 81.5

گزارش  -84ماده 

 تحقیق ساحه
 

و سایر معلومات که در  شرایط خاص قرارداد مندرج ساحه  بررسیگزارش در ترتیب آفر به  قراردادی 84.8

 دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید. 

پرسش ها در  -85ماده 

مورد شرایط خاص 
  ، توضیحات ارائه می نماید.شرایط خاص قرارداد مدیر پروژه به پرسش ها در مورد 85.8
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 قرارداد

 را در مطابقت به مشخصات تخنیکی و نقشه ها  اجرا و نصب می نماید.  یقراردادی امور ساختمان 86.8 قراردادی  -86ماده 

تاریخ  -87ماده 

 تخمینی امور ساختمان 

نامه کاری ارائه شده یا تجدید و طبق بر شروعکار  نامه آغازرا بعد از اخذ  یقراردادی کار امور ساختمان 87.8

 ، تکمیل می نماید. یی تکمیلتاریخ تخمین درشده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و 

تصدیق  -81ماده 

 توسط مدیر پروژه

مؤقت می باشد به مدیر پروژه که نشان دهنده  امور ساختمانی  را ه هاقراردادی مشخصات تخنیکی و نقش 81.8

 می نماید. ئهاراجهت تآئید 

 مؤقت می باشد.  یل دیزاین امور ساختمانئوقراردادی مس 81.2

ساختمان ارائه شده در دیزاین مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤلیت قراردادی  یتصدیق دیزاین امور ساختمان 81.1

  متاثر نمی سازد.را های موقت 

   حاصل می نماید. مؤقت  یندیزاین امور ساختمات را در تصدیق اشخاص ثالدر صورت لزوم، قراردادی  81.4 

مؤقت و دایمی  قبل از استفاده باید  یتمام نقشه های تهیه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمان 81.5 

 دند. توسط مدیر پروژه تآئید گر

 قراردادی مسؤل ایمنی تمام فعالیت ها در ساحه می باشد.  89.8 ایمنی  -89ماده 

ساحه کشف گردد، ملکیت اداره می باشد. در صورت در  زش که بصورت تصادفی با ارتاریخی یا  شیهر  20.8 اکتشاف -20ماده 

را توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مدیر پروژه موضوع را  یکشف، قراردادی امور ساختمان

 فرهنگی و تاریخی دارائی هایقانون حفاظت از  80طبق ماده  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگبه اطالع 

 رساند.  می

ملکیت  -28ماده 

 ساحه

شرایط  مندرجتاریخ  دراداره تمام ساحه را در اختیار قراردادی قرار می دهد. در صورتیکه اداره ساحه را  28.8
اداره پنداشته  تقصیرشروع فعالیت های مربوط در در اختیار قراردادی قرار ندهد، تاخیر  خاص قرارداد

 . قابل جبران می باشد عملشده که خود یك 

دسترسی به  -22ماده 

 ساحه 

ص ساختمانی را به مدیر پروژه  یا شخقراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محالت مرتبط به کار امور  22.8

 با صالحیت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد. 

دستور،  -21ماده 

 ش و بررسی یتفت

 ساحه باشد، انجام می دهد. در ابقت به قوانین قابل تطبیق مدیر پروژه را که در مط قراردادی تمام دساتیر 21.8

قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های  21.2

قراردادی توجه داشته فرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

و بررسی  بیان کننده عمل جلوگیری از تفتیش که فساد و تقلب 60ده ما 8باشد که مطابق بند 

ش و بررسی حکومت، ایجاد مانع تلقی یحق تفت 21ماده  2دولت از جانب قراردادی مطابق بند 

 گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غیر واجد شرایط بودن می گردد.

قراردادی خارج از صالحیت وی تحت قرارداد یا تصمیم  در صورتیکه تصمیم مدیر پروژه به باور 24.8 منازعه  -24ماده 

( روز از اطالعیه تصمیم ، به مرجع حل 84اینصورت تصمیم اتخاذ شده در جریان ) باشد، در نادرست

 ارجاع می گردد.  و فصل منازعات

 ( روز از اخذ اطالعیه منازعه، ارائه می نماید. 21مرجع تصمیم کتبی خود را در جریان ) 24.2 

 ترول زمان ب. کن

برنامه ، شرایط خاص قرارداد مندرج  قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان  25.8 کاری پالن -25ماده 

 را جهت تآئیدی به مدیر پروژه ارائه نماید.  ی، ترتیبات، و زمان بندی فعالیت های اموساختمانکاری

دهنده پیشرفت واقعی بدست آمده هر فعالیت و اثر پیشرفت بدست  باید نشانتجدید شده کاری  پالن 25.2

 باشد.  مول هر تغییر در تسلسل فعالیت هاآمده باالی زمان کار با قیمانده، بش

ئید به ، جهت تاشرایط خاص قراردادکاری تجدید شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادی پالن 25.1

کاری تجدید شده در خالل مدت مشخص شده  ت عدم ارائه پالننماید. در صور مدیر پروژه ارائه می

و الی ارائه  معطل قراردادده شدهاز پرداخت بعدی  شرایط خاص قرارداد ندرجشرایط خاص قرارداد، مبلغ م

 ادامه می یابد. آن پرداخت  معطلیکاری تجدید شده،  پالن

. قراردادی می متاثر نمی سازدهای قراردادی را کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفیت  ئید پالنتا 25.4
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کاری تجدید شده مدیر پروژه ارائه نماید. پالن  نموده و به بازنگریکاری خود را در هر زمان تواند پالن 

  قابل جبران می باشد.  واقعاتاضافه کاری و کم کاری و نشان دهنده 

تمدید تاریخ  -26ماده 

 تخمینی تکمیل 

که تکمیل کار امور ساختمان را در اضافه کاری  دستورجبران یا قابل در صورت وقوع حادثه مدیر پروژه  26.8

مصرف اضافی به  وقوعسبب که تسریع کار توسط قراردادی تاریخ تخمینی تکمیل نا ممکن سازد، بدون 

 گردد، تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را تمدید می نماید. وی 

 واقعاتد را با در نظر داشت اثرات درخواست تمدید، تصمیم و اندازه تمدیاز روز  28ن مدیر پروژه در جریا 26.2 

جبران یا اختالف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از قابل 

در بررسی  جانب قراردادی مبنی بر تآخیر یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگیری تآخیر، این تآخیر

 تاریخ تخمینی تکمیل تمدید شده، مد نظر گرفته نمیشود. 

در صورتیکه اداره خواهان تکمیل کار امور ساختمان در تاریخ پیشتر از تاریخ تخمینی تکمیل باشد، مدیر  27.8 تسریع  -27ماده 

نماید. در  پروژه پشنهاد های قیمت گذاری شده را جهت تطبیق تسریع الزم از قراردادی مطالبه می

صورت قبول پیشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمینی تکمیل طبقاً تعدیل و توسط اداره و قراردادی تآئید 

 میگردد. 

