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 مقدمه

 

ن المللی مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بیاوطلبی اسناد مشابه معیاری دطبق این شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی 

تمویل می گردند در روش های تدارکات  1ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک خدمات غیر مشورتی که با استفاده از وجوه عامه

 داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد. 

 

ین اات و مفاد مل تدارکترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعاین شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات 

 شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 

 

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

 مرده شده و قابل استفاده نمی باشد. اسبق وزارت مالیه ملغی ش

 

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

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

 

 ریافت می باشد:این شرطنامه از مراجع ذیل قابل د قلن

 

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
لی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی عبارت از پول یا سایر دارائی های ما وجوه عامه 1

 شد.ی شود، می باذاشته ممناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گ

 

http://www.npa.gov.af/
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 محتویات

 

 داوطلبی های : طرزالعمل1بخش 

  داوطلبان برای دستورالعمل    1 قسمت

 داوطلبی معلومات صفحۀ   2 قسمت

 داوطلبی های فورمه  3 قسمت

 شرایط واجد های کشور  4 قسمت

 

 : جدول فعالیت ها2بخش 

 ضروریات جدول   5 قسمت

 

 : شرایط و فورمه های قرارداد3بخش 

  قرارداد عمومی شرایط  6 قسمت

 قرارداد خاص شرایط   7 قسمت

 اجرا مشخصات و ها نقشه   8 قسمت

 قرارد های هفورم  9 قسمت
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 داوطلبان برای دستورالعمل اول: قسمت

 عمومی  الف.

 ادرص شرطنامه این (1) ضمیمه مندرج مشورتی غیر خدمات تدارک منظور به را شرطنامه این دارها 1.1  داوطلبی  -1 ماده

 هربخش تشخیصیه نمبر و نام شمول به ها بخش تعداد و داوطلبی این تشخیصیه نمبر ،نام مینماید.

 .باشد می درج داوطلبی معلومات هصفح در

 ارائه یداوطلب معلومات صفحه مندرج تاریخ به را مشورتی غیر خدمات است، مکلف برنده داوطلب 1.2

  نماید.

 شرطنامه: این در 1.3

 با اههمر تلکس و ایمیل فکس، مانند تحریری طور ارتباطات انجام معنی به "کتبی" اصطالح -1

 باشد؛ می مقابل طرف توسط دریافتی اسناد

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

 باشد. می تقویمی روز معنی به "روز" -3

  وجوه -2 ماده

 

 

 و عهدت را آن پیشبرد مراحل تمویل شمول به تدارکات تمویل برای کافی وجوه اداره، 2.1

 به نامهشرط این که اردادقر تحت موجه تادیات برای را شده تعهد مالی وجوه از یقسمت

 یپول منابع نوع هر از عبارت وجوه گیرد. می کار به است گردیده صادر آن منظور

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

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

 اجدو داوطلب -3 ماده

 شرایط

 

 حهصف مندرج های محدودیت رعایت با را هرکشوری تابعیت میتوانند وی شرکای و داوطلب 3.1

 و تبعه ساکن، فرعی، قراردادی و قراردادی داوطلب، که صورت در د.نباش داشته داوطلبی معلومات

 حسوبم کشور همان تبعه نماید، فعالیت کشور همان قوانین مطابق یا و بوده کشور یک در ثبت یا

 شرایط واجد کشور از قرارداد این انجام جهت خدمات و تجهیزات مواد، هرگونه منشا گردد. می

   باشند.

 بصورت وابستگی عدم بر مبنی را اظهارنامه داوطلبی( های )فورمه سوم قسمت در داوطلبان 3.2

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

 می ارائه گریده، پیشنهاد پروژه مدیر منحیث اینکه یا تهیه را پروژه دیگری اسناد سایر و تخنیکی

 واجد شده گماشته اداره جانب از آن متعلقات و خدمات نظارت یا تهیه در که شرکت نمایند.

   باشند. نمی داوطلبی این در شرایط

 اساس به و داشته قانونی و مالی مختاری خود هک باشند می شرایط واجد زمانی صرف دولتی تشبثات 3.3

  باشند. نداشته  منافع تضاد و نموده فعالیت تجارت قانون



غیر مشورتی طنامه معیاری تدارک خدماتشر  -اداره تدارکات ملی   

 

5 

 

 در اجناس تورید جهت یا ها نهاد یا اشخاص به پرداخت جهت پروژه بودجه از برداشت هرگونه 3.4

 ملل یتامن شورای تصمیم به افغانستان اسالمی جمهوری باور به پرداخت یا تورید این صورتیکه

  تواند. نمی گرفته صورت باشد، ممنوع متحد ملل منشور هفتم فصل مطابق متحد

 لست ماید.ن عقد محرومیت پروسه تحت یا و شده محروم داوطلب با را قرارداد تواند نمی اداره 3.5

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

  .باشد می

 اهلیت  -4 ماده

 داوطلب

 نقشه مولبش را خویش  فعالیت جدول و خدمات ارائه پیشنهادی شیوه ابتدایی شرح داوطلبان تمام 4.1

  نمایند. ارائه الزم های چارت و ها

 علوماتم صفحه در اینکه مگر مینمایند. شامل خویش آفر در را ذیل اسناد و معلومات داوطلبان 4.2

 باشد: فتهر تذکر دیگر طور داوطلبی

 صالحیت و تجارتی آدرس ثبت، محل حقوقی، وضیعت دهنده نشان که اسناد اصلی نسخه -1

 شده؛ امضا و مهر کتبی نامه

 اخیر؛ سال پنج (5)  در شده اجرا مشورتی غیر خدمات مجموعی ارزش -2

 یرغ خدمات جزئیات و اخیر سال (5) از یکی در مشابه اندازه و ماهیت با کاری تجربه -3

 که دادقرار طرف ذکر با باشد( گردیده تکمیل فیصد 70) جریان در یا و شده ااجر مشورتی

 شود. گرفته تماس آن با بیشتر معلومات کسب جهت

 قرارداد؛ این اجرای جهت که شده پیشنهاد تجهیزات عمده اقالم -4

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

 لسا (5) در تفتیش گزارش یا و شده تفتیش بیالنس مانند داوطلب لیما وضعیت گزارش -6

 اخیر؛

 حساب )صورت قرارداد این اجرای برای کافی دورانی سرمایه موجودیت دهنده نشان مدارک -7

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

 ارائه های آفر و ها قرارداد سایر برای داوطلب مالی تعدات یرسا از بشتر قرارداد این تحت اجرا

  باشد. شده

 آن رد داوطلب که اخیر سال پنج در گرفته صورت یا و جریان در دعاوی مورد در معلومات -8

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

  فرعی قرارداد اعطای مورد در معلومات -9

  شود. نمی گرفته نظر مد فوق اهلیت شرایط ها جایداد گیری کرایه تدارکات در 4.3

 ینکها مگر باشد. می زیر موارد رعایت به مکلف باشد، (JV) مشترک شرکت داوطلب که صورت در 4.4

  باشد: رفته تذکر دیگر طور ،داوطلبی معلومات صفحه در
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 اشد؛ب مشترک شریک هر برای عملال دستور این 4 ماده2 بند مندرج معلومات شامل آفر  -1

 باشد؛ شده امضا شرکا تمام توسط شده ارائه اسناد سایر و آفر  -2

 تقسیم بیانگر که مشترک شرکت شرکای تمام توسط شده امضا موافقتنامه نقل یک  -3

 رایاج در جداگانه یا و مشترک بصورت شرکا تمام اینکه و بوده شریک هر های مسؤلیت

  گردد؛ ارائه باشند، می مسؤل قرارداد طشرای مطابق قرارداد این

 پذیرش و ها مسؤلیت قبول مسؤل و گردیده معرفی اصلی شریک منحیث شرکا از یکی  -4

 باشد؛ می شرکا سایر از نمایندگی به ها رهنمود

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

 نماید: تکمیل را ذیل اهلیت معیارات اقل حد باید قرارداد، اعطای جهت داوطلب 4.5

 ؛داوطلبی معلومات صفحه مندرج مدت در ساالنه معامالت حجم -1

 و ماهیت اب  مشورتی غیر خدمات قرارداد (1) تعداد اقل حد در اصلی قراردادی منحیث تجربه -2

 این با تمطابق )بمنظور داوطلبی معلومات صفحه  مندرج مدت در تدارکات این  مشابه اندازه

 که راردادق باشد. نموده تکمیل را مشورتی غیر خدمات فیصد (70) اقل حد باید لبداوط معیار

 واندت نمی باشد، قرارداد قیمت فیصد (10) از بیشتر منازعه تحت مبلغ و بوده دعوا تحت

 شود؛ گرفته نظر مد تجربه منحیث

 فحهص در رفته تذکر مبلغ از کمتر که قرضه تسهیالت یا و سیال های دارایی به دسترسی -3

 شمولیت دونب ها قرارداد سایر برای داوطلب مالی تعهدات از بیشتر و نباشد داوطلبی معلومات

  قرارداد؛ این تحت اجرا قابل پرداخت پیش

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

  نماید. تعیین نظر

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

 تواند. می شده آنان شدن شمرده اهلیت فاقد به منجر گذشته،

 شریک و فیصد (25) اقل حد باید شریک هر ،داوطلبان اهلیت معیارات اقل حد با مطابقت برای 4.7

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

 را یتاهل معیار فیصد (100) اقل حد شرکا اهلیت  ارقام مجموع و گردد می جمع هم با مشترک

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

 مگر ود،ش نمی گرفته نظر در داوطلب توسط ها معیار تکمیل در فرعی قراردادی منابع و تجربه  4.8

 باشد. رفته تذکر دیگر طور داوطلبی معلومات صفحه در اینکه

 داوطلب هر -5 ماده

 آفر یک

 گاه هر نماید. ارائه مشترک شرکت شریک منحیث یا انفرادی بصورت را آفر یک تواند می داوطلب هر 5.1

 آفر تمام رد به رمنج باشد داشته شرکت آفر یک از بیشتر در یا و نموده ارائه آفر یک از بیشتر داوطلب

 در بدیل آفر و فرعی قراردادی منحیث اشتراک میگردد. نموده اشتراک آن در داوطلب که های
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  است. مستثنی امر این از باشد مجاز صورتیکه

 مصارف -6 ماده

 داوطلبی

 ندارد. را مصارف چنین مسؤلیت اداره و نموده تسلیم و تهیه را آفر خود بمصرف داوطلب 6.1

 از یدبازد -7 ماده

 ساحه

 آن ماحول و محیط و کار ساحه از مربوط احتمالی خطرات و مسئولیت قبول با تواند می داوطلب 7.1

 آوری جمع را مشورتی غیر خدمات قرارداد عقد و آفر ترتیب جهت الزم معلومات و نموده بازدیده

 باشد. می داوطلب عهده به محل از بازدید مصارف نماید.

 شرطنامه  ب.

 ندرجاتم  -8 ماده

 شرطنامه

 

 باشد: می العمل دستور این 10  ماده مطابق صادره ضمایم و ذیل اسناد شامل شرطنامه این 8.1

  داوطلبان برای العمل دستور اول: قسمت

  داوطلبی معلومات صفحه دوم: قسمت

 داوطلبی های فورمه سوم: قسمت

 شرایط واجد های کشور چهارم: قسمت

 فعالیت جدول پنجم: قسمت

 قرارداد عمومی شرایط م:شش قسمت

  قرارداد خاص شرایط هفتم: قسمت

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

   قرارداد های فورمه نهم: قسمت

 در اید.نم بررسی را شرطنامه مندرج مشخصات و شرایط ها، فورمه ها، رهنمود تمام باید داوطلب 8.2

 سوم، های قسمت میگردد. رد و شده پنداشته جوابگو غیر آفر نیاز، مورد معلومات ارائه عدم صورت

 وماتمعل صفحه مندرج های کاپی تعداد به آفر و پری خانه داوطلب توسط شرطنامه نهم و پنجم،

  میگردد. ارائه داوطلبی،

 توضیح -9 ماده

  شرطنامه

 به تماس با کتبی بصورت اداره از را بیشتر معلومات شرطنامه این مورد در تواند می داوطلب 9.1

 اقل دح متذکره مطالبه اینکه بر مشروط نماید، مطالبه داوطلبی معلومات صفحه مندرج آدرس

 روز (5) مدت درخالل اداره باشد. نموده مواصلت اداره به آفرها تسلیمی میعاد از قبل روز (10)

 را رطنامهش داوطلبانیکه تمام به توضیح این نقل نماید. می ارسال داوطلب به را کتبی توضیح

  میگردد. ارسال دهنده درخواست منبع تذکر بدون اند نموده دریافت

 درشرطنامه درصورتیکه شرطنامه، مندرجات پیرامون سواالت به جواب و توضیح منظور به 9.2

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

 صورتیکه در تا شود می تقاضا داوطلب از نماید. دعوت داوطلبی، لوماتمع صفحه در مندرج وقت

 از قبل جلسه برگزاری تاریخ از قبل روز (5) اقل حد تحریری بصورت آنرا باشد، داشته سوال
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 ارایه جوابات و سواالت شمول به داوطلبی، از قبل جلسه گزارش  نماید. تسلیم اداره به داوطلبی

 تمام به روز (5) اکثر حد مدت خالل در جلسه، از بعد  شده تهیه ریدیگ جواب هر بشمول شده

 جلسه نتیجه در شرطنامه تعدیل گونه هر میگردد. ارسال اند، نموده اخذ را شرطنامه داوطلبانیکه

 می صورت دستورالعمل این 10 ماده روشنی در شرطنامه ضمیمه صدور با داوطلبی از قبل

 گیرد.

 تعدیل -10 ماده

 شرطنامه

 اید.نم تعدیل را شرطنامه ضمیمه صدور با ها آفر تسلیمی میعاد طول در میتواند، اداره 10.1

 را شرطنامه داوطلبانیکه به کتبی بصورت و گردیده محسوب شرطنامه جزء صادره ضمایم 10.2 

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

 یک طی فر،آ تهیه جهت داوطلبان برای کافی وقت قراردادن اختیار در منظور به تواند می اداره 10.3 

 ماید.ن تمدید دستورالعمل این 20 ماده 2 بند  با مطابقت در را ها آفر تسلیمی میعاد ضمیمه

 آفرها تهیه  ج.

