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عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی ومصارف عامه وجوه عامه 
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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومياتع.  الف

 ساحه -2ماده 

 داوطلبی

جدول  1قسمت به منظور تدارکاجناس و خدمات ضمنی مندرج شرطنامه رااین دارها 2.2

این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر نمبرتشخیصیه،نام. صادر مینمایدنيازمندیها

 .درج می باشدمعلومات داوطلبی  صفحهدرتشخیصیه هربخش 

 :شرطنامه این در

مانند فکس، ایمیل و تلکس به معنی انجام ارتباطات طور تحریری  "کتبی"اصطالح  -2

 می باشد؛وسط طرف مقابل تیهمراه با اسناد دریافت

 ع به عوض مفرد بکار برده می شود؛در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جم -1

 .به معنی روز تقویمی می باشد "روز" -3
قسمتی و تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  1.2 

به منظور آن  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهاز وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات 

اختصاص داده شده برای  ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو.گیردبه کار می صادر گردیده است

از بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های  ادارات

 .که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.2 فساد و تقلب -3ماده 

ی مفاهم ذیل را روی این ملحوظ اصطالحات آت. مایندرعایت ن را داوطلبی و اجرای قرارداد

 :افاده می نمایند

درخواست،دریافت، دادن  یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از عبارت : فساد -2

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

 .را تحت تاثیر قرار دهد

فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور ارتکاب هرگونه : تقلب -1

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

 .اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد

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

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

 .سائرین طرح گردیده باشد

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

ان به صورت مستقیم یا غیر سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آن

 .مستقیم می باشد

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

 .می باشد و یا امور نظارتی مربوط در پروسه تدارکات

ً یا ازطریق نماینده مرتکب که ای را اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده  3.1 مستقیما

می ، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو تبانیفساد، تقلب، 

 .نماید

ند توسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، اداره در صورت ارتکاب فساد،تقلب 3.3

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

ماده چهل و نهم ( 2)فقره در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادی را داوطلب اداره  3.4

 .نمایدقانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 
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حسابات، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5

ف از موظ یادداشت ها و سایراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین

 .جانب ادارهفراهم نماید

واجد داوطلب-4ماده 

 شرایط
 

ه حصفمندرجمحدودیت های  رعایتبا  تابعیت هرکشوری رامیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.2

ساکن،  ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی. دداشته باشن معلومات داوطلبی

، تبعه همان قوانین همان کشور فعالیت نمایدبوده و یا مطابق یک کشور در ثبت  تبعه و یا

 .کشور محسوب می گردد

با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط اداره جهت انجام خدمات مشورتی  داوطلب هرگاه 4.1

مربوط به تدارکات مورد نظر گماشته شده درحال  اسنادبرای تهیه طرح، مشخصات، وسایر 

تدارکاتی ارائه نموده ازیک آفر را درعین مراحل  حاضریا درگذشته ارتباط داشته و یا  بیشتر

تضاد منافع واقع می (مجاز باشد این دستورالعمل 23مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده )باشد 

 .داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شودتضاد منافع،  وقوعدر صورت . گردد

لست . عقد نمایدمحرومیت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3

قابل دریافت می ویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه و تحت  بان محروم شدهداوطل

 . باشد

 .تشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط می باشند که تضاد منافع نداشته باشند 4.4

قابل قبول اداره باشد  به شکل کهداوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  4.5

تدارکات اجراات طرزالعمل حکم چهل و پنجم ( 3)، در غیر آن طبق هدایت فقره .ارایه نماید

 . صورت می گیرد

و اجناس -5ماده 

واجد خدمات ضمنی 

 شرایط

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجناولیدبع تمن 5.2

 .باشد معلومات داوطلبیصفحه ذکر شده در 

تاسیسات  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام، ،اشیا مادهشاملدر این اصطالح اجناس  5.1

به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت  هصنعتی و خدمات ضمنی مربوط

 . ابتدائی می گردد

پروسس شده و یا و  تولید بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت،بع اصطالح من 5.3