بعد از قبولی از جانب  یپیشنهاد های قیمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکمیل امور ساختمان 27.2

 یگردد. محسوب م اضافه کاریاداره،  در قیمت قرارداد درج و 

 -21ماده 

تآخیرسفارش شده 

 توسط مدیر پروژه 

را به  یپیشرفت هر فعالیت در محدوده امور ساختمان تاخیر دستور تآخیر آغاز یامی تواند مدیر پروژه  21.8

 دهد. قراردادی ب

جلسات  -29ماده 

 مدیرت

هدف از د. ننموده می توان ، درخواستاداریقراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات یا اداره  29.8

می  12ماده  8با حادثات مندرج بند برخورد باقیمانده و  یبررسی پالن کار امور ساختمان اداریجلسات 

 . باشد

جلسه ارائه  حاضرین را ثبت و کاپی های آن را به اداره و  اداریمدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه  29.2

توسط طرفین در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدیر پروژه تعیین  فعالیت های قابل اجرامی نماید. 

 می گردد. 

هشدار زود  -10ماده 

 هنگام

قراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتمالی که سبب  10.8

آخیر انجام امور ساختمان ، افزایش قیمت قرارداد، یا تیتآثیر منفی روی کیفیت امور ساختمانورود 

میگردد، هشدار میدهد. قراردادی اثرات تخمینی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را باالی قیمت 

 قرارداد و تاریخ تکمیل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید. 

جلوگیری یا کاهش اثرات مدیر پروژه در حصه ترتیب یا مدنظر گرفتن پیشنهاد ها جهت با قراردادی  10.8

 حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید. 

 ج. کنترول کیفیت 

تشخیص  -18ماده 

 نواقص 

مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی را مطلع می سازد.  18.8

امور ساختمان تآثیری بر مسؤلیت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور جستجو و برمال این بررسی کار 

را که به باور مدیر پروژه دارای  یساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمان

 می نماید.  نواقص است، بررسی

در ام آزمایش که در مشخصات تخنیکی از آن تذکر نرفته، و در صورت دستور مدیر پروژه جهت انج 12.8 آزمایش  -12ماده 

و نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت میگردد. در صورت عدم  صورت تثبیت نواقص، مصرف بررسی

 موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی میگردد.  

تصحیح  -11ماده 

 نواقص

نواقص که از تاریخ تکمیلی مشخص  رفعص قبل از میعاد مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نواق 11.8

نواقص، تمدید  تکمیل رفعنواقص الی  ز میگردد، مطلع می سازد.  میعاد رفعآغا شرایط خاص قراردادشده 

 میگردد. 

رفع را در طول زمان مشخص شده اطالعیه اطالع داده شده توسط مدیر پروژه قراردادی هر نواقص  11.2
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 نماید.  رفع می نواقص 

نواقص  -14ماده 

 تصحیح نا شده 

نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، رفع در صورتیکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطالعیه  14.8

مبلغ متذکره از تامینات قراردادی وضع در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی 

   . می گردد

 ارف د. کنترول مص

بل احجام  -15ماده 

 11کاری

که توسط قراردادی اجرا  یو راه اندازی امور ساختمان رنده اقالم،  نصب، آزمایشبل احجام کاری در برگی 15.8

 میگردد، می باشد. 

بل احجام کاری جهت محاسبه قیمت قرارداد استفاده میگردد. پرداخت برای مقدار امور ساختمان انجام  15.2

 مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت میگیرد.  شده به نرخ

تغییر  -61ماده 

 12مقدار

 

 قراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئیات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائه می نماید. 16.8

اضافه کاری  - 17ماده 

 و کم کاری

  گردد. می شامل  توسط قراردادیی تجدید شده در برنامه کار تمامی اضافه کاری و کم کاری ها 17.8

پرداخت  -11ماده 

های برای اضافه کاری 

 ها

اضافه کاری دستور داده برای قراردادی نرخ خود را   ،دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژهدر صورت  11.8

های روز یا مدت بیشتر که توسط مدیر پروژه بیان شده ارائه می نماید. مدیر پروژه نرخ  7شده در جریان 

  ارائه شده را بررسی می نماید. 

نرخ قبالً ارائه شده در بل احجام کاری  نیز باشد، بل احجام کاریقلم اضافه کاری شامل اقالم در صورتیکه  11.2 

 منحیث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

فارش و تغییرات را در قیمت قرارداد  در صورتیکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغییرات را س 11.1 

 به اساس تخمین اثرات تغییرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید. 

یا سبب   زمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداشبته باشد استجعالیت به نسبت صورتیکه  در  11.4 

 قابل جبران پنداشته می شود. دثه ارائه نگردیده و اختالف منحیث حانرخ کار گردد،  در تآخیر

قراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جلوگیری گردد،  11.5 

 نمی باشد.  

تخمین  -19ماده 

 جریان پول نقد

 ین جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را به، قراردادی تخم13کاری پالندر در صورت تجدید نظر  19.8

مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمین جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ 

 مبادله قرارداد تبدیل میگردد. 

تصدیقنامه  -40ماده 

 پرداخت ها  

صورت ماهانه ارزش تخمینی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغ تصدیق شده به قراردادی  40.8

 ا به مدیر پروژه تسلیم می نماید.  قبلی ر

 مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی را تصدیق می نماید.  40.2

                                                 
 

 

شرایط  17ماده  2با بند شرایط عمومی قرارداد 17ماده  8بل احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند  }در قرارداد با پرداخت باالمقطع11 
 بشکل ذیل تعویض گردد: عمومی قرارداد

جدول  ایروز از اطالعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید. فعالیت ه 84تجدید نظر شده خویش را درجریان  جدول فعالیتقراردادی  17ماده  8بند 
 با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند.  فعالیت

در صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه در جدول فعالیت 17ماده  2بند 
 ارائه می نماید.  

 
شرایط  11با بند ا ماده  شرایط عمومی قرارداد 11حذف و بجای آن جدول فعالیت و ماده  }در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری12

 بشکل ذیل تعویض گردد: عمومی قرارداد
تعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صالحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جدول فعالیت،  11بند ا ماده 

 الیت تغییر نمی نماید{قیمت های جدول فع

 
 در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد{ }13 
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 ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخیص میگردد.  40.1

 تکمیل شده می باشد.  14بل احجام کاریارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقالم  40.4

 ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختالف و حادثه قابل جبران می باشد.  40.5

در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا متناسب به مقدار قبالً  یر پروژه اقالم قبالً تصدیق شدهمد 40.6

  از صورت ماهانه فعلی کم می کند. ی می باشد که شامل صورت ماهانه فعلشده تصدیق 

 از ( روز بعد10مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خالل مدت ) پرداخت ها در پیش پرداخت  48.8 پرداخت ها  -48ماده 

 . تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گیرد

طور دیگری  شرایط خاص قرارداددر  مگر اینکه می گیرد،به واحد پول افغانی صورت تمام پرداخت ها  48.2 

 تذکر رفته باشد. 

اقالم امور ساختمان که نرخ یا قیمت ارائه نشده، شامل دیگر قیمت ها و نرخ ها در قرارداد محسوب  48.1 

 پرداخت صورت نمیگیرد. به آن گردیده و از جانب اداره 

قابل  وقایع -42ماده 

 جبران 

 قابل جبران می باشد: ل وقایعموارد ذی 42.8

تسلیم  شرایط عمومی قرارداد 28ماده  8طابق بند ساحه کار را در زمان تسلیمی ساحه مندرج ماداره  -8

 ننموده است. 