 گردیده مشخص داوطلبی تمعلوما صفحه در که زبان به آن به مربوط مراسالت و اسناد آفر، 11.1  آفر زبان -11 ماده

 ارایه دیگر های زبان به و باشد می آفر از بخش که اسناد سایر و حمایوی اسناد میگردد. ترتیب

 جهت نماید. مطالبه را شده ارائه اسناد شده تصدیق ترجمه لزوم صورت در تواند می اداره میگردد،

    گردد. می استناد  شده ارایه ترجمه به آفر، توضیح

 شامل اسناد -12 ماده

 آفر

 :باشد می آفر شامل ذیل اسناد 12.1

 ؛سوم( قسمت مندرج )فورم آفر تسلیمی فورمه -1

 ؛ العمل دستور این 16 هماد با درمطابقت لزوم درصورت آفر تضمین اظهارنامه یا و آفر تضمین -2

 شده؛ گذاری قیمت های فعالیت جدول -3

 داوطلبی؛ اسناد و اهلیت معلومات فورمه -4

 و باشد؛ مجاز که ورتص در بدیل های آفر -5

 .داوطلبی معلومات هصفح در شده مطالبه اسناد سایر -6

 ماید.ن پیشنهاد قرارداد یک از بیشتر در شدن برنده جهت را خود تخفیف تواند می داوطلب 12.2

 به هشتم قسمت مشخصات و (1) ضمیمه مندرج مشورتی غیر خدمات برای قرارداد 13.1  آفر قیم -13 ماده

 گردد. می عقد پنجم قسمت شده گذاری قیمت های فعالیت    جدول اساس

 و هشتم قسمت وظایف الیحه یا مشخصات جدول در که اقالم تمام برای باید داوطلب 13.2

 آنها برای که اقالم نماید. ارائه قیمت باشد می پنجم قسمت های فعالیت جدول در آن فهرست

 پرداخت و گردیده محسوب هشد شامل ها فعالیت جدول در آن قیمت باشد، نشده ارائه قیمت

 تاریخ و امضا شده، تصحیح شده، زده خط اغالط تصحیح، صورت در گیرد. نمی صورت آن به
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   میگردد. درج تصحیح

 و  (BRT)2 انتفاعی معامالت بر مالیات بشمول مالیات، پرداخت، قابل محصوالت تمام 13.3

    گردد. شامل آفر مجموعی تقیم در قرارداد این تحت پرداخت قابل مالی های مکلفیت سایر

 عمومی شرایط 6 ماده 6 بند احکام و داوطلبی معلومات صفحه در تذکر درصورت 13.4

 میباشند. تعدیل قابل قرارداد اجرای جریان در آفر 3های قیمت ،قرارداد خاص شرایط  و قراداد

 می ارائه شخوی آفر با همراه را قرارداد خاص و عمومی شرایط  مندرج الزم معلومات داوطلب

 نماید.

 فورمه در مجموعی قیمت جزئیات اضافی خدمات به پرداخت مقدار تعین جهت 13.5

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

 و آفر اسعار  -14 ماده

  پرداخت

 طلبیداو معلومات صفحه در اینکه مگر میگیرد. صورت افغانی پولی واحد به پرداخت 14.1

  باشد. رفته رتذک دیگری طور

 اعتبار میعاد -15 ماده

  آفر

 در مدت این باشد. داشته اعتبار داوطلبی معلومات صفحه  مندرج مدت به باید آفر 15.1

 های آفر باشد. ها آفر تسلیمی میعاد ختم از بعد روز (90) از کمتر تواند نمی ملی های داوطلبی

 در میگردد. رد شده، پنداشته وابگوج غیر شرطنامه، این مندرج میعاد از کمتر اعتبار مدت با

  تواند. نمی بوده روز 120 از کمتر آفر اعتبار میعاد المللی بین داوطلبی

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

 آفر، اعتبار میعاد تمدید صورت در میگیرد. صورت کتبی طور داوطلب جواب و تمدید برای اداره تقاضای

 شده تمدید آفر در تواند نمی داوطلب میگردد. تمدید مشابه مدت برای نیز آفر تضمین اعتبار میعاد

 صورت در است. مستثنی امر این از دستورالعمل این 16 ماده مندرج حاالت نماید، وارد تغییرات خویش

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

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

 و آفر تضمین -16 ماده

  آفر تضمین نامه اظهار

 آفر نماید. تهیه خود آفر جزء منحیث را آفر تضمین نامه اظهار یا تضمین است، مکلف داوطلب 16.1

    میگردد. رد شده، پنداشته وابگوج غیر آفر تضمین بدون

 و افغانی پول واحد  به تواند می و گردیده مشخص داوطلبی معلومات صفحه در آفر تضمین مقدار 16.2

 واند:ت می آفر تضمین گردد. ارایه داوطلبی معلومات صفحه مطابق تبدیل قابل اسعار سایر یا

  گردد. ارائه نقد، پول یا بانکی ضمانت شکل به -1

 هر نماید. تهیه شرایط واجد کشور هر مالی معتبر نهاد یک از را آفر تضمین تواند یم داوطلب -2

 باشد، هداشت موقعیت افغانستان اسالمی جمهوری از خارج آفر تضمین کننده صادر نهاد گاه

 مانتض  را آفر تضمین اجرای افغانستان اسالمی جمهوری داخل در مشابه مالی نهاد باید

   نماید.

                                                 
BRT: Business Reciept Tax 2 

 در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، "نرخ ها و قیمت ها" حذف و "قیمت مجموعی" درج گردد 3
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 فورمه) 9 قسمت مندرج آفر تضمین های فورم از یکی با مطابقت در کامال باید آفر تضمین -3

 منظور هادار توسط آفر تسلیمی از قبل که دیگری های فورمه یا و تضمینات( و قرارداد های

  گردد. ترتیب باشد، گردیده

 سرعا هب اداره کتبی درخواست با  ،دستورالعمل این  16 ماده 5 بند هدایت تطبیق صورت در -4

  باشد. پرداخت قابل  وقت

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

 بیشتر روز (28) اقل حد دستورالعمل، این 15 ماده 2 بند با درمطابقت آفر تضمین اعتبار میعاد 16.3

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

 لعملدستورا این 16 ماده با مطابقت در آفر تضمین نامه هاراظ یا آفر تضمین که صورت در 16.4

 فوق بند طابقم آفر تضمین نامه اظهار یا آفر تضمین با توام که های آفر تمام باشد، گردیده مطالبه

 گردند. می رد شده پنداشته جوابگو غیر نباشد، الذکر

 مسترد  نانآ به برنده، داوطلب توسط  اجرا تضمین تهیه از بعد  موفق غیر داوطلبان آفر تضمین 16.5 

 میگردد.

 دد:گر نمی مسترد آفر تضمین یا و بوده اجرا قابل آفر تضمین اظهارنامه ذیل حاالت در 16.6 

 2 بند  مورد استثنای به آن تسلیمی معینه مدت انقضای از بعد آفر از انصراف  یا تغییر صورت در -1

 العمل؛ دستور این 15 ماده

 در دهش ارایه های قیمت جدول در حسابی اشتباهات تصحیح پذیرش از داوطلب انکار صورت در -2

 آفر؛

 27 ادهم 2 بند با مطابقت در آفر در محاسبوی اشتباهات پذیرش از داوطلب اجتناب صورت در -3

 العمل؛ دستور این

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

 برنده؛ داوطلب توسط قرارداد اجراء تضمین ارائه عدم -5

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

 ایدب آفر تضمین نامه اظهار یا آفر تضمین باشد، JV)) مشترک شرکت داوطلب که صورت در 16.7 

 آفر ینتضم باشد، نگردیده ایجاد قانونآ مشترک داوطلب که درصورت باشد. مشترک داوطلب بنام

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

 های آفر -17 ماده

  بدیل

 قبولی از داوطلبی معلومات صفحه در که بود خواهد قبول قابل صورتی در صرف بدیل آفرهای  17.1

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

 مالحظه را بدیل آفر باشد، قیمت نازلترین دارای شده ارائه اصلی آفر تیکهصور در صرف  اداره و نموده

 نماید. می
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 درج بیداوطل معلومات صفحه در طوریکه آن توضیح  و تکمیل تاریخ بدیل، آفر قبولی درصورت 17.2 

   شود. می گرفته نظر در ارزیابی در است گردیده

 نمایند، می هارائ را بدیل تخنیکی آفر انیکهداوطلب ،17 ماده 4 بند شده ذکر موارد استثنای به 17.3 

 تخنیکی، اساسی معلومات داوطلبی، ساحه بشمول شرطنامه نیازمندیهای به مطابق که آفر اول باید

 معلومات اوطلبد اصلی، آفر تسلمی عالوه به نماید. ارائه را باشد، تخنیکی مشخصات و گرافیکی اسناد

 یها شیوه ها، قیمت تفکیک تخنیکی، مشخصات سبات،محا بشمول بدیل آفر ارزیابی جهت الزم

 بدیل آفر رفص اداره نماید. می ارائه را مربوط جزئیات دیگر و مشورتی غیر خدمات انجام پیشنهادی

 های آفر میگیرد. نظر مد را باشد، اصلی تخنیکی مشخصات مطابقت در که نرخ نازلترین با تخنیکی

  نمیباشد. قبول بلقا شده، ذکر مندرجات از متفاوت بدیل

 ماتمعلو صفحه در مشورتی غیر خدمات خاص قسمت برای بدیل تخنیکی آفر ارائه درصورتیکه 17.4 

 املش های نقشه و وظایف الیحه یا  تخنیکی مشخصات جدول در ها بخش این باشد، مجاز داوطلبی

   گردد. یم درج داوطلبی معلومات صفحه در بدیل های آفر ارزیابی شیوه میگردد. تذکر هشتم قسمت

 و شکل -18 ماده

 آفر امضاء

 این 12 ماده مطابق را آفر شامل اسناد تمام اصلی نسخه است، مکلف داوطلب 18.1

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

 درصورت گردد. متسلی داوطلبی معلومات صفحه مندرج تعداد به و شده گذاری عالمه "کاپی"

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

 وسطت و شده نوشته ناشدنی پاک رنگ با یا و گردد تایپ باید آفر های کاپی و اصل 18.2

 این  4 ماده 3 بند 2 جزء یا 4 ماده  2 بند 1 جزء با مطابقت در داوطلب قانونی نماینده

 آفر که صشخ توسط باید گردیده تعدیل یا نوشته که آفر صفحات تمام گردد. امضاء دستورالعمل

      گردد. امضا نموده، امضا را

  که دمیباش اعتبار قابل درصورتی صرف نویسی دوباره یا تراش، نویسی، وسط هرگونه 18.3

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

 یا اداره دایاته مطابق اینکه مگر بود، نخواهد قبول قابل آفر در افزود یا یرتغی هیچگونه 18.4

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

   گردد. می امضا نموده، امضا

 ها آفر تسلیمی د.

 تسلیمی، -19 ماده

 گذاری عالمت و مهر

 آفر

 کلمه اآنه باالی و گذاشته شده مهر و سربسته جداگانه های پاکت در را آفر داوطلب 19.1

 بنویسد. "کاپی" و "اصل"
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 باشد: گردیده ترتیب ذیل طور به باید آفر های پاکت 19.2

 باشد؛ داوطلبی معلومات صفحه به مطابقت در تدارکاتی اداره عنوانی -1

 ادقرارد خاص شرایط و داوطلبی معلومات صفحه مندرج تدارکات تشخیصیه نمبر نام، حاوی -2

   باشد.

 اویح بسته داخل العمل، دستور این 19 ماده 2 بند مندرج تشخیصیه نیاز عالوه بر 19.3

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

 شدن باز یا بیجایی مسؤلیت اداره باشد، نشده گذاری عالمه و بسته پاکت درصورتیکه 19.4

 ندارد. را االجل ضرب از قبل آفر

  میعاد –20 ماده

 آفرها تسلیمی

 سآدر به داوطلبی معلومات صفحه مندرج تسلیمی میعاد ختم از قبل باید ها آفر 20.1

 گردند. تسلیم داوطلبی معلومات صفحه مندرج

 برای العمل دستور 10 ماده طبق تعدیل یک صدور با لزوم، صورت در تواند می اداره 20.2

  های یتمکلف و حقوق تمامی  صورت این در نماید. تمدید را ها آفر تسلیمی میعاد ،طلبیداو

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

 

 نا های آفر -21 ماده

 رسیده وقت

 میگردند. مسترد شدن باز بدون و گردیده رد رسیده دیر های آفر 21.1

 انصراف، -22 ماده

 آفرها تعدیل و عویضت

 با نماینده توسط که کتبی اطالعیه ارسال با ها، آفر تسلیمی میعاد ختم از قبل تواند، می داوطلب 22.1

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

 باید: اطالعیه این  نماید. انصراف آن از یا و تعدیل

 پاکت عالوه بر گردیده، ارسال دستورالعمل این 19 و 18 مواد با مطابقت در -1

 شده نشانی "تعدیل" یا "تعویض" ،"انصراف" کلمات با نیز مربوط های

  باشد.

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

    واند.ت نمی گرفته صورت آفر یتسلیم االجل ضرب از بعد ها آفر تعدیل یا تعویض انصراف،  22،2

 و ها فرآ تسلیمی االجل ضرب میان زمانی فاصله در ها آفر تعدیل و تعویض انصراف، هرگونه 22،3 

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

 نامه اظهار اجرای یا آفر تضمین استرداد عدم به نتجم حالت چنین در انصراف تواند. نمی گرفته صورت

 میگردد. داوطلبی برای العمل دستور 16 ماده مطابق آفر تضمین

 العمل ستورد ماده این با مطابقت در شده تعدیل آفر در یا اولی آفر در تنها را تخفیف داوطلب 22،4

 نماید. می پیشنهاد
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   ارزیابی و گشایی آفر هـ.