 . باشد ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی  طیدر نتیجه ساخت، پروسس و یا
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 شرطنامه محتویات.  ب

های  بخش-6ماده 

 شرطنامه
تمام . های ذیل می باشد قسمتبوده و در برگیرنده  3و  1، 2های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.2

 .می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د8ضمایم صادره طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :0بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :2قسمت 

 معلومات داوطلبی صفحه: 1قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نيازمندیها: 2بخش 

 نیازمندیهاجدول  :5قسمت 

 قرارداد:3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 . از شرطنامه نمی باشد بخشاعالن تدارکات  6.1

ً از اداره و یا نماینمس در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن 6.3 صفحه طوری که در  ویده تقیما

شرطنامه در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشدذکر شده، معلومات داوطلبی

 . و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد

بررسی  داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4

 .رد آفرشده میتواند منتج به شرطنامه مندرجخواست شده عدم ارائه معلومات یا اسناد در .نماید

توضیح  -7ماده 

 شرطنامه
بصورت کتبی با تماس به  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.2

( 7)مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل صفحه معلومات داوطلبیآدرس مندرج 

آفرها به اداره میعاد تسلیمی ختم قبل از روز در داوطلبی مقید ( 4)در داوطلبی باز و روز 

. روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید( 3)اداره درخالل مدت . مواصلت نموده باشد
نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست 

 .دهنده ارسال میگردد

 کم سی امح الزم بداند، با رعایت ، تعدیل شرطنامه رامطالبه شده ضیحادارهباالثر توهرگاه  7.1

 .جراآت می نمایداین دستورالعمال 14 ماده 1و بند تدارکات طرزالعمل

د، از داوطلب برای میتوان دارهاپیرامون مندرجات شرطنامه، االتجواب به سوبه منظورتوضیح و 7.3

دعوت داوطلبیمعلومات  صفحهدر  مندرجقبل ازداوطلبی درمحل، تاریخ ووقت  اشتراک در جلسه

 . نماید

( 3)داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4

 . جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نمایداری روز قبل از تاریخ برگز

تهیه شده  ارایه شده در جلسه و جواباتاالت وجوابات گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سو 7.5
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 ارسالنموده اند،  داوطلبانیکه شرطنامه را اخذروز به تمام ( 5)حد اکثر بعد از جلسه درمدت 

 .میگردد

 . ثر نمی سازدرا متا ویاهلیت  ،قبل از داوطلبیدر جلسه  داوطلب عدم حضور 7.6

تعدیل -8ماده 

 شرطنامه ها
با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل تسلیمی آفر ها روز قبل از ( 3)حد اقل الی ، میتواند اداره 8.2

 .نماید

ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را صادر ضمایم  8.1

 . دریافت نموده اند ارسال میگردد

جهت تهیه آفر، طی یک  داوطلبان قراردادن وقت کافی برای به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3

 .تمدید نمایددستورالعمل این  14 ماده 1 بنددر مطابقت با ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهيه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 

 داوطلبی
اداره بدون در نظر داشت نتیجه تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.2

 .نداردلیتی درقبال همچون مصارفوئگونه مسهیچیمراحل تدارکات

مشخص گردیده  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  22.2 بان آفرز - 22ماده 

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

. ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نمایدلزوم در صورت اداره می تواند ،میگردد

 .می گردداستناد   ارایه شدهترجمه  به آفر، توضیحجهت

اسناد شامل -22ماده 

 آفر
 :می باشدشامل آفر اسناد ذیل 22.2

 موادقیمتدرمطابقت با  های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -2
 دستورالعمل؛این  25و  24، 21

این دستور  12درمطابقت با ماده و یا اظهارنامه تضمین آفر درصورت لزوم تضمین آفر  -1

 ؛ العمل

 ؛این دستورالعمل 11 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

 ؛دستورالعمل این 26 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4

 27 مادهآن درمطابقت با  ضمنی خدماتو  اجناس واجد شرایطتثبیت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛این دستورالعمل