اداره جدول فعالیت های قراردادیان دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختمان قراردادی تحت  -2

 این قرارداد را متآثر می سازد؛

بمنظور  یا هم دستور الزم  نماید یا نقشه ها، مشخصات تخنیکیمی  صادرپروژه دستور تآخیر را  مدیر -1

 اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛

اضافی را از قراردادی می نماید که درنتیجه  مالساختن یا اجرای آزمایشاتمدیر پروژه دستور بر -4

 ؛تثبیت نمی گردد آزمایش، نواقص

 ؛اجازه فعالیت نمی دهدبدون کدام دالیل مؤجه، قراردادی فرعی را  مدیر پروژه -5

نامه قبولی آفر به اساس  زمان قبل از صدوربطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به  در ساحهشرایط  -6

ل دسترس )بشمول گزارش های تحقیق ساحه(، معلومات قاب معلومات فرستاده شده به داوطلبان

 می باشد؛  عامه و بررسی عینی ساحه

یل به اضافی ب کاراتاداره را داده یا اقدامات پیش بینی نشده ناشی از  وضیعتمدیر پروژه دستور حل  -7

  ؛الزم باشدسایر دالیل ایمنی یا  دالیل

نمی  زمان مندرج قرارداد عملیا اداره در حدود  خدمات عمومیقراردادی ها دیگر، مقام های دولتی،  -1

 صارف اضافی به این قراردادی میگردد؛سبب تآخیر یا م کهنمایند، 

 تآخیر در پرداخت پیش پرداخت توسط اداره -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ تاثیر -80

 از جانب مدیر پروژه؛ بدالیل نا معقول  یتآخیر صدور تصدیق تکمیل امور ساختمان -88

 قبل ییل کار امور ساختماندر صورت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگیری از تکم 42.2 

 در موردمدیر پروژه تصمیم قیمت قرارداد و میعاد آن تعدیل می گردد. از تاریخ تخمینی تکمیل میگردد، 

 اندازه تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.  دازه افزایش قیمت قرارداد وان

توسط  به موقعه علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشدار در صورت ورود خساره به منافع اداره، ب 42.1 

 مستحق جبران نمی باشد. اندازه همان قراردادی به قراردادی، 

      سایرو ، (BRTدر صورت تغییر مالیات بشمول مالیه بر معامالت انتفاعی) را د مدیر پروژه قیمت قراردا 41.8 مالیه  -41ماده 

روز قبل از تسلیمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکمیلی، تعدیل می نماید. ( 21)مدت مالیات در میان 

قراردادی می باشد، مشروط بر اینکه این تغییرات قبالً به مالیه قابل پرداخت در این تعدیل ناشی از تغییر 

 شرایط عمومی قرارداد، نباشد.  47یا ناشی از حکم ماده  نگردیدهدر قیمت قرارداد منعکس 

                                                 
ی }در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت ها14 

 باشد"{تکمیل شده جدول فعالیت می 
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 .پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گیردباشد در صورت که طرف قرارداد داخلی  44.8 اسعار  -44ماده 

شرایط  که درمجاز می باشد صورت در  در قیمت عوامل بکار رفتهتعدیل قیمت به دلیل وقوع نوسانات  45.8 تعدیل قیم -45ماده 
     از آن تذکر رفته باشد. خاص قرارداد

از آن تذکر رفته، حفظ  شرایط خاص قرارداداداره الی ختم تمام کار ، قسمتی از پول هر پرداخت را که در  46.8 تآمینات  -46ماده 

 می نماید. 

تی، ورانتی و رفع نواقص و صدور تامینات، بعد از تکمیل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم میعاد گرن 46.2

  اداره به قراردادی مسترد می گردد.  تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب

جریمه  -47ماده 

 تآخیر 

برای روز های تآخیر محاسبه میگردد.   شرایط خاص قرارداد  جریمه تآخیر به نرخ فی روز مندرج 47.8

موفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان معینه آن نگردد، قراردادی در صورتیکه 

تدارکات، و هشتم طرزالعمل ابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد جریمه تآخیر مط

فیصد  80از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر 

فسخ میگردد. پرداخت  شرایط عمومی قرارداد  15قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

 خیر تاثیری بر مسؤلیت های قراردادی ندارد.   جریمه تآ

در صورت تمدید تاریخ تخمینی تکمیل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تآخیر، مدیر پروژه  47.2 

هرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخیر توسط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی، تصحیح 

 می نماید. 

)به  به نرخ فی روز مندرج مکافاتپیش از تاریخ تخمینی تکمیل،   یدر صورت تکمیل امور ساختمان 41.8  مکافات -41ماده 

استثنای روز های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت گرفته 

ان اجرای آن که زمرا ، به قراردادی پرداخت میگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده شرایط خاص قرارداد است( 

 می نماید. تصدیق  هنوز فرا نرسیده است 

پیش  -49ماده 

 پرداخت 

و از بانك قابل قبول اداره به مبلغ و اسعار مربوط اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین بانکی غیر مشروط در فورم  49.8

رداخت می نماید. تضمین پیش ، به قراردادی پشرایط خاص قراردادمعادل پیش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج 

پرداخت الی باز پرداخت پیش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تضمین پیش پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت 

 پیش پرداخت توسط قراردادی، کم میگردد. در پیش پرداخت تکتانه وضع نمیگردد. 

تآسیسات، مواد خام و مصارف تجهیز کردن الزم  تجهیزات،به صرف برای پرداخت  قراردادی پیش پرداخت را 49.2 

مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبیت استفاده پیش پرداخت بمنظور موارد 

 یا دیگر اسناد را  به مدیر پروژه ارائه می نماید.  ها فوق،کاپی های انوایس 

پیش پرداخت یا باز پرداخت پیش به قراردادی وضع می گردد.  از پرداخت های قابل پرداختپیش پرداخت  49.1 

، یا جریمه بل جبران، مکافاتپرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعدیل قیم، حادثه قا

 ، مد نظر گرفته نمی شود.تآخیر

شرایط خاص مشخص شده در  تضمین اجرای  لی آفر، روز بعد از در یافت نامه قبو 80داوطلب برنده در مدت  50.8 تضمینات -50ماده 
( روز بعد از 21مدت ) تضمین اجرا بهارائه می نماید.  قیمت قرارداد اسعار به  به شکل قابل قبول به اداره را، قرارداد

 ، دارای اعتبار می باشد. تاریخ صدور تصدیقنامه تکمیل

وزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدار اضافی کار که به اساس هدایت ر مزد کاردر صورت لزوم،  58.8  مزد کار   - 58ماده 

  قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد. 