 و گشایی فرآ -23 ماده

 ارزیابی

 در العمل دستور این 22 ماده مطابق تعدیالت بشمول را شده دریافت های آفر اداره 23.1

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

 معلومات صفحه در مربوط گشایی آفر خاص روش الکترونیکی، بصورت ها آفر ارسال صورت

 گردد. درج اوطلبید

 "انصراف" کلمه با که را هایی آفر ابتدا گشایی آفر هیئت رییس گشایی، آفر مجلس در 23.2

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

 نماید. می مسترد شدن باز بدون و اعالم

 هر و آفر هر مبلغ مجموعه آفر، قیم  داوطلب، نام ،نموده باز را ها آفر گشایی آفر هیئت 23.3

 تعویض، ف،انصرا تخفیف، گونه هر بدیل(، آفر بودن مجاز یا درخواست صورت )در بدیل آفر گونه

 سایر و م،لزو صورت در آفر تضمین نامه اظهار یا آفر تضمین موجودیت عدم یا موجودیت تعدیل،

 مگر گردد، مین مسترد آفر هیچ گشایی آفر در نماید. یم قرائت بداند مناسب اداره که را جزئیات

 تسلیم لتعدی و تعویض های آفر باشد. رسیده وقت نا العمل دستور این 21 ماده مطابق اینکه

 شدن باز ونبد و نشده گرفته نظر مد بیشتر ارزیابی برای العمل دستور این 22 ماده مظابق شده

   میگردد. مسترد

 3 دبن با مطابقت در شده آشکار معلومات بشمول را گشایی رآف جلسه مینوت اداره 23.4 

 نماید. می تهیه العمل دستور این 24 ماده

 جلسه رد را ملی تدارکات اداره صادره گشایی آفر معیاری های فورم گشایی، آفر هیئت 23.5

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

 نماید. می اسکاشتیپ()

 بعدی  ارزیابی و مقایسه مفصل، ارزیابی وضاحت، ابتدایی، ارزیابی به مربوط معلومات 24.1 محرمیت -24 ماده

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

 داوطلب توسط تالش نوع هر گردد. افشاء نباید بوده، محرم العمل دستور این 33 ماده 4 بند

 تصمیم و داوطلبان اهلیت بعدی ارزیابی مفصل، ابتدایی، ارزیابی مراحل در نفوذ اعمال بمنظور

 عقد الی گشایی آفر زمان از فوق، موارد الرغم علی میگردد. وی آفر رد به منجر داد قرار اعطای

 داوطلبی  مراحل به مربوط مورد هر در را اداره با تماس تقاضای داوطلب درصورتیکه قرارداد،

 دهد. انجام را آن کتبی صورت به باید باشد، داشته

 آفر توضیح –25 ماده

 ها

 بشمول توضیحات داوطلب از بعدی، ارزیابی و مقایسه ابتدایی، ارزیابی منظور به اداره 25.1

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

 در نمیتواند و گرفته صورت خواست، در مندرجات مطابق کتبی بشکل نیز داوطلب توضیح

 قبول را محاسبوی اشتباهات تصحیح اینکه مگر نماید، وارد تغییر آفر قیمت و ماهیت، محتوا،

                                                 
 }در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، نرخ واحد حذف و قیمت در جدول فعالیت درج گردد{2
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 باشد. نمی قبول قابل اداره، خواست در بدون شده ارایه توضیح نوع هر نماید.

 و ارزیابی  -26 ماده

 آفر جوابگویی تشخیص

 ها

 نماید: تشخیص را ذیل موارد باید ها، آفر مفصل ارزیابی از قبل اداره 26.1

 سازد؛ یم آورده بر را العمل دستور این 3 ماده مطابق بودن شرایط واجد معیارات -1

 است؛ گردیده امضاء مناسب بطور -2

 و باشد؛ آفر تضمین دارای -3

 باشد. می شرطنامه شرایط و معیارات جوابگوی -4

 با مطابق عمده افتادگی قلم از و استثناء انحراف، بدون که آفریست جوابگو آفر 26.2

 عمده نیزما افتادگی قلم از و استثناء انحراف، باشد. شرطنامه مشخصات و شرایط معیارات،

 که: شود می پنداشته

 باشد؛ داشته مشورتی غیر خدمات انجام یا کیفیت حدود، باالی مالحظۀ قابل تاثیر -1

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

 نماید؛ محدود  شرطنامه خالف بر

 اصالح با بعداً و گردیده رد نباشد جوابگو شرطنامه مندرجات به مطابقت در که آفر 26.3

 نمیگردد. جوابگو افتادگی قلم یا استثنات انحرافات،

 نمی رفتهگ صورت داوطلبان سایر یا قیمت نازلترین دارای داوطلب با کرهمذا گونه هیچ 26.4

 تواند.

 راردادق عقد شرط منحیث و نرفته تذکر آن از شرطنامه در که شرایط قبال در داوطلب 26.5

   باشد. نمی مسئول گردد می ارائه اداره جانب از

 تصحیح – 27 ماده

 اشتباهات

 تصحیح نماید. می بررسی حسابی اشتباهات برای را هشد تشخیص جوابگوی آفر ارزیابی هیئت 27.1

  میگیرد: صورت ذیل شکل به محاسبوی اشتباهات

 مدار فحرو به مبلغ باشد، داشته وجود ارقام و حروف به مبلغ میان تفاوتی هرگاه -1

 بود. خواهد اعتبار

 دم واحد فی نرخ مربوط، قلم مجموعی قیمت با واحد فی نرخ توافق عدم درصورت -2

 ورتص به اداره ازنظر مگراینکه میگردد. تصحیح مجموعی قیمت شده، رفتهگ نظر

 در باشد، گردیده تحریر بیجا واحد فی قیمت در اعشاری عالمه کدام واضح

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

 آفر ینتضم و رد وی آفر ند،نک قبول  را خویش آفر محاسبوی اشتباهات تصحیح داوطلب هرگاه 27.2

 دستور این 16 ماده 5 بند 2 جزء مطابق آفر تضمین اظهارنامه یا شده دانسته استرداد قابل غیر وی

  گردد. می اجرا العمل

 این 14 ماده 1 بند مطابق و گردیده ارائه داوطلبی معلومات صفحه مندرج پولی واحد به ها آفر 28.1 در اسعار –28 ماده
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 در که باشد نموده استفاده دیگری مبادله نرخ داوطلب اینکه، مگر میگردد. ارزیابی العمل توردس آفر ارزیابی

 به سپس بعداً و تبدیل آفر مندرج مبادله نرخ از استفاده با پرداخت قابل اسعار به آفر نخست اینصورت

   میگردد. تبدیل اداره شده مشخص مبادله نرخ اسعار

 و ارزیابی -29 ماده

  ها فرآ مقایسه

 شرایط و راتمعیا با مطابقت در را شده ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر ارزیابی هیئت 29.1

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

 در و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 29.2

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

 یابیارز یمتق نازلترین دارای آفر صورتیکه در .نماید ارائه اعطاء آمر به را خویش گزارش ختم،

 مورد را دهش یابیارز نازلتر یمتق یدارا یبعد آفر ارزیابی، هیئت نگردد، تشخیص جوابگو ،شده

 دهد. یم قرار مفصل ارزیابی لزوم صورت رد و یکیتخن یابیارز

 را مالی یابیارز و گرفته مدنظر را آفر هر شده ارزیابی قیمت ها، آفر ارزیابی در اداره 29.3

 :میدهد انجام ذیل طور

 العمل؛ دستور این 27 ماده مطابق محاسبوی اشتباهات تصحیح -1

 شده ئهارا بدیل تکمیل ختاری و وقت از قبل پرداخت برای آفر قیمت در مناسب تعدیل تطبیق -2

 و العمل؛ دستور این 17 ماده به مطابقت در داوطلب توسط

 نهادپیش قیمت تغییر دیگر یا تخفیفات دهنده انعکاس که آفر قیمت مناسب تعدیالت تطبیق -3

 العمل؛ دستور این 22 ماده 5 بند مطابق شده

 باشد. یم محفوظ دارها برای بدیل پیشنهاد یا انحراف تفاوت، گونه هر رد یا قبول حق 29.4 

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

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

 جرایا جریان در قیم تعدیل شرایط گونه هر تخمینی اثر ها، آفر مالی ارزیابی در 29.5

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

 اتتخفیف اداره باشد، بخش دو از بیشتر یا دو دربرگیرنده شرطنامه که صورت در 29.6

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

 ترجیح -30 ماده

 داخلی

 گردد. می تطبیق تدارکات لطرزالعم چهارم حکم روشنی در داخلی ترجیح 30.1

 

 قرارداد اعطاء و.

 معیارات -31 ماده

 قرارداد اعطاء

 که شرایط واجد داوطلب به العمل دستور این 32 ماده به مطابقت در را قرارداد اداره 31.1

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

    نماید. می اعطاء ،باشد داشته
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 اتتخفیف اداره باشد، بخش دو از بیشتر یا دو دربرگیرنده شرطنامه که صورت در 31.2

   تواند. می نموده تطبیق ها بخش تمام ترکیب هزینه کاهش جهت را داوطلبان

 قبول حق –32 ماده

 تمام یا یک رد و آفر هر

   ها آفر

 مراحل فسخ آفر، هر رد یا قبول قح اداره العمل، دستور این 31 ماده الرغم علی 32.1

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

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

 .ود.ش رسانیده داوطلبان اطالع به رسمی بطوری وقت اسرع

 اجرای ینتضم آفر، قبولی نامه ازدریافت بعد روز (10) مدت خاللدر است، مکلف برنده داوطلب 33.1 اجرا تضمین -33 ماده

 های هفورم) 8 قسمت شامل که اجرا تضمین مفور در قرارداد، عمومی شرایط با قتمطاب در را قرارداد

 نماید. ارائه باشد، می (قرارداد

 بانک یک از را اجرا تضمین تواند می داوطلب بانکی، تضمین بشکل ااجر تضمین ارائه صورت در 33.2

 این اجرای ربمنظو نماینده که اداره قبول قابل خارجی بانک یا افغانستان اسالمی جمهوری در مقیم

 نماید. فراهم باشد، داشته افغانستان اسالمی جمهوری در تضمین

 بانک یک از را اجرا تضمین تواند می وطلبدا بانکی، تضمین بشکل اجرا تضمین ارائه صورت در 33.3

 این اجرای ربمنظو نماینده که اداره قبول قابل خارجی بانک یا افغانستان اسالمی جمهوری در مقیم

 نماید. فراهم باشد، داشته افغانستان اسالمی جمهوری در تضمین

 اطالعیه –34 ماده

 امضای و اعطاء

 قرارداد موافقتنامه

 در داوطلبان، اعتراضات به رسیدگی یا و قرارداد اعطای تصمیم اطالعیه میعاد ختم از بعد اداره  34،1

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

 این منظوری از بعد باشد، ملی تدارکات کمیسیون صالحیت حیطه در قرارداد صورتیکه در نماید،می

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

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

 میگردد. تپرداخ قراردادی به مشورتی غیر خدمات مراقبت و تکمیل، اجرا، از

 و صحت از میناناط از بعد و ترتیب برنده داوطلب آفر شرطنامه، به مطابقت در را قرارداد اداره،  34،2

 نماید. می سالار برنده داوطلب به آفر اعتبار میعاد  طی در اعطاء آمر منظوری اخذ و اجرا تضمین سقم

 تسلیم اداره به و نموده امضا دریافت از عدب روز (7) مدت خالل در را قرارداد است، مکلف برنده داوطلب

  نماید.

 تتدارکا اداره خویش، سایت ویب در را ذیل معلومات برنده، داوطلب با قرارداد عقد از بعد اداره  34،3

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

 اند؛ دهنمو تسلیم آفر داوطلبانیکه نام -1

 گشایی؛ آفر در قرائت های قیمت -2

 آفر؛ هر شده ارزیابی قیمت و نام -3
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 آن؛ رد دالیل و گردیده رد هایشان آفر داوطلبانیکه نام -4

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

 

 توضیحات دارها از کتبی درخواست با شان آفر موفقیت عدم مورد در توانند می موفق نا داوطلبان  34،4 

  نماید. می ارائه وقت اسرع در کتبی صورت به را خود توضیحات اداره نمایند. مطالبه

 پیش -35 ماده

 تضمین و پرداخت

 پرداخت پیش

 رایطش در که قرارداد قیمت به پرداخت پیش تضمین مقابل در را پرداخت پیش اداره 35.1

 مندرج غمبل از بیشتر تواند نمی پرداخت پیش پردازد. می رفته، تذکر آن از قرارداد عمومی

 و اردادقر های فورمه در شامل پرداخت پیش بانکی تضمین فورم باشد. داوطلبی معلومات صفحه

 باشد. می شرطنامه این 9 قسمت تضمین

   . میگردد توضیح قرارداد خاص شرایط در منازعات فصل و حل مرجع 36.1  حکم -36 ماده

 در را اخالقی عالی اصول است مکلف فرعی قراردادی و قراردادی کننده، اکمال داوطلب، اداره، 37.1  تقلب و فساد -37 ماده

 مفاهم آتی اصطالحات ملحوظ این روی نمایند. رعایت قرارداد این اجرای و تطبیق داوطلبی، مراحل

  نمایند: می افاده را ذیل

 غیرمستقیم یا مستقیم صورت هب پیشنهاد یا  دادن دریافت، درخواست، از عبارت فساد: -1

 را تدارکات( )کارمندان دیگر جانب کارکردهای غیرمناسب صورت به ارزشیکه با هرچیز

  دهد. قرار تاثیر تحت

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

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

  گیرد. صورت ها مکلفیت اجرای

 که اداره کارمندان و داوطلبان میان یا و داوطلبان بیشتر یا دو میان سازش از عبارت تبانی: -3

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

 باشد. گردیده طرح سائرین

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

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

 باشد.

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

 باشد. می مربوط نظارتی امور یا و اتتدارک پروسه

 فساد، مرتکب نماینده ازطریق یا مستقیماً که برنده داوطلب به قرارداد اعطای پیشنهاد اداره 37.2

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

  نماید. می
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 اداره، کارمند توسط تدارکات مراحل در اخالل و اجبار تبانی، تقلب، اد،فس ارتکاب صورت در اداره 37.3

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

 قانون نهم و چهل ماده (1) فقره مندرج اعمال ارتکاب صورت در را قراردادی یا داوطلب اداره 37.4

 د.نمای می محروم تدارکات مراحل در اشتراک از تدارکات

 ها یادداشت حسابات، بررسی و تفتیش زمینه است، مکلف فرعی قراردادی و قراردادی داوطلب، 37.5

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

 نماید.

 قرارداد میعمو طشرای 2 ماده 6 بند 1 جز و 1 ماده 7 بند مندرج مواد به داوطلبان عالوه، بر  37.6

  باشند. داشته توجه
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 داوطلبی معلومات صفحه -دوم قسمت

 برای دستورالعمل مواد

 داوطلبان

 داوطلبان برای دستورالعمل مواد متمم و تعدیالت

 عمومیات الف.