و  28 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات تثبیت مطابقت  اسناد ومدارک -6

 دستورالعمل؛این   32

این دستورالعمل  29طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتتثبیت اسناد ومدارک  -7

 ؛  صورتی قبولی آفردر

 .معلومات داوطلبی هصفحمطالبه شده درسایر اسناد  -8

 فورمه - 21ماده 

 تسلیمی آفر و جدول

 قیمت های 

بدون کدام تغییر خانه پری   (فورمه های داوطلبی)  4قسمت شامل در   تسلیمی آفر فورمه 21.2

ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد شخص بگردیده و  توسط 

 .میگردد

آن را به صورت مناسب طبق  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  21.1

 از دو بعترتیب (فورمه های داوطلبی) 4قسمت موجود دراصل آن با استفاده از فورمه های 
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 .نمایدتسلیم ( رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت)مهر و امضا شخص با صالحیت

از  معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صورتصرف در آفرهای بدیل  23.2 آفرهای بدیل -23ماده 

 .قبولی آن تذکر رفته باشد

قیم آفر  -24ه ماد

 و تخفیفات
قیمت باید های تسلیمی آفر و درجدول  ارایه شده توسط داوطلب درفورمهو تخفیفات  قیمت ها 24.2

 .ددرمطابقت با شرایط ذیل باش

 . ارایه گرددبه صورت جداگانه  قیمت  های در جدول واقالم قیمت ها برای تمام بخش ها  24.1

،  قیمت تخفیفات پیشکش شده بعد از اجرایقیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 24.3

 .  می باشدمجموعی آفر 

آفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی هرگونه تخفیف بدون قید وشرط مکلف است  داوطلب 24.4

 . در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد بود. نماید پیشنهادجدول قیمتو خویش( 3فورم شماره )

 ویرایش وسایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج درتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 24.5

طوریکه در پاریس، منتشره اطاق بین المللی تجارت (Incoterms)تجارت  جدید شرایط بین المللی

 . تذکر رفته است، می باشدمعلومات داوطلبی صفحه

اینکه مگر . نمی باشد تغییردر جریان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  24.6

آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو . طوری دیگر تذکر رفته باشد معلومات داوطلبی صفحهدر 

درصورتیکه مطابق صفحه معلومات . میگردد رددستورالعمل این  32دانسته شده و مطابق ماده 

رد نگردیده  اشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابتداوطلبی تعدیل قیم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب

 . بلکه تعدیل قیم صفر در نظر گرفته می شود

. در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  24.7

در صورت عدم ارائه . اقالم هر بخش ارایه میگردد صد فیصدتمام بخش ها و قیمت ها برای 

حکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات ( 2)فقره  1 جزقیمت برای تمام اقالم شامل هر بخش 

 صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان بازداوطلب  می تواند در . میباشد قابل تطبیق

 . را پیشنهاد نمایندک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد ،  گشائی شوند

معلومات  صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 25.2 اسعار آفر-25ماده 

 .طوری دیگر تذکر رفته باشد داوطلبی

اسناد -26ماده 

اهلیت  تثبیت

 داوطلب

تسلیمی  باید فورمهداوطلب دستورالعمل،این  4 مادهدرمطابقت با واجد شرایط بودنتتثبیبه منظور 26.2

درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن . نمایدرا خانه پری (داوطلبیفورمه های  )4قسمتمندرجآفر 

 .به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود

اسناد -27ماده 

واجد شرایط  ثبوت

بودن اجناس 

 ضمنیوخدمات 

ور اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتتثبیت واجد شرایط بودن  به منظور 27.2

را می باشد، (فورمه های داوطلبی) 4قسمت شاملجدول های قیمت  که شاملمنشآ تولید 

 .دنمایخانه پری دستورالعمل  این  5درمطابقت با ماده 
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تثبیت  اسناد–28ماده 

تطابق اجناس و 

 خدمات ضمنی آن

و  شرطنامهمشخصات مندرج اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  28.2