مدیر پروژه توسط را در فورمه های تآئید شده  تمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار اخقراردادی تمام امور س 58.2

 گردد. می ( روز از جانب مدیر پروژه تصدیق و امضاء 2) خاللنماید. هر فورمه تکمیل شده در  ثبت می

 فورمه های امضاء شده، صورت میگیرد.  صورت ارائهصرف در  مزد کارپرداخت  58.1

 یکه در امور ساختمانیا مواد خام  یزیان یا خساره به امور ساختمان رفع نواقصقراردادی بمصرف خود، مسؤلیت  52.8مصارف  -52ماده 
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رفع نواقص در صورت که ناشی از اهمال یا  و ختم میعادکار تاریخ آغاز  مدت زمان میانرا در  ترکیب میگردد ترمیم 

  دارد. فروگذاری قراردادی باشد را

 قرارداد  اختتامح. 

را نموده و  یدرخواست صدور تصدیقنامه تکمیل امور ساختماناز مدیر پروژه  یقراردادی بعد از تکمیل امور ساختمان 51.8 تکمیل  -51ماده 

 ، تصدیقنامه را صادر می نماید. یمدیر پروژه بعد از تصدیق تکمیل امور ساختمان

 میگیرد.  ی را تسلیمصدور تصدیقنامه تکمیل، ساحه و امور ساختمانبعد از ( روز 7اداره در جریان ) 54.8 تسلیمی  -54ماده 

 حساب -55ماده 

 نهایی 

خود تحت این قرارداد را به به پول قابل پرداخت  مجموعیعاد رفع نواقص، حساب مشرح قراردادی قبل از ختم م 55.8

مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صادر و هر گونه پرداخت باقیمانده نهایی قراردادی را 

، مدیر آنتصدیق می نماید. در غیر  از جانب قراردادیل و صحیح کمحساب م بعد از دریافت( روز که 56در جریان )

صادر می نماید.  در صورت عدم قبول  راو افزودی الزم  ات( روز جدول را که بیانگر تصحیح56پروژه در جریان )

ت به قراردادی مبلغ قابل پرداخدر مورد ارائه گردیده، مدیر پروژه تصمیم توسط قراردادی حساب نهایی که دوباره 

 تحت این قرارداد را اتخاذ و تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید. 

رهنمود  -56ماده 

 عملیاتی و مراقبت

ارائه شرایط خاص قرارداد   مندرجتاریخ  دررهنمود های عملیاتی و مراقبت را  یا صورت لزوم، قراردادی نقشه ها ودر  56.8

 می نماید. 

از شرایط خاص قرارداد   تاریخ مشخص شده دررهنمود های عملیاتی و مراقبت  ئه نقشه ها و یادر صورت عدم ارا 56.2

از پرداخت های شرایط خاص قرارداد  در جانب قراردادی یا عدم تآئیدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شده

 به قراردادی پرداخت نمیگردد.  باقیمانده
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 میگردد. د در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ قراردا 57.8 فسخ قرارداد -57ماده 

 شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:تخطی در قرارداد  57.2

توقف کار امور ساختمان در  ( روز توقف در حالیکه این21قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ) -8

 از جانب مدیر پروژه تآئید نگردیده باشد؛ توقف شده و کاری فعلی نشان داده ن پالن

ین دستور صورت ( روز انصراف از ا21و در جریان )مدیر پروژه دستور تآخیر امور ساختمان را داده  -2

 نگرفته باشد؛

 در صورت افالس و تصفیه قراردادی بدون حاالت ادغام و تغییرات تشکیالتی قراردادی -1

پروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یك نقص مشخص نقض مدیر توسط با ارسال اطالعیه  -4

 مدیر پروژه، نواقص را رفع نماید؛توسط اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در میعاد مشخص شده 

 قراردادی امنیت الزم را بصورت پیهم فراهم ننماید؛ و -5

 مجموعی قرارداد گردد. فیصد قیمت  80در صورتیکه مقدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر  -6

 اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید. علرغم موارد فوق،  57.1

توقف داده و بعد از حصول اطمینان اینکه مدر صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فوراً  57.4

 ساحه امن و بیخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید. 

در صورتیکه اداره تشخیص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد  51.8 فساد و تقلب -51ماده 

( روزه به 84موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخیل باشد، اداره بعد از صدور اطالعیه )

 قابل تطبیق می باشد.  59ماده  5ساحه اخراج و بند  قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را از

در صورتیکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا ایجاد موانع در جریان  51.2

 اخراج میگردد.  شرایط عمومی قرارداد، 9ماده  8اجرای قرارداد دخیل باشد، کارمند مطابق بند 

  وطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و اداره، دا 51.1 

 اجرای قرارداد را 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 غیرمستقیم هرچیز با  -6

)کارمندان تدارکات( را تحت تاثیر قرار  15ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 دهد. 

تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال  -7

ای کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجر

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به  16تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر -1

منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح 

 گردیده باشد.

دان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمنعبارت از اجبار:  -9

 داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.

اخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه ایجاد  -80

                                                 
 } به مقام رسم دولتی اطالق میگردد. اصطالح "منفعت " و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد. 15 

}به شرکت  کننده های پروسه تدارکات )بشمول مقامات دولتی( که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند، اطالق 16 
 میگردد{



 دربند گارد تاور در ساحه انستیتوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی   دو اعمار پروژه
 

36 

 

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، 

 تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید. 

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

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

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات 8اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره )

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

حسابات، یادداشت ها و ش و بررسی داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتی

سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشین موظف از جانب اداره فراهم 

 نماید.

هیچ نوع فیس، مکافات، تخفیف، تحفه، کمیشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تدارکات یا  51.4

 ر آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا داده نمی شود.اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهائیکه د

 

پرداخت  -59ماده 

 بمحض  فسخ

انجام شده  ارتوسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کتخطی درصورت فسخ  قرارداد بدلیل  59.8

فیصدی قابل تطبیق باالی  الی تاریخ صدور تصدیقنامه ورا بعد از تفریق پیش پرداخت پرداخت شده 

، را صادر می نماید. جریمه تآخیر شرایط خاص قراردادتکمیل ناشده مطابق  یار امور ساختمانک

پیش از کمتر اضافی قابل تطبیق نمی باشد. در صورتیکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی 

  قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد. ، پس تفاوت آن قرض پرداخت باشد

توسط اداره فسخ گردد،  قراردادی تخطیرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدلیل درصورتیکه ق 59.2

صدور الی تاریخ اخذ کار انجام شده، بعد از تفریق پیش پرداخت مبلغ مدیر پروژه تصدیقنامه 

   می نماید.را صادر  تصدیقنامه

لکیت تمام مواد خام در ساحه، تآسیسات، صورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، مدر 60.8 ملکیت -60ماده 

 از ملکیت اداره می باشد.  یمؤقت، و امور ساختمان یتجهیزات، کار امور ساختمان

عدم امکان  -68ماده 

  تطبیق قرارداد

قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری خارج از کنترول  یدرصورتیکه امکان انجام امور ساختمان 68.8

دی متآثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق می نماید. قراردادی بعد اداره یا قراردا

 و پرداخت به تمام کار انجام شده  ترکتوقف و ساحه را ماز اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را 

ابد، تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجام می یمه و کار ها تصدیقنا دریافتقبل از 

 صورت می گیرد. 