 دستورالعمل 1.1 ماده

 داوطلبان برای

 باشد. می معلوماتی وتکنالوژی مخابرات وزارت اداره:

 کابل شهر نواحی در خدمت آسان تبلیغاتی بلبورد چاپ و نصب  پروژه :داوطلبی این شماره و نام

MCIT/98/NCB/NCS -91   

 باشد.نمی تطبیق قابل :از عبارتند داوطلبی این شامل های بخش شماره و نام

 دستورالعمل 1.2 ماده

  داوطلبان برای

   باشد. می{ قرارداد عقد از بعد سال یک} ی:مشورت غیر خدمات تکمیل تخمینی تاریخ

 

 دستورالعمل 2.1 ماده

 داوطلبان برای

 میباشد. کابل شهر نواحی در خدمت آسان تبلیغاتی بلبورد چاپ و نصب  پروژه پروژه:}

  باشد. می (انکشافی) وجوه:

 دستورالعمل 4.2 ماده

 داوطلبان برای

  .میباشد گردد{ درج الزم های فورمه و رائه}معلوماتا قابل داوطلبی های فورمه و اهلیت معلومات

 دستورالعمل 4.3 ماده

 داوطلبان برای

 با (02 )فورمه لبداوط اهلیت معلومات (،01 )فورمه آفر ارائه}تسلیمی قابل داوطلبی های فورمه و اهلیت معلومات

 )فورمه آفر مینتض (،03 )فورمه یمتق جدول فورم، این 2 و1 بند مندرج ضرورت مورد معلومات و اسناد تمام ارائه

 میباشد. ({06) فورمه  LINE OF CREDIT ضرورت صورت در و (04

 1دستورالعمل 4.4 ماده

 داوطلبان برای

 میباشد. گردد{ درج }تعدیلداوطلبی برای العمل دستور  4 ماده 4 بند وارده تعدیالت

  1 جزء 4.5 ماده

 برای دستورالعمل

 داوطلبان

 میباشد. ذیل قرار اخیر سال پنج در داوطلب سال دو معامالت حجم الزم اقل حد

 باشد.نمی تطبیق قابل 

 2 جزء 4.5 ماده

 برای دستورالعمل

 داوطلبان

 اجرا گذشته سال (10) ده درجریان وی که را خدماتی اقل حد باید گردد می اظهار داوطلب توسط که الزم تجربۀ

  است، نموده

 نیست تطبیق قابل 

 3 جزء 4.5 ماده

 برای دستورالعمل

 داوطلبان

 باشد.نمی تطبیق قابل میباشد: ذیل قرار میگردد تهیه داوطلب توسط که ضروری تاتجهیز

 داوطلب یقرارداد تعهدات سایر خالص (LINE OF CREDIT  ) یاعتبار های سهولت و سیال دارائی اقل حد مبلغ 4 جزء 4.5 ماده
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 برای دستورالعمل

 داوطلبان

 }افغانی هزارو پنج و بیست صدو یک میلیون یک  1,125,000{ باشد. ذیل قرار برنده

 ؤرخم (NPA/PPD/NO.12/1395) شماره اطالعیه مطابق اعتباری خط اعطای معیاری فورم از استفاده ویا

 بانک وسطت تدارکات داوطلبان به (LOC)  اعتباری خط اعطای معیاری )فورمه ملی تدارکات اداره 6/8/1395

 06مشورتی/ غیر خدمات فورم LINE OF CREDIT یا اعتباری تسهیالت فورمه تجارتی(. ایه

 باشد. یآفرگشای روز الی اعالن تاریخ از باید  LINE OF CREDIT ویا بانکی ستمنت بیالنس تاریخ یادداشت:

 5 جزء 4.4 ماده

 برای دستورالعمل

 داوطلبان

  شود. نمی گرفته رنظ در ها جایداد گیری کرایه های قرارداد در

 دستورالعمل 4.5 ماده

 داوطلبان برای

  نیست. تطبیق قابل فرعی قراردادی به واگذاری مجاز فیصدی

 دستورالعمل 4.7 ماده

 داوطلبان برای

 (40) اقل حد اصلی شریک و فیصد (25) اقل حد باید شریک هر داوطلبان، اهلیت معیارات اقل حد با مطابقت برای

 مجموع و گردد می جمع هم با مشترک شرکت شریک هر اهلیت ارقام نماید. تکمیل را اهلیت های معیار فیصد

 شرکت آفر رد به منجر باال شرط تکمیل عدم نماید. تکمیل را اهلیت معیار فیصد (100) اقل حد شرکا اهلیت  ارقام

 گردد. می مشترک

 داوطلبی معلومات ب.

  18.1 و 8.2 ماده

 برای دستورالعمل

 لبانداوط

 نیست. الزم کاپی :است ذیل قرار ،شود تسلیم و هیهت باید که آفر کاپی تعداد

 دستورالعمل  9.2 ماده

 داوطلبان برای

 داوطلبی: از قبل جلسه

  (1398/1/22) تاریخ به 

 (شنبه پنج) روز

 میگردد: تدویر ذیل آدرس در 

  912 شماره اقاط تدارکات ریاست 14 منزل زلهمن 18 تعمیر تداکات ریاست معلوماتی تکنالوجی و مخابرات وزارت

 ASLAMSHERZAD77@GMAIL.COM    HUSSAIN.ADIL@MCIT.GOV.AFآدرس: ایمیل

 0744028089- 4258507715تماس شماره

 مشورتی غیر خدمات تدارکات مدیر شیرزاد اسلم داوطلبی: از قبل جلسه کننده هماهنگ

  

 ها آفر تهیه ج.

 )پشتو/دری( میگردد. هئارا ملی های زبان از یکی به آفر دستورالعمل 11.1 ماده
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 داوطلبان رایب

 دستورالعمل 12.1 ماده

 داوطلبان برای

 نماید: هئارا را ذیل اضافی اسناد آفرخویش با همراه باید داوطلب

 صنایع؛ و تجارت وزارت جواز معتبرکاری: جواز

 ضمینت ،داوطلب شرکت معاون یا و رئیس حظور عدم صورت در داوطلبی مجلس در کننده اشتراک نامه صالحیت

 مالی توانمندی اسناد ،آفر

  (،JV AGREEMENT) مشترک شرکای تمام موافقتنامه شرکت چند اشتراک صورت در

 نیاز مورد بشری منابع و تجهیزات ثبوتیه مدارک و اسناد آفرگشایی، از قبل دوره آخرین مالیاتی حساب تصفیه سند

 داوطلبی تمعلوما صفحه این 4.2 ماده مندرج شده امضأ و مهر پری، خانه های فورمه مامت و لزوم( صورت )در

  منافع تضاد نداشتن بر مبنی نامه تعهد 

 باشد. اشتهند قرار وانحالل ورشکتگی حالت در اخیر سال پنج خالل در داوطلب شرکت اینکه بر مبنی نامه تعد

 باشد. نداشته قرار ومحرمیت محکومیت هب تخلف باالثر شرکت براینکه مبنی نامه تعهد

  ماده

 برای دستورالعمل13.4

 داوطلبان

 میباشد. ضمیمه  ورق پنج 5 قید در هذا شرطنامه ختم در وظایف الیحه اسناد نوت:

 1 جزء 14.1 ماده

 برای دستورالعمل

  داوطلبان

 باشد. می تبادله قابل سهولت به اسعار سایر یا و افغانی پول واحد اسعار

 باشد. می  بانک افغانستان د اسعار نرخ بادلهم منبع

 

 دستورالعمل 15.1 ماده

 داوطلبان برای

 .باشد می آفر تسلیمی االجل ضرب از بعد روز {90}آفر اعتبار میعاد

 باشد. آفر اعتبار معیاد از بیشتر روز 28 باید آفر تضمین اعتبار معیاد

 دستورالعمل 16.1 ماده

 داوطلبان برای

  میباشد. بانکی تضمین شکل به آفر تضمین شامل آفر

 

 دستورالعمل 16.2 ماده

 داوطلبان برای

 :باشد می ذیل قرار  بانکی تضمین شکل به آفر تضمین مبلغ

  میباشد افغانی هزار پنج و سی صدو یک (135,000) مبلغ ارزش به آفر تضمین مبلغ

  

 دستورالعمل17.1 ماده

 داوطلبان برای

 اجرا قابل .دباش شده ذکر یگرید طور یداوطلب معلومات ۀصفح در نکهیا مگر باشد نمی قبول قابل بدیل های آفر

 نیست.

 دستورالعمل17.2 ماده

 داوطلبان برای

 اوقات یابیرزا روش و مورد نیدرا معلومات دیبا باشد، شده حیتصر واضح صورت به لیتکم یبرا لیبد عادیم هرگاه

 شود. ساخته شامل یداوطلب علوماتم ۀصفح در لیتکم یبرا مختلف
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 .نیست اجرا قابل 

 دستورالعمل 17.4 ماده

 داوطلبان برای

 مشخص یاه بخش یبرا یکیتخن لیبد یها حل راه ارائه اجازه یداوطلب معلومات ۀصفح در داوطلبان به هرگاه

 شود. ادهد شرح 8 سمتق یها نقشه و (فیوظا ۀحیال ای) مشخصات در دیبا ها بخش همچو باشد، شده داده خدمات

 نیست. اجرا قابل .ددگر ذکر یداوطلب معلومات ۀصفح در دیبا لیبد یابیارز روش صورت، نیدرا

 ها آفر تسلیمی د.

 دستورالعمل 19.2 ماده

 داوطلبان برای

 مؤرخ  ل(کاب محلی ظهر)وقت از قبل 10:00  ساعت به از: است عبارت اداره آدرس ،آفر ارائه مقاصد به صرف

 معلوماتی تکنالوژی و مخابرات وزارت 914 اطاق ،14 منزل تدارکات، ریاست  1398/02/04

 0744028089 تماس: شماره

   

 دستورالعمل 20.1 ماده

 داوطلبان برای

 :است ذیل قرار آفر تسلیمی برای االجل ضرب

 1398/02/04  تاریخ:

  کابل( محلی )وقت ظهر از قبل 00:10 ساعت

 شده تعین اندرزم آفرها نماید، تصادف رخصتی روز به آفرها تسلیمی برای فوق شده تعین االجل ضرب درصورتیکه

 شد. خواهند تسلیم آن بعدی کاری روز به فوق

 ها آفر ارزیابی و گشایی آفر .هـ

 دستورالعمل 23.1 ماده

 داوطلبان برای

 مؤرخ  (کابل محلی )وقتظهر از قبل 10:00  ساعت به فوق شده تعین االجل ضرب طبق تسلیمی مجرد به هاآفر

 شوند: میباز ذیل آدرس به  1398/02/04

 914 اطاق ،14 منزل ،تدارکات ریاست : آدرس

 معلوماتی تکنالوژی و مخابرات وزارت

 -0744028089,0771542585 تماس: شماره

  COM.GMAIL@77ASLAMSHERZAD ,  AF.OVG.MCIT@ADIL.HUSSAIN الکترونیکی: آدرس

 دستورالعمل 28.1 ماده

 داوطلبان برای

  میباشد. افغانی اسعار: سایر تبدیل جهت مشترک اسعار

 بانک افغانستان د  ها: نرخ تبادله منبع

  آفرگشایی روز نرخ: بادلهم تاریخ

 دستورالعمل 29.1 ماده

 داوطلبان برای

 خواهند زیابیار انهګجدا بخش هر برای داوطلبان، برای دستورالعمل 16.2 و 4.5 ،4.4 ماده به مطابق در آفرها

 شد.

 قرارداد اعطای و.

  باشد. می {بانکی تضمین}اداره قبول قابل اجرای تضمین دستورالعمل 34.1 ماده

mailto:hussain.adil@mcit.gov.af
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 .میباشد قرارداد قیمت  فیصد 10 الی 5 از و مشروط غیر ،قرارداد های  فورمه  9 قسمت مطابق بانکی تضمین داوطلبان برای

 .میباشد برنده آفر مجموعی قیمت 8%

 دستورالعمل 35.1 ماده

 داوطلبان برای

 نمیباشد. تطبیق قابل پرداخت پیش
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 داوطلبی های فورمه -سوم قسمت

 

 فورمه عنوان فورمه شماره

 آفر تسلیمی فورمه 01غیرمشورتی/ خدمات فورمه

 داوطلب اهلیت معلومات فورمه 02غیرمشورتی/ خدمات فورمه

 ها قیمت جدول 03غیرمشورتی/ خدمات فورمه

 آفر تضمین فورمه 04غیرمشورتی/ خدمات فورمه

 آفر تضمین اظهارنامه فورمه 05غیرمشورتی/ خدمات فورمه

 LINE OF CREDIT یا اعتباری تسهیالت فورمه 06غیرمشورتی/ خدمات فورمه
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 آفر تسلیمی فورمه

 01/مشورتی غیر خدمات فورمه

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

 گردد{ درج اداره }نام :اداره

 گردد{ درج داوطلبی }شماره داوطلبی: شماره

 

 گردد{ درج )پروژه( تدارکات }عنوان تدارکات: عنوان

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

 نداشته گردد{ درج ملزو درصورت ضمیمه صدور تاریخ و }شماره شماره: ضمیمه بشمول آن قسمت در یی مالحظه هیچ و کردیم مطالعه دقیق را شرطنامه ما

 تخفیفات هرگونه ستثنایا به ما آفر مجموعی قیمت به دقراردا عمومی شرایط به مطابقت درگردد{ درج داوطلبی شماره و تدارکات }عنوان اجرای پیشنهاد و

 باشد. یمگردد{ درج مربوطه اسعارهای  و مختلف مبالغ بیانگر ارقام، و حروف به آفر مجموعی }قیمتاز: است عبارت ذیل در شده پیشنهاد

 بود: خواهد اجرا قابل ذیل تخفیفات شود، قبول ما آفر درصورتیکه شده: پیشنهاد تخفیفات .1

 حروف:........................ به تخفیفات مجموعی تقیم (1)

 ؛کنید{ مشخص آن تجزئیا با است،  اجرا قابل که را شده پیشنهاد تخفیف }هرارقام:..................... به تخفیفات مجموعی قیمت (2)

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

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

 داوطلبی اتمعلوم صفحه ندرجم آفر تضمین نامه اظهار یا آفر تضمین لزوم صورت در و اعتبار میعاد با مطابقت در آفر این که داریم می تصدیق بدینوسیله ما

 باشد. می

 دستورالعمل  21 ماده 1 بند با مطابقت در آفرها تسلیمی االجل ضرب  تاریخ از سر ،داوطلبان برای دستورالعمل  15 ماده 1 بند در مشخص میعاد برای ما فرآ

 میتواند؛ بوده قبول قابل و الزامی ما باالی آن اعتبار تاریخ ختم از قبل زمان هر در و داشته اعتبار داوطلبان برای

 فراهم قرارداد بموقع اجرای طربخا ، داوطلبان برای دستورالعمل 33 ماده 1 بند با مطابقت در را اجراء تضمین که میسپاریم تعهد ما شود، قبول ما آفر هرگاه

 نمائیم؛ می

 داوطلبان برای العمل توردس 3 ماده 1 بند مطابق شرایط دواج کشور تابعیت دارای قرارداد، این بخش هر های کننده اکمال یا فرعی قراردادی هر بشمول ما

  باشیم. می

   نداریم. ،داوطلبان برای العمل دستور  3 ماده 2 بند مطابق منافع تضاد گونه هیچ ما

 برای العمل دستور 3 ادهم  5 های بند به مطابق افغانستان اسالمی جمهوری در قرارداد این بخش هر برای ها کننده اکمال یا فرعی قراردادیان بشمول ما

  . باشیم نمی ملی تدارکات اداره محرومیت لست شامل ،داوطلبان

 گردد{ درج شخص }نام : نام

 گردد{ درج }وظیفه وظیفه:

 امضاء:

  تاریخ:
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 03مشورتی/ غیر خدمات فورم

 

کابلبرای نصب و چاپ بلبورد های تبلیغاتی اداره آسان خدمت در نواحی شهر  برای جدول قیمت   

 

 ه جدول فعالیت -دومبخش 

   په کابل ښار کې د آسان خدمت د بیلبوردونو جزیات

N
o  د ځای په اړه نور جزیات  عمومي موقیعیت 

 م د بیلبورد سایز

 
تول سایز  

 ()متر مربع
قیمت فی 

 متر مربع

قیمت 

)متر مجموعی

 مربع(
 سور
 )متر(

 اوږدوالی

 )متر(

     18 3 6 پوهنتون جنوبي دروازې ته څېرمهد کابل  پوهنتون دروازه  1

     18 3 6   برچي دښته 2

     32 8 4 له پغمان څخه د کمپنۍ بازار ته راخېلېدونکې الر کمپنۍ بازار 3

 باغ باال 4
ړک ې د سباغ باال د انترکانتیننتال په لور تلونکي سړک تر څنګ هوټل دوروازې ته نژد

     60 5 12 شمال پلو

     32 4 8   ر څلورالرېقمب 5

     50 5 10 د قرغې له عمومي سړک څخه ډنډ ته ګرځېدونکې الر قرغه 6

     50 5 10 د میرویس میدان مرکزي څلورالرې میرویس میدان 7

     32 4 8 پل سرخ پل سرخ 8

     72 6 12 احمد شا بابا مینه  احمد شا بابا مینه  9

     18 3 6 خان  وزیر اکبر وزیر اکبر خان  10

     50 5 10 خیرخانه خیرخانه 11

     72 6 12 دارالمان واټ دارالمان واټ 12

     30 2 15 تایمني پروژه تایمني پروژه 13

     50 5 10 قوای مرکز قوای مرکز 14

     50 5 10 افشار افشار  15

     32 4 8 دهمزنګ څلورالرې،  دهمزنګ 16
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     18 3 6 ی شمالي څلورالرېسرا سرای شمالي 17

     50 5 10 خیرخانه بازار ۲خیرخانه  18

     60 1.5 40 د سلیم کاروان بالکونو ته څېرمه هوایي پل د تایمنیو څلور الرې ته نژدې  تایمني څلورالرې 19

     60 1.5 40 د بهرنیو چارو وزارت له لوري ده افغانانو ته د تلونکي سرک پر سر پل ده افغانان  20

     60 1.5 40 هوایي ډګر دروازه  هوایي ډګر 21

     18 3 6 انصاري یا حاجي یعقوب څلورالرې نوی ښار 22

     50 5 10 د محمود خان پل پر سر محمود خان پل 23

     18 3 6 چوک چوک 24

     80 2 40 د عالودین درې الرې پل دارالمان واټ 25

     32 4 8 کارته نو کارته نو 26

     18 3 6 پکتیا مارکیټ ته څېرمه احمد شا بابا مینه  27

     60 1.5 40 کندهار دروازه -د کابل  کابل قندهار لویه الر 28

29 

کابل ننګرهار لویه 

     50 5 10 د ماهیپر ګوالیي الر

     60 1.5 40 ګردېز دروازه -د کابل کابل خوست لویه الر 30

     60 1.5 40 کوتل یه الرکابل مزار لو 31

 متر()115 متر()489      ټول ټال د یوې میاشتې
1360 

     متر مربع()

           ټول ټال د شپږو میاشتو 

 

 

 ______________________________________باصالحیت: شخص امضای       

 _______________________________________ کننده: امضا وظیفۀ و نام  

_________________________________________ داوطلب: نام
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 آفر تضمین فورمه

 : 04مشورتی/ غیر خدمات فورم

 ست(قابل تطبیق ا )  

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

  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:

 ه درج گردد{}نام و آدرس ادار: فید شوندهتمس
 {درج گردد }روز، ماه و سال تسلیمی آفر: تاریخ

 }شماره درج گردد{: شماره تضمین بانکی

 اد}نام قرارد تخدما ارائهای بر }تاریخ درج گردد{که به تاریخ  خود آفر "داوطلب"منبعد به نام  {،درج گردد}نام مکمل داوطلب که  یافتیماطالع 
 به شما ارائه نموده است. {داوطلبی درج گردد ه}شمارره شمااعالن تدارکات تحت  {درج گردد

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

حروف  به}مبلغ موعی ، مبلغ مجبدون تعللتعهد میسپاریم که  قطعیصورت به بدینوسیله  {درج گردد}نام بانک ، ما اساس درخواست داوطلب بر
 :، بپردازیمدر صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشددریافت اولین تقاضای تحریری شما  بعد از را {درج گردد و ارقام

 ؛تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن (1)

 ؛فرداوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آ انکار (2)

 ؛اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده (3)

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

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

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: ضمانت دراین    

 ؛ یااوطلبانددستورالعمل برای  قرارداد طبق یامضاو  اجرا تضمین به محض دریافتباشد شده شناخته درصورتیکه داوطلب برنده  (6)

ر به شمول میعاد اعتبار آفاد روز بعد از ختم میع 28( 2) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا( 1) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

 درج گردد{ }تاریخ ختم آفر تمدید مدت اعتبار آفر

 دریافت شده باشد. میعاد فوق ل ازنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قب در

 میباشد. 758شماره  ICCهنشریتابع مقرره تضمینات منتشره  این تضمین

 {مسئول }امضای امضا: 

 }مهر گرددمهر: 
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 آفر تضمین هاظهارنام فورمه

 05 مشورتی/ غیر خدمات فورم

 }شماره اعالن تدارکات درج گردد{  :اعالن تدارکات شماره

 {داوطلبی درج گردد}شماره   :شرطنامه داوطلبی شماره

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

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

 

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

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

محروم {1398  /0 /0  )سر از  {سال  یک}داد با اداره برای مدت تحت شرایط آفر ما از عقد قرار ی پذیریم که درصورت نقض وجایب ماما م

 داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:از  جانب وجایب نقض گردیم. 

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

 ؛تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن -2

 ؛جدول قیمت های ارائه شده در آفر اشتباهات حسابی در انکار داوطلب از پذیرش تصحیح -3

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

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

 ی گردد. قد اعتبار مبرنده فا امضای قرار داد با داوطلبیا تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و  این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و

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

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

 {ل درج گرددسا، ماه و }روزتاریخ: 

 {ددمهر گر} :  مهر

 

 {گرد هئارارا  آفر باید به نام تمام شرکا آفر ه تضمیننام }یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار
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 LINE OF CREDIT یا اعتباری تسهیالت فورمه

 06مشورتی/ غیر خدمات فورم

 

 (ایدرتیب نمرد داخل قوس تبانک مکلف است این فورمه معیاری را در ورق رسمی خویش بدون هیچ نوع تغییر به استثنای موا)  

 

 }اسم داوطلب که خط اعتباری برای وی صادر می گردد درج گردد{اسم مستفید شونده: 

 }شماره سند خط اعتباری درج گردد{شماره: 
 }تاریخ صدور سند خط اعتباری درج گردد{تاریخ: 

 

 {}اسم اداره/وزارت مربوطه درج گرددبه: 

 

 Lineخط اعتباری ) مورخ }../../....{}داوطلب که خط اعتباری برای وی صادر می گردد درج گردد{،}.......{ به اساس درخواست شماره 

of Credit{ مبلغ خط اعتباری درج گردد( بالغ بر}  صادر گردیده است. این خط اعتباری صرف در صورت فسخ مراحل/قرارداد تدارکات که

 گردیده می تواند. این سند به منظور آن صادر گردیده است فسخ یا تعدیل 

 

یر لعمل ها و ساا، طرزااحکام قوانین، مقررات، متحدالمالها و دستورات د افغانستان بانک و طبق  پالیسی ه با رعایتاین خط اعتباری 

أت رات، هیاعتباه مدیران ارشد، کمیت}رهنمود های داخلی بانک، با در نظر داشت صالحیت های تفویض شده در این پالیسی ها،  توسط 

 .ستگردیده ا منظورگردیده است. این خط اعتباری بعد از اخذ فیس و کمیشن بانکی به داوطلب اعطا بانک{نظار هیأت عامل و یا 

اوطلبی دشماره } در داوطلبی}داوطلب که خط اعتباری برای وی صادر می گردد درج گردد{در صورت برنده شدن صرفاً  یاین خط اعتبار

 قابل اعتبار است. {تاریخ سررسید}الی  قابل استفاده بوده وداوطلب  ز جانب آن{او نام پروژه درج گردد

 

 

 

 

 {امضای شخص مسئول درج گردد}امضا: 

 

 {توسط بانک مهر گردد}مهر: 
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 کشور های واجد شرایط - چهارمقسمت 

 یگردد.اجناس، امور ساختمانی و خدمات در تدارکات که از وجوه عامه تمویل م واجد شرایط بودن

مایند. در دد، ارائه نیل میگرشرکت ها و افراد از تمام کشور ها می توانند اجناس، امور ساختمانی و خدمات را برای تدارکات که از وجوه عامه تمو

 وانند:توده نمی مربوطه آن کشور ها در داوطلبی ها شرکت نمی حاالت ذیل اجناس، خدمات و امور ساختمانی از کشوری های ذیل و شرکت ها

 جمهوری اسالمی افغانستان قانونًا روابط تجاری را با این کشور منع قرار داده باشد.  -1

نع ملل متحد م ی امنیتجمهوری اسالمی افغانستان وارد نمودن اجناس یا پرداخت به افراد یا نهاد های آن کشور را به اساس قطعنامه شورا -2

 نموده باشد. 

 ند: می تواننر شرکت ها، اجناس و خدمات از کشور های ذیل در مراحل داوطلبی اشتراک نموده جهت معلومات داوطلبان، در حال حاض -3

 به اساس قوانین داخلی:  (1)

 }لست تمام کشور ها درج گردد{

 به اساس تعهدات بین المللی: (2)

 }لست تمام کشور ها درج گردد{
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 ها جدول فعالیت -دومبخش 

 

 ضروریاتجدول  -پنجمقسمت 

 وژه الیحه وظایف پر

 
 ي ټکنالوجۍ وزارتد مخابراتو او معلومات

 آسان خدمت اداره

 

 پوهاوي کمپایند عامه 
 

 : سریزه

 

 د کمپاین اصلي موخه

د  ېژمن ولو دکته ځکتیا رامنټتیا او چڼد آسانتیا، رو ېد حکومت لخوا د عامه خدمتونو په بهیر ک ېکمپاین اصلي موخه دا ده، چ ېد د

ه عامه ړانو په ړارد ژمنو او السته  ېو د آسان خدمت ادارګړولو وټواد ېد ه ېولو والیتونو کټل پالزمینه او ه په کابړعملي کولو په ا

 ي.ړپوهاوی وک

منو په ژد حکومت د  ېده چ ېادار ېواد په سطحه یوه بر السېد ه ېي چېږول کمپاین کډ ېآسان خدمت ته په د ېپیغامونو ک ېپه د

 کوي.   ېلځ ېهل ېدونکېک ړېنه ست ېعملي کولو ک

 

 اړتیا/ولې؟

ره یې په دارو سدا چې اوس مهال د آسان خدمت ادارې فعالیتونه او السته راوړنې تر پخوا زیاتې شوي او له بېالبېلو ا

متونه یې خد لویو ملي پروژو ګډ کار کړی او ډېری عامه خدمتونه یې ساده کړي، سیسټمونه یې رغولي او تر ممکنه حده

ړه د انو په راټول کړي، په همدې اساس اړتیا محسوسېږي چې د تېر په څېر یو ځل بیا د خپلو خدمتو تر یو چتر الندې

سانو او آمت له بلبورډونو، تلویزیون، رادیو او تبلیغاتي موادو له الرې د وګړیو عامه پوهاوی وشي او خلک د آسان خد

شته  مت باندې رامنځ ته شي او د دوی ترمنځهوسا خدمتونو څخه خبر کړای شي. ترڅو د عامو خلکو باور په حکو

 فاصلې په را کمولو کې مرسته وکړي. 

 

 پېغامونه

د بلبورډونو او نورو تبلیغاتي چینلونو لپاره د پیغامونو لپاره به د نشراتو څانګه ګډې ناستې کوې او داسې پیغامونه به 

رواړونو د خپرولو لپاره غوره مفاهیم ولري.   جوړوي، چې د عامه اذهانو د درک وړ وي او  د خدمتونو د او السته



غیر مشورتی مه معیاری تدارک خدماتشرطنا  -اداره تدارکات ملی   

 

33 

 

دغه پیغامونه به ډیزاینر، ترسیموي او داسې انځورونه به ورته انتخابوي، چې هم له پیغامونو سره مطابقت ولري او هم 

 د آسان خدمت برانډینګ پکې غښتلی شي. 