 حل منازعه بطور دوستانه: 62.8 حل منازعه  -62ماده 

که ناشی یا مرتبط به بطور دوستانه را جهت حل منازعات حد اکثر تالش خویشاداره و قراردادی  -8

 د. نقرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میده

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.8

پروژه خارج از صالحیت او تحت قرارداد یا تصمیم  درصورتیکه به باور قراردادی تصمیم مدیر -2

تصمیم مدیر کتبی از اطالع  دریافت ( روز بعد از84اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان )

 راجع میسازد.  شرایط خاص قراردادمندرج جع حل وفصل منازعات  مرپروژه، موضوع را به 

 حکمیت: 64.2

مرجع یا عدم اتخاذ تصمیم  ع حل وفصل منازعاتمرجدر صورت عدم قناعت هر جانب از تصمیم  -1

( 21( روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در جریان )21در جریان ) حل و فصل منازعات

  . مطلع سازندذیصالح محاکم از تصمیم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به  روز
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 قسمت پنجم شرایط خاص قرارداد

مواد شرایط عمومی 

 قرارداد

 ت و ضمایم  مواد شرایط عمومی قراردادتعدیال

 الف: مسایل عمومی

 8ماده  8بند  82جز 

 شرایط عمومی قرارداد
به فرمایش  { اعتبار از تاریخ برآورد ثانی و تسلیمی پروژه"ماه تقویمی می باشد(شش "}میعاد رفع نواقص 

  .توسط قراردادی یا فرمایش گیرنده (ریاست اداری )دهنده

 

 8ماده  8بند  84جز 

 شرایط عمومی قرارداد
منزله/ نام نماینده با  81وزارت مخابرات و تکالوژی معلوماتی/ آدرس اداره: محمدجان خان وات تعمیر }اداره 

 {میباشد."یر مخابرات و تکنالوژی معلوماتیآریوبی وز دصالحیت اداره: محترم شهزا

 8بند  87جز 

شرایط  8ماده 

 عمومی قرارداد

مالك پروژه طریق مکتوب آغاز کار از  صدوراز تاریخ "} یتکمیل برای تمام کار امور ساختمان تاریخ تخمینی
)مالك  فرمایش دهنده شعبه به تکمیل وبرآورد ثانی آن { روز تقویمی شصتالی  محترم اداری یعنی ریاست

   تسلیم اداره شود  پروژه(

 8ماده  8بند  20جز 

 شرایط عمومی قرارداد
 .میباشد{"مدیر پروژه نماینده فرمایش دهنده و آمر پروژه نماینده فرمایش گیرنده"}مدیر پروژه 

 8بند ا ماده  22جز 

 شرایط عمومی قرارداد
برات و تکنالوژی یکه توت، جوار ریاست محترم بنایی، ریاست انستیوت مخا}یساحه کار امور ساختمان

 معلوماتی

  8ماده  8بند  25جز 

 شرایط عمومی قرارداد
روز تقویمی  شصت  الی ریاست اداری طرفاز  کار آغازصدور مکتوب از تاریخ  } یاریخ آغاز کار امور ساختمانت

 .{ تسلیم داده شود دهنده )مالك پروژه( طور مکمل به فرمایشمشمول برآوردثانی( 

 8ماده  8بند  29جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 د تاور در ساحه انستیتوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیپروژه دو دربند گاراعمار  }امورساختمانی شامل 

(ICTI) .مشمول یك ورق برآورد احجام کاری و چهار ورق نقشه میاشد 

 

شرایط  2ماده  2بند 

 عمومی قرارداد
 میباشد. {"قابل تطبیق نیست"}تکمیل قسمت وار 
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ماده  1بند  9جز 

شرایط عمومی  2

 قرارداد

 }اسناد ذیل 

 . موافقتنامه8

 . نامه قبولی آفر2

 .آفر داوطلب1

 . شرایط خاص قرارداد4

 . شرایط عمومی قرارداد5

 . مشخصات تخنیکی6

 . نقشه ها7

 . بل احجام کار9

 . هرگونه اسناد دیگر که در شرایط خاص قرارداد ذکر شده 80

 شامل قرارداد می باشند.{

 1ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 زبان آفر میباشد. همان زبان قرارداد . میباشد {پشتو/دری}زبان قرارداد 

 

 .می باشد{قوانین نافذه جمهوری اسالمی افغانستان}قانون نافذ بر این قرارداد 

 1ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.{ "قابل تطبیق نیست "}جدول فعالیت های قراردادی دیگر 

 9ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.آمر پروژه )نماینده فرمایش گیرنده({/مدیر پروژه )نماینده فرمایش دهنده(}کلیدی کارمندان 

 81ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد: طور ذیل حذفمبلغ حد اقل بیمه و مبالغ قابل 

 میباشد. {"قابل تطبیق نیست"}، تآسیسات، و مواد خام یامور ساختمان برای   -8

 {میباشد. "قابل تطبیق نیست"}به تجهیزات  زیان یا خسارهبرای  -2

، تآسیسات، مواد خام، یزیان یا خساره به ملکیت مرتبط به قرارداد اما به استثنای امور ساختمانبرای  -1

 می باشد. { "قابل تطبیق نیست"}و تجهیزات 

 :کارمندانبه  خسارهمرگ یا  -4

  میباشد.{قابل تطبیق نیست"}کارمندان قراردادی  (8)

 می باشد.{"قابل تطبیق نیست"}افراد دیگر  (2)

 84ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 { میباشد.کار شامل قرارداد %80تکمیل هر }ساحه  بررسیگزارشات 
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 85ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 {"دینما به پرسش ها توضیحات ارائه می و از طرف فرمایش دهنده تعین مدیر پروژه"}

آن  کننده بر اجرا و نظارت طبق مشخصات خواسته شده موثر تطبیق ونگیچگنوت: مدیر پروژه مسؤل 
 میباشد.

 28بند  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ریاست محترم اداری از طرف  مکتوب شروع فعالیت صدوربعد از }ساحه  تسلیمیتاریخ 

شرایط  62ماده 

 عمومی قرارداد

 میباشد.و فصل منازعات تجارتی افغانستان{ مرکز حل}نهادیکه از روش حکمیت آن استفاده میگردد 

در صورتیکه قراردادی خارجی باشد، حکمیت باید در محل حکمیت جمهوری اسالمی افغانستان می باشد. 
 )نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی( صورت میگیرد. محل بیطرف

 ب.   کنترول زمان

 25ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

آفر جهت تآئید،  نامه قبولیدریافت از تاریخ  {روز 80} ده را در جریان یامورساختمان ن کاریپالقراردادی 

 ارائه مینماید. 

  25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 {روز میباشد."(10)"سی"میعاد میان تجدید برنامه کاری امور ساختمان}

از سرجمع  %0.8در مقابل هر روز "}د، پرداخت در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گرد

 نمیگردد.{صورت "مبلغ قرارداد

 ج.  کنترول کیفیت

 11ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

یعنی  اعتبار از تاریخ برآورد ثانی و تسلیمی ساحه به فرمایش دهنده تقویمی ماه شش "}میعاد رفع نواقص 
 میباشد. {")مالك پروژه(

 رفمص کنترول  د.



 دربند گارد تاور در ساحه انستیتوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی   دو اعمار پروژه
 

40 

 

 45ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

و معلومات ذیل  درج گردد{"نیست"یا  "است"} قابل تعدیل شرایط عمومی قرارداد 47مطابق ماده  قرارداد

 درج گردد{می باشد."قابل تطبیق نیست"یا  "قابل تطبیق است"}ضرایب  در مورد

 ضرایب تعدیل قیم قرارذیل میباشند:

  افغانی:برای واحد پول 

 به ارقام و حروف درج گردد{میباشد. }رقم: فیصدی عنصر غیر قابل تعدیل Aضریب 

 به ارقام و حروف درج گردد{میباشد. رقم}: فیصدی عنصر قابل تعدیل Bضریب 

 به واحد پول} واحد پولی درج گردد{:

 به ارقام و حروف درج گردد{میباشد. رقم}: فیصدی عنصر غیر قابل تعدیل Aضریب 

 به ارقام و حروف درج گردد{میباشد. رقم}فیصدی عنصر قابل تعدیل  :Bضریب 

  می باشد.}شاخص درج گردد{  واحد پول افغانیبه  8شاخص 

 می باشد.}شاخص درج گردد{  بین المللی مشخص شده واحد پولیبه  8شاخص 

 }این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تآئید میگردد{

 اسعار مشخص شده بین المللی }شاخص درج گردد{میباشد.  حد پول افغانیاو  ر به استثنایا اسعا 8 شاخص

 }این شاخص ها توسط قراردادی پیشنهاد و از جانب اداره تآئید میگردد{

 46ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

حساب امانت  فیصد از حواله های فرمایش گیرنده وضع وهشت  %1}فیصدی تناسب پرداخت های تامینات 
 { ( قابل پرداخت میباشدتقویمی دوازده ماهانتقال شده در ختم کار بعد از معیاد گرنتی )

و رفع نواقص و صدور  یوارنت ،یگرنت عادیختم م ای یکامل قرارداد از جانب قرارداد لیبعد از تکم نات،یتأم

 .گرددیمسترد م ینامه ختم قرارداد از جانب اداره به قرارداد قیتصد

 47ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ( فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر می باشد. 0.8اندازه جریمه تاخیر )

 به ( فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد، درصورت توافق80حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی )

 . قابل وضع می باشد هر قسمت برای یربشکل قسمت وار جریمه تاخ امور ساختمانی تکمیل

 41ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

درصورت اجرا کار باالتر از معیارات خواسته شده و زودتر از معیاد تعین }انعام برای انجام تمام امور ساختمان 
طا تصدیق نامه و پروژه قراردادی مستخق اع شده تکمیل گردد با موافقه انجنیر نظارت و مراقبت کننده و مالك

  نامه میباشد  یا نقدیر
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 49ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

شریاط عمومی قراردادبعد از محاسبه دقیق توسط  40ماده  2پرداخت ها برای فرمایش گیرند طبق بند 
وژه مدیر پر و یعنی )مالك پروژه(و بعد از تصدیق اسناد کارکردگی قراردادی اداریریاست فرمایش گیرنده و 

به ترتیب ذیل قابل پرداخت  مالیحتمی بوده و از طریق ریاست محترم  اداریریاست )مراقبت کننده(و تائید 
 .{میباشد

 فیصد کار پنجاه %50پنجاه فیصد بعد از انجام  50%. 8

 نود فیصد کار  ٪90چهل فیصد بعد از انجام  40%. 2

 ده فیصد بعد از تکمیل کار و برآورد ثانی  ٪ 80. 1

فیصد تامینات که از حواله های قراردادی وضع شده و به حساب امانت انتقال شده در ختم کار  هشت 1% .4

 قابل پرداخت میباشد شش ماهبعداز معیاد گرنتی 

از جانب اداره،  لینامه تکم قیو صدور تصد یتدارکات توسط قرارداد لیقرارداد، بعد از تکم یاجرا نیتضم. 5

 .گرددیمسترد م یو به

 ( ماده دوازدهم قانون تدارکات، مشروط به منظوری بودجه می باشد.۹عقد قرارداد مطابق فقره )ت: نو

 50ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 میباشد.{ %7}مبلغ تضمین اجرا 

( 80( الی ده )5و شرط یعنی حسب تقاضا میباشد. مبلغ تضمین اجرا میان پنج ) تضمین بانکی بدون قید}
 {رارداد میباشدفیصد قیمت ق

  قرارداد ختم  هـ.

 56ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

به عهده قراردادی  درساحه کار ( و معاینه تمام مواد ساختمانیQuality Control)مصارف کنترول کیفیت 

 میباشد.

 56ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

شرایط  51ماده  8مراقبت به تاریخ مشخص شده بند درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملیاتی و 
وضع می از پرداخت ها {فیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخیر (0.8)}، مبلغعمومی قرارداد

 .گردد

 57ماده  2بند  6جز 

 شرایط عمومی قرارداد
درخالل توقف کار دالیل کتبی ، قراردادی کار پروژهروز تقویمی در تطبیق  ۱۱در صورت ایجاد تأخیر بیشتر از 

  ارایه نماید. به فرمایش دهنده خویش را

 .( فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد80حد اکثر رقم پولی جریمه تاخیر یا غیابت الی )

    طرزالعمل تدارکات صورت گرفته میتواند. 880قانون تدارکات و حکم  48ماده رارداد طبق قفسخ 

 میباشد{ شرایط خاص قراردادجریمه تاخیر  49ماده  8}تعداد روز ها باید در مطابقت به بند 

 59ماده  8بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

افی به اداره جهت تکمیل فیصدی قابل تطبیق به ارزش کار امور ساختمان تکمیل ناشده که بیانگر مصارف اض

 فیصد میباشد.  }تعداد به حروف و ارقام درج گردد{کار امور ساختمان 
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  اجرا شرایط و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

  عمومی مشخصات  مورد در ها یادداشت

ایی شامل نمی }این یادداشت صرف جهت ترتیب مشخصات تخنیکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در اسناد نه
 باشند{ 

مشخصات تخنیکی واضح و دقیق یك پیش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب داوطلبان 
 میباشد.  

در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنیکی طوری ترتیب گردد تا سبب ایجاد رقابت بیشتر گردیده و توضیحات واضح طرز کار، 
نجام امور ساختمان تدارک شده را داشته باشد. این صرف بخاطر اطمینان اقتصادی، مثمریت و منصفانه بودن که مواد خام، و ا

 سبب ارائه آفر جوابگو و  تسهیل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد. 

آخرین یا جدیدترین مشخصات تخنیکی بیانگر اینکه تمام اجناس و مواد خام ترکیب شده کار امور ساختمان جدید، غیرمستعمل، 
 مواد باشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد. دیزاین مودلهای فعلی، و شامل تمام پیشرفت های اخیر در طرح  و

مشخصات تخنیکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده میباشد. اکثر مشخصات تخنیکی که برای اجرای قرارداد امورساختمانی  
شد، از جانب اداره یا انجنیر تحریر میگردند. مشخصات تخنیکی معیاری با کاربرد فراگیر تمام سکتور ها وجود ندارد، اما مناسب با

 اصول و عرف پا بر جا موجود در این اسناد منعکس گردیده است. 