 ي. شرزیات د په ویدیو اعالناتو کې ویاونه: ټول اعالنات باید په پښتو او دري ژبو وي او انګلیسي سب ټایټل بای

 

 

 

 د بیلبوردونو د نصب لپاره مفهومي طرحه: 

ېره د ډیو تر چاپي رسنۍ د پېغام رسونې یوه ډېره پخوانۍ او له ډېرو لومړنیو الرو څخه ده. که څه هم  برښنایي رسن

یټه کچه ټ ري ټکنالوجۍ د کارونېچاپي رسنیو ځای نیولی؛ خو چاپي رسنیو ال هم خپل ارزښت نه دی بایللی او په عص

له  ښت پکېاو خلک ال هم د پرمختللو ټولنو په څېر له تمدني څرکونو سره ډېر نه دي اشنا شوي، د چاپي رسنیو ارز

راپیدا  لویزونپامه غورځېدونکی نه دی. کمپیوټر راغی خو کتابونه، ورځپاڼې او مجلې اوس هم په ډېر تېراژ چاپېږي، ټ

 د غوره ګټه اخیستنې ذریعې ګڼل کېږي او... اوس همونه شو خو بلبورډ

او له  نه کويپه همدې اساس آسان خدمت اداره د برښنایي رسنیو د کارولو تر څنګ له چاپي رسنیو )بلبورډونو( څخه ګټ

 دې الرې خلک له خپلو فعالتونو ، السته راوړنو او راتلونکیو پالنونو خبروي. 

 

 رې د کمپاین شالیدپه آسان خدمت کې بیلبورد له ال

 ۱۳۳۰ه نږدې ( بېالبېلو برخو کې د درېیو میاشتو لپار۲۰کال کې هم د کابل ښار په شلو ) ۱۳۹۶آسان خدمت ادارې په 

ګړیو کې د ومتره مربع بلبورډونه لګولي وو، چې د آسان خدمت د ساده کړای شوو او کمپیوټري شوو خدمتونو په اړه پ

و ړای شوکه نېکه مرغه اداره پکې تر کافي حده خپلې موخې ته رسېدلې وه. د نصب د عامه پوهاوي هڅه شوې وه او ل

 ړل شول.ات ورکبېلبورډونو له الرې د خلکو عامه پوهاوی رامنځ ته او د دې ادارې د فعالیتونو په اړه خلکو ته معلوم

 د بیلبوردونو د نصب لپاره پالن شوي ځایونه او موده

 شتې کېږي، پهد دوو میاشتو لپاره، چې ټولټال شپږ میا دوه میاشتي وروستهل کې به هر کا ۱۳۹۸دغه بلبورډونه به په 

 الندې موقعیتونو کې نصبېږي:

 کابل ته څلور راغلې لویې الرې   -１

 میرویس میدان -２

 برچي دښته -３

 کمپنۍ بازار -４

 باغ باال -５

 قمبر څلورالرې -６

 قرغه، دارالمان واټ -７

 دهمزنګ -８

 سرای شمالي -９

 خیرخانه -１０

 تایمني څلورالرې -１１

 پښتونستان څلورالرې -１２

 هوایي ډګر -１３
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 نوی ښار -１４

 محمود خان پل -１５

 چوک -１６

 کارته نو -１７

 احمد شاه بابا مینه  -１８

 میرویس میدان -１９

 پل سرخ -２０

 ۲احمدشاه بابا مېنه  -２１

 وزیر اکبر خان -２２

 تایمني پروژه -２３

یتونو وخه د آسان خدمت د نشراتو څانګې مسوولین به پورته ذکر شوو موقعمد پیاوړو تبلیغاتو په      2 -  4             

 ښه موقعیتونو د ټاکلو لپاره به د بلبورډونو د موقیعتونو لیدنه کوي         ته ځي او  د ال 

 د آسان خدمت په اړه            

رکزي آسان خدمت له آذربایجان جمهوریتڅخه د رالېږدول شوي ماډل پر بنسټ، د عامه خدمتونو یو م -２４

ذربایجان جمهوریت د السلیک شوي جمهوریت او آدی. د افغانستان اسالمي  (one stop-shopادرس )

، یت لريهوکړه لیک له مخې د آذربایجان جمهوریت د عامه خدمتونو او ټولنیزو نوښتونو ملي اداره مکلف

 ادارې چې له آسان خدمت )افغانستان( سره هراړخیزه تخنیکي همکاري وکړي. په دغو همکاریو کې د یادې

له، د ژۍ تبادد حقوقي او سټراټیجیکي اسنادو تبادله، ، د روزنې د متودولوله سافټویرونوڅخهګټه اخیستنه، 

و د اداري او سازماني جوړښت مالتړ او همدا راز د آسان خدمت په پرمختیایي مرحله کې د کارکوونک

 ظرفیت لوړونې چارې شاملې دي.

 د بیلبودرنصب کوونکې کمپنۍ مسوولیتونه:  -２５

د رار دابولو او لرې کولو او چاپ مسوولیت او مالي مسوولیت د قهر دوه میاشتې وروسته د بنر د نص -２６

 کونکې کمپنۍ پر غاړه دی. 

 . د باد باران او طبعی پیښو له وجې د بنر بیا چاپ نصب د قرارداد کوونکې کمپنۍ پرغاړه دی -２７

یت لمسوو د باد باران او طبعی پېښو له وجې د بنرونو د له منځه تلو په صورت کې یوازې کمپنۍ مالي -２８

 پرغاړه لري او اړ ده چې ژر تر ژره نوی بنر نصب کړل شي.

ه بره برقرارداد کوونکې کمپنۍ اړه ده چې په ټاکل شویو ځایونو کې د بیلبوردنو نصب ته زمینه برا -２９

ف کړي، ټاکل شویو ځایونو له ورکړل شویو جزیات ور هاخو آسان خدمت اداره یوازې لس سلنه انعطا

ی شي کوالپه اړه لري او له لس سلنه څخه ور ها خوا که چېرې ټاکل شوې کمپنۍ نپذیری د بیلبورد د ځآی 

 دقیق ځای نصب ته زمینه برابره کړي قرارداد له یادې کمپنۍ سره له منځه ځي. 

پنۍ نکې کمله موټر سره د ټکر، اور او یا کومې بلې پېښې له امله ټول مالي مسوولیت د قرار داد کوو -３０

صب بورد نره باید په ورته موقیعت کې د آسان خدمت ادارې سره په مشوره د بل بیلپرغاړه ده او ژر تر ژ

 لپاره زمینه برابره کړي او د نصب چارې یې بشپړې کړي. 

  .سلنه پیسې استول کېږي ۲۰قرارداد کوونکې کمپنۍ ته د هرو دوه میاشتو له تکمیلېدلو سره  -３１

    
 شرایط  و فورمه های قرارداد سوم:بخش  
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 شرایط عمومی قرارداد -ششم قسمت

 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت

 مشخصات تخنیکی و نقشه ها -هشتمقسمت 

 فورمه های قرارداد -نهمقسمت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



غیر مشورتی مه معیاری تدارک خدماتشرطنا  -اداره تدارکات ملی   

 

36 

 

 شرایط عمومی قرارداد -ششمقسمت 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند:  1.1 عریفات ت -1ماده 

شرایط  8ده ما 2ن اداره و قراردادی جهت حل منازعات در مطابقت به بند : شخص توافق شده میاحکم -1
 می باشد.  عمومی قرارداد

ئه وسط اراتکه منحیث جز آفر  مورد نیازفهرست تکمیل و قیمت گذاری شده اقالم : جدول فعالیت ها -2

 کننده خدمات فراهم میگردد.

 د. از جانب اداره تصدیق میگردکه غیر مشورتی خدمات ارائه : تاریخ تکمیل یتاریخ تکمیل -3

د امل اسناوده و شجهت اجرا و تکمیل قرارداد بداوطلب برنده : موافقتنامه کتبی میان اداره و قرارداد -4

 می باشد. فورم قرارداد  1ماده فهرست شده 

ماده ق ه مطاببشمول تعدیالت وارد غیر مشورتی : قیمت قابل پرداخت برای انجام خدماتقیمت قرارداد -5

 می باشد. قرارداد،عمومی شرایط   6

، د کارمنداندر اجرای خدمات اضافی ماننعوامل بکار رفته نسبت ه ب قراردادی پرداخت به :مزد کار -6

  به می باشد. تجهیزات، مواد و سایر عوامل

 می باشد.  شرایط خاص قرارداد : طرف قرارداد مندرج اداره -7

 د.تقویمی می باشروز : روز -8

 اسعار به استثنای واحد پول افغانی، میباشد. : تمام اسعار خارجی -9

10- GCC  .شرایط عمومی قرارداد میباشد : 

11- SCC .شرایط خاص قرارداد میباشد : 

 : جمهوری اسالمی افغانستان میباشد. حکومت -12

 : واحد پول افغانی میباشد. اسعار محلی -13

شریک ) مسؤلعضو بوده و عضو  باشد، هر شریک (JV) شرکت مشترک قراردادی: درصورتیکه عضو -14

 نب ادارهاز جا از آن تذکر رفته، حقوق و مکلفیت های تحت قرارداد را شرایط خاص قراردادکه در  اصلی(

 انجام میدهد. 

 : اداره یا ارائه کننده خدمات میباشد. جانب قرارداد -15

ته شده گماش خدمات و جهت ارائه  خدام: افرادیکه از جانب قراردادی منحیث کارمند استکارمندان -16

 اند. 

 که آفر وی جهت ارائه خدمات از جانب اداره قبول گردیده است.  داوطلب: قراردادی -17

ات ه خدمارائه کنند اداره ترتیب و توسط از جانب  : مشخصات خدمات شامل شرطنامه کهمشخصات -18

 تسلیم میگردد.

( و 1ه )در مطابقت به مواد این قرارداد که در ضمیم قراردادی از جانب فعالیت های که: خدمات -19
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 ، میباشد. آفر شامل در یمشخصات و جدول فعالیت ها

گی از را به نمایندده منعقاجرای بخش از قرارداد  یا شرکت است که: شخص قراردادی فرعی -20

 انجام میدهد. اصلیقراردادی 

  د.رت میگیرصو تانجمهوری اسالمی افغانس هنافذ: تفسیر این قرارداد در مطابقت به قوانین قانون نافذ 1.2 

ان نحیث لساین قرارداد به یکی از زبان های ملی کشور ترتیب و تطبیق می گردد، که م: زبان  1.3

 اصلی در تفسیر و اجرای این قرارداد عمل می نماید. 

رگونه هده و : هر گونه ارتباط بر قرار شده میان جوانب قرارداد باید بصورت کتبی بوارتباطات 1.4

 ا می باشد.قابل اجر دریافتدر صورت  اطالعیه

ت محالدر صورت عدم تذکر محل در ( مشخصات یا 1: خدمات در محالت مندرج ضمیمه )ساحه 1.5

 میگردد.  مشخص می شود، ارائه اداره که توسط 

ن را تحت ایمجاز قابل اج انجام هر گونه اعمالتصمیم، اتخاذ جهت : شخص که نماینده با صالحیت 1.6

 . یگرددمدرج د در شرایط خاص قراردااردادی معرفی وشهرت وی و ارائه اسناد الزم توسط قر قرار داد

و  ای خودداشت هبررسی دفاتر، حسابات و یاد مکلف است اجازهقراردادی : ش و بررسی ادارهیتفت 1.7

 قراردادی های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

انواع  فیت ها،ندان آنها مالیات، مکلادی فرعی و کارم، قراردقراردادی اصلی: محصوالتمالیات و  1.8

 یند. مل مینمارا پرداخت و در قیمت قرارداد شا نافذقابل اجرا تحت قوانین  محصوالت سایر، و فیس

، آغاز، تعدیل -2ماده 

 فسخ و تکمیل قرارداد

، راردادیط خاص قاشر یا تاریخ دیگری مندرج  تاریخ امضای قرارداد توسط طرفین از اعتبار قرارداد: 2.1

 قابل اجرا میباشد. 

 خدمات ارائه آغاز  2.2

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

رنامه بطبق  اولویت و زمان بندی تمام فعالیت ها را جهت تصویب به اداره تسلیم مینماید. خدمات

 . دردارائه میگدر صورت لزوم( ) تائید شده توسط ادارهکاری 

قرارداد، یا  انفاذ آغاز ( روز بعد از30خدمات را در جریان )ارائه کننده خدمات، تاریخ آغاز خدمات:  -2

 ، آغاز مینماید. شرایط خاص قرارداد به تاریخ مندرج

 گرماید. م، تکمیل مینشرایط خاص قرارداد مندرجخدمات را به تاریخ ، قراردادیتکمیل: تاریخ  2.3

صورتیکه  ردفسخ گردیده باشد.  شرایط عمومی قرارداد 2ماده 6در مطابقت به بند  داینکه قراردا

ه بند بر مطابق تکمیل ننماید، جریمه تآخیشرایط خاص قرارداد  خدمات را به تاریخ مندرج، قراردادی

 شد.  ت ها میبالیوضع میگردد. تاریخ تکمیل، تاریخ تکمیلی تمام فعاشرایط عمومی قرارداد  3ماده  8

قیمت قرارداد صرف تعدیل یا خدمات اندازه تعدیل  بشمول تعدیل شرایط و حدود قراردادتعدیل:  2.4
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 موجودیت موافقه کتبی طرفین قرارداد صورت گرفته میتواند.در صورت 

 حاالت غیر مترقبه 2.5

فان، لی، طوحوادث )زلزله، جنگ داخ( عبارت از Force Majeureحاالت غیر مترقبه )تعریف:   -1

ن ی تحت ایمکلفیت ها که توانمندی انجام  جانبینکنترول یا شرایط خارج از  آفات طبعی...(سیالب، 

 . قرارداد را ناممکن یا غیر عملی سازد

یر غع حاالت ناشی از وقوعدم انجام مکلفیت ها تحت این قرارداد در صورتیکه  قرارداد: تخطی عدم  -2

ف دیگری قت طرومشروط بر اینکه جانب متآثر شده در اسرع  شته نمیشود.مترقبه باشد، نقض یا قصور پندا

دی حویش تا به مکلفیت های خ قراردادیسازد.  تبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع قرارداد را بصورت ک

ماید. نستجو می را ج نباشد غیرمترقبهامکان ادامه داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت 

 ر اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد.مگ

خدمات  دم انجاممیعاد وقوع حاالت غیر مترقبه که سبب ع معادلمیعاد تکمیل قرارداد تمدید میعاد:   -3

 گردیده، تمدید میگردد.