ی چون شاه راه ها، بنادر، معیاری سازی مشخصات تخنیکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولت
مشخصات تخنیکی عمومی شامل  .مسکن شهری، آبیاری، و تامین آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه میگرددقطار آهن،

طرزکار، مواد و تجهیزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده میگردد، میباشد. ضروری نیست تا در هر قرارداد امور ساختمان 

ردد.  هرگونه حذف یا ضمیمه در امور ساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنیکی عمومی باشد. مشخصات مشخص استفاده گ

تخنیکی عمومی مشخصات اند که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بین المللی 

 ( صادر شده باشد. ISO)استاندرد 

شده محدود نباشد. مشخصات تخنیکی تهیه شده از نهاد های داخلی یا بین المللی  توجه داشت که مشخصات تخنیکی ترتیب

مبین این باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنیکی بوده و مشخصات تخنیکی معادل یا باالتر از معیارات ذکر 

 تخنیکی درج گردد.   شده، قابل قبول میباشد. جهت تطبیق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات

  ها کود و ها معیار بودن معادل

درصورتیکه از معیارات و کود های خاص جهت تهیه  اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شده باشد، آخرین 

شد. هرگاه معیارات و ویرایش معیارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبیق میباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته با

کود ها از نهاد های جمهوری اسالمی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معیار های دیگر معادل یا باالتر از آن مشروط بر 

توافق کتبی و بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت میان معیار های مشخص شده و معیار های بدیل 

( روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسلیم می 21اد شده را بصورت واضح کتبی ارائه و در جریان )پیشنه

نماید.  در صورتیکه انحراف پیشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل یا باالتر از کیفیت مشخص شده نباشد، 

 داوطلبی را برآورده نماید.  قراردادی معیار های مشخص شده اسناد 
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 ها نقشه  هفتم قسمت

 ها نقشه و ها یادداشت

 }لست نقشه ها درج گردد{

 نقشه های واقعی بشمول پالن ساحه به این بخش یا در دوسیه جداگانه ضمیمه شود.

 نقشه ها دارای تاریخ، شماره و شماره تجدید شده میباشد. 

 17کار احجام بل   هشتم قسمت

 کار احجام بل درمورد ها یادداشت

  صرف معلومات برای ترتیب بل احجام کار به اداره بوده و در اسناد نهایی شامل نمیگردد.  این یادداشت

 اهداف

 اهداف بل احجام کار عبارت اند از:

ارائه معلومات کافی مقدار امور ساختمان قابل اجرا که سبب تهیه آفر بشکل مثمر و درست از جانب داوطلب  -8
 گردد؛می

 ارائه بل احجام کار قیمت گذاری شده جهت ارزیابی امور ساختمان اجرا شده در صورت عقد قرارداد. -2

برای بدست آوردن اهداف فوق، امور ساختمان به شکل اقالم در بل احجام کار با جزئیات کافی ارائه میگردد. همچنان امور 
ابه که در ساحات مختلف، شرایط مختلف انجام و سبب بررسی ساختمان با تفکیك بخش ها یا امور ساختمان با ماهیت مش

 مصارف از جهات مختلف میگردد، صورت گیرد.   

 با درنظرداشت نیاز فوق، طرح و محتوای بل احجام کار باید تا حد ممکن ساده و خالصه باشد. 

 جدول مزد کار 

یش بینی نشده بیرون از بل احجام کار بیشتر باشد. جهت جدول کار روزانه صرف زمانی شامل میگردد که احتمال امور ساختمان پ
 بررسی واقعی بودن نرخ ارائه شده داوطلب در بل احجام کار، جدول کار روزانه مرکب از موارد ذیل میباشد:

لست بخش های مختلف نیروی کار، مواد و تاسیسات امور ساختمان که به آن روز کار نرخ داده شده یا قیمت ها درج  -8
 ، با بیانیه شرایط پرداخت امور ساختمان به قراردادیمیگردد

 مقدار اسمی برای هر قلم کار روزانه که از جانب هر داوطلب به نرخ کار روزانه قیمت گذاری میگردد.  -2

 مبالغ احتمالی 

 یك مبلغ احتمالی عمومی برای شرایط احتمالی فزیکی )افزایش مقدار( در بل احجام کار شامل میگردد. 

 هزینه احتمالی برای افزایش ممکن قیمت منحیث مبلغ احتمالی در بل احجام کار قیمت گذاری شده ارائه میگردد.  همچنان

 شامل نمودن مبلغ احتمالی سبب تسهیل تصویب بودجه و جلوگیری از درخواست دورانی برای نیاز های آینده میگردد. 

روش استفاده و مقام با صالحیت منظور کننده آن که معموالً  (Contingency Allowanceدرصورت استفاده مبلغ احتمالی )
  مدیر پروژه میباشد، در شرایط خاص قرارداد ذکر میگردد.

 محاسبوی اشتباهات  تصحیح

هرگاه اشتباه محاسبوی توسط داوطلب در  قیمت فی واحد یا قیمت مجموعی صورت گرفته باشد، داوطلب می تواند قبل از 
حیح و هر تصحیح توسط شخص با صالحیت که آفر را امضا نموده، امضا گردد. بل احجام کار توام با بیانیه ذکر تسلیمی آفر آنرا تص

 ر قیمت گذاری شده، ارائه میگردد.مقدار مجموعی اصالحات وارده در بل احجام کا

                                                 
}در قرارداد های بالمقطع، بل احجام کار صرف جهت ارائه معلومات بوده و الزام آور نمیباشد. برای معلومات ترتیب میشود و  وابسته به   17 

 قرارداد نیست. جدول فعالیت ها توسط داوطلب تهیه گردیده و اسناد مربوط به قرارداد میباشد.{
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 اداره یادداشت ذیل را در هر بل احجام کار ذکر می نماید:

شماره به ارقام و حروف درج گردد{اصالحات محاسبوی بوده و توسط شخص با صالحیت که آفر این بل احجام کار در برگیرنده }
 را امضا نموده، امضا گردیده است. 

 

 

 تضمین و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 فورمه ها 

 عنوان فورمه ها

 تضمین آفر: تضمین بانکی   15فورمه امور ساختمان کوچك/

 اظهار نامه تضمین آفر   10فورمه امور ساختمان کوچك/

 تضمین اجرا )غیر مشروط(    14فورمه امور ساختمان کوچك/

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی     18فورمه امور ساختمان کوچك/

  قرارداد نامه موافقت   19کوچك/ ساختمانی امور فورمه

 

ده است. داوطلبان فورمه های تضمین اجرا و پیش }فورمه های نمونوی قابل قبول تضمین آفر، اجرا و پیش پرداخت ارائه گردی
 {پرداخت را در این پروسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه می نمایند

 

 تضمین آفر: تضمین بانکی

 15فورمه امور ساختمان کوچك/

 

  {نام و آدرس بانك درج گردد} بانك:

 {دنام و آدرس اداره درج گرد}: ذینفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

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

 به شما ارائه نموده است. {ن تدارکات درج گرددشماره اعال}تحت اعالن تدارکات شماره  {نام قرارداد درج گردد}

 برعالوه می دانیم که مطابق شرایط شما، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گردد. 

بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی  {نام بانك درج گردد}بر اساس درخواست داوطلب، ما 

را  بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل {رج گرددمبلغ به حروف و ارقام د}

 گردیده باشد، بپردازیم:

 تغییر یا انصراف از آفر در میعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛ (8)

 ده در آفر؛انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه ش (2)

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده؛ (1)

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

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

 این ضمانت در حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:   

درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم سازی  (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبانتضمین اجرا طبق 

روز بعد از ختم میعاد  21( 2یا ) ( امضای قرارداد با داوطلب برنده؛8درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

 {تاریخ ختم آفر درج گردد}اعتبار آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر 

 در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد.

 لی میباشد.اطاق تجارت بین المل 715این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 {امضای مسئول مربوط درج گردد}امضا: 

 {مهر گردد}مهر: 
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 اظهار نامه تضمین آفر

 10فورمه امور ساختمان کوچك/
 

 {شماره اعالن تدارکات درج گردد}  شماره اعالن تدارکات:

 {شماره داوطلبی درج گردد}  شماره شرطنامه داوطلبی:

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

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

 

 {نام مکمل اداره درج گردد}به: 

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

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

سر از  {تعداد سال درج گردد}ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت 

 محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد: {تاریخ درج گردد}

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -8

 صراف درمیعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آفر؛تغییر یا ان -2

 انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر؛ -1

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

 .طابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برندهفراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد م -5

روز  21این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ویا 

 بعد از ختم میعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

 {هار نامه را داردامضای شخصی که صالحیت امضای این اظ}امضا : 

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

 {روز، ماه و سال درج گردد}تاریخ: 

 {مهر گردد}مهر :  

  {یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد}

 

 

 

 

 

 



 دربند گارد تاور در ساحه انستیتوت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی   دو اعمار پروژه
 

47 

 

 مشروط(تضمین اجرا بانکی )غیر 

 14فورمه امور ساختمان کوچك/

  {نام و آدرس بانك درج گردد} بانك: 

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

 {ه خانه پری می نمایدبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانك این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شد}

شماره قرارداد }یاد می شود، قرارداد شماره  "قراردادی"منبعد بنام {، که نام مکمل قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که 
نام }انجام { را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور سال درج گردد روز، ماه و}مؤرخ { درج گردد

 { عقد می نماید. داد و توضیح مختصر امور ساختمانی درج گرددقرار

 عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم می باشد. 

را بمجرد دریافت { به حروف و ارقام درج گردد 18مبلغ}به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ 

اضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال اولین تق

  تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

هر کدام {درج گردد 19روز، ماه و سال}( روز بعد از تسلیمی تصدیقنامه تسلیمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ 21این تضمین )

ل  صورت گیرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانك تسلیم که او

 داده شود. 

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2فقرۀ اطاق تجارت بین المللی، به استثنای  715این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 با صالحیت بانك و اکمال کننده درج گردد{}امضا، نام و وظیفه نماینده  

 {بانك مهر}

 {کننده اکمال مهر}
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مت قرارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج مینماید{}تضمین کننده )بانک( مبلغ که بیانگر فیصدی قی18 

تم اعتبار تضمین اجرا ز بانک بصورت کتبی قبل از خ( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را ا21}این تاریخ )19 
( سال در مقابل درخواست 8( ماه یا )6مدید زمان برای مدت )درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پاراگراف این فورمه درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک ت

 کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمین، موافقه مینماید"{
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 18فورمه امور ساختمان کوچك/

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانك این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

  {ددنام و آدرس بانك درج گر} بانك:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع
 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

 "قراردادی"منبعد بنام  {، کهنام و آدرس قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که  {نام قانونی و آدرس بانك درج گردد}ما 

{ را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود روز، ماه وسال درج گردد}مؤرخ { شماره قرارداد درج گردد}شماره  یاد می شود، قرارداد
 {عقد نماید. نام قرارداد توضیح مختصر امور ساختمان درج گردد} با اداره محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان

 رداخت در مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.  عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پ

را بمجرد دریافت اولین { مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}به درخواست قراردادی، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ 

جهیز صورت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف ت

  گرفته باشد، به شما بپردازیم.

متذکره فوق باید توسط این یك شرطی است برای تهیه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پیش پرداخت 

 }شماره و محل حساب درج گردد{قراردادی به حساب نمبرش دریافت شده باشد 

پیش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بیانیه موقت یا تصدیقنامه  مبلغ این تضمین بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت

( 10پرداخت از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، کم میگردد.  این تضمین بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بیانگر اینکه )

 فاقد اعتبار میگردد.   {ج گردددر 20روز، ماه و سال}فیصد قیمت قرارداد برای پرداخت تصدیق گردیده، یا به  تاریخ 

 اطاق تجارت بین المللی، میباشد. 715این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 {امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد}

 بانك{ }مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ز بانک بصورت کتبی قبل از ( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را ا21}این تاریخ )20  

اراگراف این فورمه درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت آخر پ
 ( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قبل از ختم اعتبار تضمین، موافقه مینماید"{8( ماه یا )6برای مدت که نباید بیشتر از )
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  

 19فورمه امور ساختمانی کوچك/

دستور العمل برای  21دیل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحیح یا تع}

دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل مطابق ماده  86ماده  1داوطلبان، تعدیل قیمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 

طلبان، یا تغییرات دیگری موافقه شده ول برای دادستور العم 27دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده  81

دوطرف مجاز در شرایط عمومی قرارداد چون تغییر کارمندان کلیدی، قراردادی های فرعی، جدول بندی، و امثال آن شامل می 

  {باشد.

رس داوطلب برنده درج نام و آد}و  {نام و آدرس اداره درج گردد}میان  {سال، ماه و روز درج گردد}این موافقتنامه به تاریخ 
 عقد گردیده است. {گردد

نام و نمبر تشخیصیه قرارداد درج }اداره آفر داوطلب برنده را جهت اجرا، تکمیل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد 
 پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.  {گردد

 گیرد: این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می

کلمات و اصطالحات شامل این موافقتنامه عین معنی را افاده می نمایند که بترتیب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده می  .8

 شوند، آنها  تشکیل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی میگردند. 

را، تکمیل و هرگونه نواقص را مطابق شرایط قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اج .2

 این قرارداد رفع می نماید.

اداره نیز تعهد می نماید که قیمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکمیل، و رفع  .1

  نواقص امور ساختمان  در زمان و شیوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید.

 طرف های شاهد که سبب تشکیل این موافقتنامه گردیده اند:  .4

 {خانه پری گردد}  مهر در حضور 

 {خانه پری گردد} امضا، مهر، و تسلیم گردید

 {خانه پری گردد}   در حضور

 {امضا توسط نماینده با صالحیت اداره}  امضا الزام آور اداره:      

 {ماینده با صالحیت قراردادیامضا توسط ن} امضا الزام آور قراردادی: 
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