صورت پرداخت که بقابل پرداخت و مصارف اضافی  اخذ مستحق ارائه کننده خدماتپرداخت ها:   -4

   میباشد. ،صورت گرفته وم دید در جریان میعاد وقوع حاالت غیر مترقبهمناسب و لز

 فسخ قرارداد 2.6

یه در جریان حد اقل ل اطالعبا ارسا( ذیل 6( الی )1در صورت وقوع موارد )میتواند  اداره از جانب اداره: -1

 نماید:فسخ  قرارداد را قسماً یا کالً  ،قراردادیبه  ( روز30)

 (30ریان )در ج قراردادیانجام مکلفیت های خدمات ارائه شده و   درص قوادرصورت عدم اصالح ن (1)

 روز بعد از ارسال اطالعیه یا میعاد دیگری تصدیق شده کتبی اداره؛

 ؛ قراردادیدرصورت افالس یا ورشکستگی   (2)

حاالت غیر  یک قسمت عمده خدمات به سبب وقوعاز ارائه  قراردادیروز،  (60در جریان حد اقل ) (3)

 اجز باشد؛ یا مترقبه ع

  ده است.مرتکب فساد و تقلب گردی در اجرا و تکمیل این قرارداد قراردادیبه باور اداره،  (4)

طلبی و ل داواداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراح

 یند: ی نمامافاده اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را 

 تقیم هرچیزصورت مستقیم یا غیرمس هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت، درخواستاز : عبارت فساد -1

 . ار دهدیر قررا تحت تاث)کارمندان تدارکات(  با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر

غفال انظور هواً به مارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا س: تقلب -2

 نجاماز ا و غیر مالی و یا اجتناب کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی

 مکلفیت ها صورت گیرد. 

ه بداره که ندان ادو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارم: عبارت از سازش میان تبانی -3

رح طسائرین  اعمال نادرستتحت تاثیرقراردادن صد نامناسب به شمول ابدست آوردن مقمنظور 

 گردیده باشد.
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 ا سایرداد و یتهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارعبارت از : اجبار -4

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

رست در ات نادتخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهار اخالل و موانع: عبارت ازایجاد  -5

 پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

تکب مر مایندهنمستقیماً یا ازطریق برنده ای را که داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  -6

 اید.غو می نمیده است لدر مراحل داوطلبی گرد وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیفساد، تقلب، 

مند وسط کارو اخالل در مراحل تدارکات ت، اجبار تبانیتقلب،  داره در صورت ارتکاب فساد،ا -7

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

و نهم قانون  ( ماده چهل1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) -8

 کات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. تدار

ا هدداشت یا، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  -9

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

 نماید.

  2ماده  6 بند 2یا جز  2ماده  2بند  1جز فسخ قرارداد مطابق : بمحض پرداخت بمحض فسخ قرارداد -2

 انجام میدهد: قراردادی، اداره پرداخت های ذیل را به شرایط عمومی قرارداد

داد انجام بخش قبل از تاریخ فسخ قرار قناعتبرای خدمات که بصورت  6حق الزحمه مطابق ماده  (1)

 .شده باشد

مکلفیت های  - 3ماده 

 قراردادی

مین تا، مناسب ت و جدول فعالیت ها با تالشرا در مطابقت به مشخصا ، خدماتقراردادی عمومیات:    3.1

رد و کار ب ریتشیوه سالم مدی رعایتمسلکی و با  به شیوه ها و اجراآتمطابق بودن اقتصادی   و مفیدیت

منحیث  ن قراردادجام ایدر انقراردادی  ، ارائه می نماید. به شیوه مصئون پیشرفته  وو تکنالوژی مناسب 

وع نافع مشرم سوم  مشاور وفادار به اداره عمل نموده و هر زمان در هر معامله با قراردادی فرعی یا جانب

 اداره را حمایت و تامین مینماید. 

 

 

 تضاد منافع :  1. 

 سایراشته و درا   6تنها حق الزحمه مطابق ماده  قراردادی: قراردادیمنع کمیشن و تخفیفات به  -1

جام ان برای مات یاخد یت های مرتبط این قرارداد یا فعالمیشن، تخفیف، یا پرداخت مشابه از ناحیه ک انواع

 اضافی اختپردنه از عدم اخذ هر گو همچنان. ارائه کننده مکلفیت ها تحت این قرارداد را اخذ نمی نماید

 د. صل می نمایحااطمینان  خویشو نماینده مرتبط  توسط کارمندان، قراردادیان فرعی

ی یان اجراه در جرارائه کننده توافق می نماید ک :قراردادیعدم اشتراک در تدارکات پروژه ناشی از  -2

ه به مرتبط بشخاص ااین قرارداد یا بعد از فسخ آن خود و یا اشخاص مرتبط به آن و قراردادیان فرعی وی و 

مات ز این خداشی اانی و خدمات به پروژه که نآنها از اشتراک در تدارکات فراهم سازی اجناس، امور ساختم

 د. نایی نمباشد اشتراک نم

ن آنها رمنداارائه کننده خدمات و قراردادی های فرعی بشمول کا اجتناب از فعالیت های متضاد: -3

 توصل نمی ورزند:بصورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت های ذیل 
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 باشد؛  ر تضادقرارداد داین با فعالیت های تحت  که هر فعالیت مسلکی و تجاری در جریان قرارداد (1)

ن در جریا دولتی کارمندانوی نمی توانند درجریان قرارداد، ارائه کننده خدمات و قراردادیان فرعی  (2)

 برای فعالیت های تحت این قرارداد به کار گمارند.  را اجرای وظیفه یا در رخصتی

 د از فسخ این قرارداد،بع  شرایط خاص قرارداد سایر فعالیت های مندرج  (3)

سال بعد از  (2ان )، قراردادیان فرعی و کارمندان آنها در جریان قرارداد یا در جریقراردادی: محرمیت 2.

ی قبلی قه کتببدون موافرا قرارداد  م مرتبطتکمیل قرارداد، هرگونه معلومات اختصاصی یا معلومات محر

 اداره نباید افشا نمایند. 

 قراردادیتوسط فراهم نمودن بیمه  3.

یگر اد طور دقرارد ، مگر اینکه در شرایط خاصبیمه را با در نظرداشت موارد ذیل فراهم می نمایدقراردادی 

 :تذکر رفته باشد

راهم ف ن از و اطمیناشرایط خاص قراردادبا پوشش مندرج  رایط تصدیق شده ادارهبیمه خطرات با ش -1

 ؛قراردادی فرعیشدن 

  داره.اخواست به در نکه بیمه فوق اخذ و حق بیمه جاری پرداخت گردیده،مبنی بر ای  شواهدارائه  -2

 میباشد. قبلی اداره تائید  نیازمند فعالیت های که 4. 

 بخش از خدمات؛ فرعی جهت ارائه دادعقد قرار -1

و  دیقراردا )کارمندان کلیدی ( ذکر نشده3تعیین کارمند که نام های آنها در ضمیمه ) -2

 قراردادیان فرعی(؛

 و ؛کاری پالنیر تغی -3

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

 مکلفیت های گزارش دهی 5. 

 سلیم مینماید. تمندرج ضمیمه میعاد ( را به تعداد و در جریان 2ضمیمه )و اسناد مندرج  گزارش قراردادی

 جریمه تآخیر  6. 

ا در رارداد  شرایط خاص قر به نرخ روزانه مندرجیمه تآخیر ، جرقراردادی: پرداخت جریمه تآخیر -1

آخیر یا ریمه تطرز العمل تدارکات پرداخت می نماید. حد اکثر رقم پولی ج هشتممطابقت به حکم یکصد و 

ا یمه تآخیر فیصد قیمت مجموعی قرارداد میباشد، هرگاه مجموع مبلغ محاسبه شده جری (10)غیابت الی 

د.  اره مرعی در زمیندجراآت بعدی را اداره می تواند قرارداد را فسخ نموده، اغیابت به حد اکثر خود برسد، 

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

د ر تمدیدر صورتیکه تاریخ تخمینی تکمیل بعد از پرداخت جریمه تآخیتصحیح اضافه پرداخت:  -2

 ماید. نیح می تعدیل تصدیقنامه پرداخت بعدی را تصحدادی را با توسط قرار گردد، اداره اضافه پرداخت

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

را به اداره پرداخت می نماید. مبلغ قابل پرداخت منحیث فیصدی   تآخیرنگردد، ارائه کننده خدمات جریمه 
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می شرایط خاص قرارداد و  شرایط عمومی قرارداد  7ماده  2بند  ررسی نواقص، مندرجنه تصحیح و بهزی

 باشد. 

بولی آفر، ( روز بعد ازدریافت نامه ق10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) :تضمین اجرا 7.

ه صفحر دی( که ، در فورم )تضمین بانکشرایط عمومی قراردادتضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با 
در  .ارائه نماید تذکر رفته و به اسعار که در نامه قبولی از آن نامبرده شده است، معلومات داوطلبی

قیم در انک مبصورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از یک 

ضمین در تاین  اجرایجمهوری اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که نماینده بمنظور 

ز تاریخ تکمیل ( روز بیشتر ا28جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. تضمین اجرا )

 قرارداد اعتبار دارد. 

ارمندان ک -4ماده 

 قراردادی 

 نگماشت د اقل و میعاد پیش بینی شدهشایستگی ح، وظیفه : عناوین، جزئیاتجزئیات کارمندان 4.1

و  ادیقرارد ( درج می باشد.  فهرست کارمندان کلیدی3در ضمیمه ) قراردادیکارمندان کلیدی 

 ق می گردد. ( توسط اداره تصدی3ضمیمه ) در آنها و ناموظایف قراردادیان فرعی به شمول عناوین 

 تعویض کارمندان 4.2 

 شد.اره باهیچ تغییری در کارمندان کلیدی صورت گرفته نمی تواند. مگر اینکه به موافقه اد  -1

ض صرف د، تعویتغییر کارمندان کلیدی ضروری باشقراردادی درصورتیکه بنابر دالیل خارج از کنترول 

 با کارمندی با شایستگی معادل یا باالتر صورت گرفته می تواند. 

تجارب  ایستگی وشکارمند خود را با کارمند دیگری با  قراردادی، یلدالبا درخواست اداره با ذکر   -2

 : تعویض می نماید در موارد ذیل قابل قبول اداره

 درصورتیکه کارمند سوء رفتار جدی انجام داده باشد؛  (1)

 یا

 عدم قناعت از انجام کارمند با ذکر دالیل معقول.  (2)

انب که از ج و معافیت های کمک هااز  قراردادی: اداره تالش می نماید تا معافیت هاهمکاری و  5.1  عهدات ادارهت -5ماده 

 ، مستفید گردد. حکومت فراهم میگردد

ه سبب کمرگی قوانین مربوط به مالیات و محصول گ: در صورت تغییر تغییر در قوانین قابل تطبیق 5.2

ابل رداخت ق، حق الزحمه و مصارف باز پمیگرددقراردادی افزایش یا کاهش مصرف خدمات انجام شده 

به ربوط یالت میافته و تعد افزایش یا کاهش با موافقه طرفین قراردادیپرداخت تحت این قرارداد به 

 صورت میگیرد.  6ماده  2( بند 2( و )1)اجزا  طبق مبلغ ذکر شده

 ه می نماید.  ، ارائبه قراردادی( را 6: اداره خدمات و تسهیالت مندرج ضمیمه )خدمات و تسهیالت 5.3

 رداخت بهپ -6ماده 

 قراردادی 

ر بر درداد که ثابت بوده و از قیمت قرامبلغ مجموعی  قراردادی پرداخت ها به :پرداخت باالمقطع 6.1

بیشتر  ،دمی باش( 1انجام خدمات مندرج ضمیمه )مصارف در  مصارف قراردادی فرعی و سایرگیرنده 

 2بند بلغ مندرج افزایش قیمت قرارداد از م، 5ماده  2حالت مندرج بند به استثنای  بوده نمی تواند.

صورت  فیاضا پرداخت 6ماده  3و بند  2ماده  4د بن در صورت موافقه کتبی طرفین مطابق 6ماده 

 میگیرد.  
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یط خاص شرامندرج پول افغانی و یا سایر اسعار  واحدقیمت قابل پرداخت به : قیمت قرارداد 6.2 
 . قرارداد

یص ( جهت تشخ5( و )4تفکیک قیمت مجموعی ضمایم ): ارائه شده خدمات اضافیبه  پرداخت 6.3

 یده است. ارائه گرد 2ماده  4بند  مطابق ت اضافی موافقه شدهخدمابه حق الزحمه قابل پرداخت 

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

میعاد  وادل میگیرد. پیش پرداخت )تجهیزات، مواد و اکماالت( در مقابل تضمین بانکی با مبلغ مع

یگری از طوری د شرایط خاص قراردادائه میگردد. مگر اینکه در ، ارشرایط خاص قرارداداعتبار مندرج 

 آن تذکر رفته باشد. 

 تعدیل قیم 6.5

 یگیرد که درمصرف زمانی صورت مصرفی  در قیمت عوامل  وقوع نوسانات به اثر  می تواندتعدیل قیمت  -1
 از آن تذکر رفته باشد.  شرایط خاص قرارداد

 

 مزد کار  6.6

 استفاده میگردد.  صورت دستور کتبی قبلی مدیر پروژهصرف در  برای خدمات اضافی -1

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

اداره  در  از جانب ی( روز کار2) ماید. هر فورمه تکمیل شده در خاللتآئید شده اداره ثبت می ن

 مزد کار یگردد. پرداخت صرف در موجودیت فورمه هامی  تصدیق و امضاء 1ماده  6مطابقت به بند 

 امضاء شده، صورت میگیرد.

 نترول کیفیتک -7ماده 

 

 

 

 

می اد شرایط خاص قرارد مندرجروش و اصول بررسی خدمات غیر مشورتی به شکل  :تشخیص نواقص 7.1

را  دیرارداق اقص،خدمات غیر مشورتی انجام شده را بررسی نموده و در صورت موجودیت نوباشد. اداره، 

ور تاره دسندارد. ادهای قراردادی مطلع می سازد. این بررسی خدمات غیر مشورتی تآثیری بر مسؤلیت 

ورتی را که هر قسمت خدمات غیر مش قراردادی  و داده  قراردادینواقص را به بررسی خدمات و تشخیص 

 . درج می باشد ردادشرایط خاص قرااقص در می نماید. میعاد رفع نوبررسی   دارای نواقص است به باور اداره

 نواقص و اجرای جریمه رفع  7.2

 میعاد رفع  نواقص الی موجودیت نواقص، تمدید میگردد. -1

 نماید. می رفع، اطالعیهدر طول زمان مندرج یه رفع نواقص را اطالعمندرج نواقص  قراردادی -2

 ره مصارفادا ورتع ننماید، در اینصرفاطالعیه  نواقص را در طول زمان مندرج قراردادیدر صورتیکه  -3

را پرداخت  3ده ما 7بند  3مبلغ و جریمه عدم رفع نوافص مندرج جز  این قراردادی رفع نواقص را بررسی و

   می نماید.
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  ل منازعهح -8ماده 
 حل منازعه بطور دوستانه:  8.1

ط به رتبمناشی یا  اداره و قراردادی حد اکثر تالش خویشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که -1

 قرارداد یا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 

 مرجع حل و فصل منازعات:  8.2

نتیجه  بهمشورۀ دوجانبه  توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در( 28در خالل )هرگاه  -2

  ارجاع میگردد. شرایط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج ، نرسند

  لرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:علی ا  8.3

وافقه میگری طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طورد -1

 ؛ ونمایند

 پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید.تمام  اداره -2
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 شرایط خاص قرارداد  7قسمت 

مواد شرایط عمومی 

 قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد ت و متمم موادتعدیال

 .خواهد شد ازجانب وزارت محترم عدلیه تعین حکم  1ماده  1بند  1جز 

  .بعداً تعین خواهد گردید قیمت قرارداد 1ماده  1بند  5جز 

 باالمقطع(نوع قرارداد )

 .( وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: اداره 1ماده  1بند  7جز 

 نظارت از تطبیق موثر طبق مندرجات قرارداد اداره محترم آسان خدمت میباشد. نماینده مسؤل 1ده ما 1بند  9جز 

ماده  1بند  16جز 
1 

 .بعداً تعین خواهد گردید قراردادی

 .باشد می انستانجمهوری اسالمی افغنافذه قوانین  قانون تدارکات عامه وسایر :قانون نافذ بر این قرارداد 1ماده  2بند 

 زبان قرارداد زبان آفر نیز میباشد. می باشد. دری و پشتوقرارداد زبان  1ماده  3د بن

 % هشت فیصد قیمت مجموعی قرارداد میباشد.8تضمین حسن اجرا کار  2ماده  3بند 

 آدرس هر دو جانب قرار ذیل میباشد: 1ماده  4بند 

 نام اداره:

 داره آسان خدمتوزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی / اقابل توجه:

تکنالوجی  منزل وزارت مخابرات و 18پل باغ عمومی / تعمیر محمدجان خان وات/ ناحیه اول جوار  آدرس:
 912ریاست تدارکات دفتر شماره  14معلوماتی منزل 

 0202101201: شماره تماس

 ghulam@gmail.com  ,zad77@gmial.comslamshera  ایمیل آدرس: 

 :قراردادی

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

 {درج گردد}آدرس  آدرس:

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

 {ر درج گردد}نام ناحیه یا شهشهر: 

 {درج گردد }شماره تلیفونتلیفون: 

 {س درج گردده فک}شمارفکس:  هشمار

 درج گردد{ }ایمیل آدرسایمیل آدرس: 

 :نماینده های با صالحیت  1ماده  6بند 

 وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی اداره: 

 . نماینده با صالحیت: امر اعطا اداره 

 : قراردادی

 می باشد. {  بعداً تعین خواهد گردید }نماینده با صالحیت 

 می باشد. { بعد از امضا قرارداد }قرارداد  تاریخ انفاذ  2ماده  1بند 

 می باشد. { صدور مکتوب فرمایش عقد قرار داد و بعد از }تاریخ آغاز خدمات   2ماده  2بند  2جز 

 اشد.میب یک سالبعد از صدور مکتوب فرمایش از طرف شعبه فرمایش دهنده الی  تاریخ تخمینی تکمیل  2ماده  3بند 

 . خودداری گردد{بعد از عقد قرارداد تعین خواهد گردید }از فسخ قرارداد از فعالیت های  بعد 2ماده  2بند  3جز 

mailto:ghulam@gmail.com
mailto:ghulam@gmail.com
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مواد شرایط عمومی 

 قرارداد

 شرایط عمومی قرارداد ت و متمم موادتعدیال

تبار عیاد اعقرارداد شده الی منظارت از حفاظت خدمات  :موارد ذیل را شامل میگردد خطرات و پوشش بیمه 3ماده  4بند 

 قرارداد به عهد ه قراردادی میباشد.

 قابل تطبیق نمی باشد  عبارت اند از: هایفعالیت سایر  3ماده  5بند  4جز 

 می باشد.  اخیرتفیصد قیمت مجموعی قرارداد در مقابل هر روز  0.1اندازه جریمه تاخیر جریمه تآخیر فیصدی   3ماده  8بند  1جز 

 فیصد قیمت مجموع قرارداد می باشد.  10حد اکثر مبلغ جریمه تآخیر برای مجموع قرارداد 

 بند  3جز 

 3ماده  7

 .می باشد ی% مصارف جبران کاست100 فیصدی جریمه عدم اجرای رفع نواقص:

 دد.ها الیحه وظایف مراجعه گر جدول فعالیت -به بخش دوم :اری و معافیت ارائه شده به قراردادیهمک   5ماده  1بند  

 مبلغ قابل پرداخت به واحد پول افغانی می باشد.  6ماده  2بند  1جز 

 میگیرد: طور ذیل صورتداخت پر 6ماده  4بند 

احی ر نود ی تبلیغاتی اداره آسان خدمتتصدیق کیفیت و کمیت خدمات چاپ و نصب بلبورد ها بعد از

شرکت  یسشهر کابل از طرف اداره محترم آسان خدمت / وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی انوا

پرداخت ار دادی را به قر  قراردادجموعی از قیمت م  فصید 20دو ماه  نمودن مدت تکمیل بارا قراردادی 

 نماید.می

اخت نهایی در و پرد  6ماده  4از دریافت انوایس و اسناد مربوط مندرج بند  کاریروز 30پرداخت در خالل  6ماده  5بند 

 صورت میگیردکاری روز  45 خالل

 ات قابل تطبیق می باشد.طبق قانون و طرزالعمل نافذه تدارک :تعدیل قیم قرارداد 6ماده  5بند  1جز 

 ت هافعالی طبق الیحه وظایف، مندرج بخش دوم، جدول می باشد.اصول و روش ها بررسی خدمات توسط اداره   7ماده  1بند 

 می باشد. (روز  دو) :میعاد رفع نواقص

 

 ازجانب وزارت محترم عدلیه تعین خواهد شد. حکم  8ماده  2بند 
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 و نقشه ها مشورتی خدمات غیرمشخصات  -قسمت هشتم

 مشخصات تخنیکی

 

 { نقشه ها }

 

 

 

 فورمه های قرارداد -ت نهمقسم

 

     شماره فورم 

 عنوان فورم

 

 نامه قبولی آفر هفورم    07فورم خدمات غیر مشورتی/

 : تضمین بانکیتضمین اجرا هفورم    08فورم خدمات غیر مشورتی/

 ردادفورمه موافقه قرا    09فورم خدمات غیر مشورتی/

 فورمه تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی    10فورم خدمات غیر مشورتی/
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 5نامه قبولی آفر

 07فورم خدمات غیر مشورتی/

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

 }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:

میشود  دهاطالع دا موجب آناین نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و ب

جموعی مقطعی  ه قیمتب{، بنویسید نام پروژه یا قرارداد را} تدارکبرای  شما {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید}مؤرخ  ارائه شده که آفر

ست شده ا تصحیح ودقیق ت، مندرج شرطنامه مربوطه طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان {،مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید} مبلغ

 است. گردیده قبول این اداره توسط

رکات و مواد انون و طرزالعمل تدا( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر ق10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

اداره  گردیده، به یل تذکرذیکه در شرطنامه مربوطه درج و در بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طور

جدول ذیل  مات مزید درد. معلوتسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بو

 درج می باشد:

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

 }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{ :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ 

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

 ید{ا بنویس}نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است رنوعیت تضمین اجرای قرارداد: 

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

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

 }محل عقد قرارداد را بنویسید.{مکان عقد قرارداد: 

 میمه این نامه به شما ارسال گردید.همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ض

 نام و تخلص:

  وظیفه:

 6و تاریخ امضاء

                                                 
است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه  ( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف1طبق فقره )  5

ی باشد، بعد از ن تدارکات ملت کمیسیوقرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحی

 منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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 اجراء تضمین

 08فورم خدمات غیر مشورتی/

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و :  داوطلبیه و عنوان شمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گردد}نام مکمل : مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  ه}شمار شمارۀ تضمین اجراء:

قرارداد  همار}ششماره رداد اد می شود، قرای "ارائه کننده خدمات"منبعد بنام که {، درج گردد}نام مکمل اکمال کننده حاصل نمودیم که  اطالع 
ر اجناس و } توضیح مختصال اکمرا که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  {درج گردد سال }روز، ماه ومؤرخ { درج گردد

 عقد می نماید.  {ضمنی درج گرددخدمات 

 می باشد. تضمین اجراء نیز الزم عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

ی کتبی شما یافت تقاضابمجرد در را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

  ردازیم.ما، بپشزجانب که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا ا

ره به دفتر تاریخ متذک د قبل ازاعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین بای {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 بانک تسلیم داده شود. 

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 

 د{درج گردکننده  و ارائهبا صالحیت بانک  نماینده  ، نام و وظیفه}امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    
 منحیث یادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد. این نامه .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصیکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  6
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 قرارداد فورمه

 09فورم خدمات غیر مشورتی/

 }}در صفحه رسمی اداره ارائه گردد

عقد گردیده است. }نام و آدرس قراردادی درج گردد{و  {}نام و آدرس اداره درج گرددمیان  }سال، ماه و روز درج گردد{این موافقتنامه به تاریخ 

 مدار اعتبار می باشد.  }تاریخ درج گردد{این قرارداد الی تاریخ 

}تاریخ درج این موافقتنامه به تاریخ "یادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک شرکت باشد، متن فوق بشکل ذیل تغییر مینماید: 
که بصورت جداگانه و پیوسته  در ارائه خدمات تحت این قرارداد  }نام و آدرس شرکت مشترک درج گردد{،ای مشترک میان شرکت ه گردد{

 "عقد گردیده است. مسؤل اند،

 این در حالیست که:

را مطالبه می اداره از ارائه کننده خدمات خدمات مشخص که در شرایط عمومی قرارداد از آن تذکر رفته و منبعد بنام خدمات یاد میگردد  -1

 نماید. 

ارائه کننده خدمات تصدیق مینماید که دارای مهارت مسلکی، کارمندان، و منابع تخنیکی بوده و از ارائه خدمات مطابق شرایط مندرج  -2

 موافقه دارد؛ }قیمت قرارداد به حروف و ارقام درج گردد{قرارداد، در مقابل قیمت قرارداد 

ص شده و قابل دسترس جهت راه اندازی پروسه تدارکاتی مصارف پروژه جهت پرداخت واجد شرایط اداره از موجودیت بودجه کافی تخصی -3

 تحت این قرارداد را تضمین مینماید. 

 موافقه جوانب قرارداد به شکل ذیل میباشد:

 اسناد ذیل شامل قرارداد بوده و ترتیب ارجحیت آنها قرار ذیل میباشد: .1

 نامه قبولی آفر  -1

 دمات آفر ارائه کننده خ -2

 شرایط خاص قرارداد  -3

 مشخصات تخنیکی  -4

 جدول فعالیت های قیمت دار -5

 درج گردد{ "قابل تطبیق نیست"ضمایم }یادداشت: درصورت عدم استفاده هر ضمیمه، در مقابل عنوان هر ضمیمه -6

 : تشریح خدمات  (1)ضمیمه 

 : جدول پرداخت  ها( 2)ضمیمه 

 فرعی : کارمندان کلیدی و قراردادی های ( 3) ضمیمه

 : تفکیک قیمت قرارداد به اسعار خارجی ( 4)ضمیمه 

 ( : خدمات و تسهیالت که توسط اداره ارائه میگردد5)ضمیمه 

 حقوق و مکلفیت های متقابل اداره و ارائه کننده خدمات در قرارداد ذکر میگردد، مخصوصاً: .2

 ماید؛ و ارائه کننده خدمات، خدمات را در مطابقت به شرایط قرارداد فراهم می ن -1
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 اداره پرداخت ها را در مطابقت به شرایط قرارداد به ارائه کننده خدمات، انجام میدهد.  -2

 این موافقتنامه قرارداد به تاریخ ذکر شده فوق، طور ذیل صورت میگردد: اقرار به

 } نام اداره درج گردد{از جانب اداره

 }نام نماینده با صالحیت درج گردد{نماینده با صالحیت 

 

 }نام ارائه  کننده خدمات درج گردد{جانب ارائه کننده خدمات از 

 }نام نماینده با صالحیت درج گردد{نماینده با صالحیت 

 }یادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از یک شرکت باشد، تمامی شرکا بشکل ذیل امضا نمایند:

 شریک }نام شریک درج گردد{

 با صالحیت درج گردد{ نماینده با صالحیت}نام نماینده

 شریک }نام شریک درج گردد{

 نماینده با صالحیت}نام نماینده با صالحیت درج گردد{

 

 }خانه پری گردد{ امضا، مهر، و تسلیم داده شد

 

 }امضا توسط نماینده با صالحیت اداره{  امضای اداره:      

 }امضا توسط نماینده با صالحیت قراردادی{ امضای قراردادی: 
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 10فورم خدمات غیر مشورتی/

 

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

  }نام و آدرس بانک درج گردد{ بانک:

 }نام و آدرس اداره درج گردد{: ذینفع
 {درج گردد ر}روز، ماه و سال تسلیمی آف: تاریخ

 }شماره درج گردد{شماره تضمین بانکی آفر

یاد  "قراردادی"د بنام منبع که{، درج گردد و آدرس ارائه کننده خدمات }نامحاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

ما شداره محترم اد می شود با ا که منبعد بنام قرارداد یار {درج گردد }روز، ماه وسالمؤرخ { درج گرددقرارداد  ه}شمارشماره می شود، قرارداد 
 عقد نماید. {خدمات غیر مشورتی درج گردد توضیح مختصرنام قرارداد و } خدمات غیر مشورتی ارائه بمنظور

 پیش پرداخت صورت میگیرد.  تضمین پیش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

ما شقاضای کتبی ت اولین تبمجرد دریاف را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  ،واست قراردادیبه درخ

  ردازیم.شما بپ که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته باشد، به

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785ع مقرره منتشره شماره تضمین تاب این

 }نام بانک درج گردد{نام بانک : 

 }آدرس بانک درج گردد{آدرس بانک: 

 ضا نماینده با صالحیت اخذ گردد{}ام

 بانک{ }مهر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