با اجناس مدارک مستند را مبنی برتطابق آفرخویش ، داوطلب باید ضممعیارهای مربوط آن

 .نماینده ارای(نيازمندی ها جدول) 1قسمت مندرجمشخصات تخنیکی ومعیارات 

میتواندنوشته جات، نقشه ک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه مدار 28.1

و جات و اعداد و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

آن در مطابقت با  دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  مشخصات تخمینی آن و نشان دهنده

در صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات . مشخصات و معیارات شرطنامه باشد

 . و استثنآت از معیارات جدول نیازمندیها را نیز شامل نماید

و سایر منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  28.3

معلومات  صفحهوم اجناس درجریان مدت مشخص در اکارآیی مناسب و مدملزومات برای 

 .تهیه نمایدراداوطلبی

ها  ککتال وعالیم تجارتی و  موادساخت، پروسس /معیار های تعیین شده برای شیوه تولید 28.4

صرفبمنظور شرح نیازمندی بوده و ارایه که در جدول نیازمندیها درج گردیده، توسط اداره

اجناس مطابق  داوطلب می تواند. را محدود نمی سازدسایر اجناس مطابق معیارات مندرج 

را در صورتی که جوابگوی معیارهای کیفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ با سایر

 ارایهاشد را ب مندرج جدول نیازمندیهابوده و معادل یا باالتر از مشخصات اداره مندینیاز

 .  نماید

اسناد -29ماده 

اهلیت  ثبوت

 داوطلب

برای اداره با در نظر  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  29.2

 .داشت حاالت ذیل قابل قبول می باشد

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -2

 (فورمه های داوطلبی ) 4قسمت رفته باشد، داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 
می جمهوری اسالاجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در  که نشان دهنده

 ارایه نماید؛  را دافغانستان باش

داوطلب کهدر جمهوری اسالمی افغانستان  ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -1

توانمند و مجهز را  یرد، باید  نمایندهبا وی صورت میگقرارداد  عقد فعالیت تجارتی نداشته و 

انجام مکلفیت های عرضه پرزه جاتطوری که در شرایط  به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و 

 به اداره معرفی نماید؛، قرارداد تذکر رفته

را بر ( معيارهای ارزیابی و اهليت) 3قسمت شرایط اهلیت مندرج  از هریکباید داوطلب  -3

 .آورده نماید

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک ( JV)شرکت مشترک در صورت که داوطلب  29.1

 : مکلف به رعایت موارد زیر می باشد

 مشترک باشد؛ رکایشیک از برای هر اهلیت آفر شامل معلومات  -2

 امضا شده باشد؛مهر و آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا  -1

 تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل  -3

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

 رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛
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 اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد؛ -5

 .ه استنقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردید -6

فیصد و ( 15)برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل  29.3

ارقام اهلیت هر شریک . فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید( 42)شریک اصلی حد اقل 

فیصد معیار ( 222)شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل 

تجربه . عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تکمیل نمایداهلیت را 

 .وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شودو منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت

میعاد  -12ماده 

 اعتبار آفرها
در داوطلبی این مدت . یددرج می نمامعلومات داوطلبی هصفحرا در آفر هااعتبار  میعاداداره  12.2

آفر های با . بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد روز( 92)از  کمترنمی تواند های ملی 

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

 .روز بوده نمی تواند 212از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر داوطلبی بی

در . کتبی مطالبه نمایدطور از داوطلبآنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید توانداداره می  12.1

. تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگرددمیعاد اعتبار صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، 

 در صورت رد درخواست .داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید

 .گردد مستردمی وی ، تضمین آفراز جانب داوطلب اعتبار آفرمیعاد تمدید 

 آفر تضمین-12ماده 
 .تهیه نماید منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  12.2

 .آفر بدون تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  12.1

 :تضمین آفر می تواند. یا سایر اسعار قابل تبدیل ارایه گردد

 . ارایه گرددبه شکل ضمانت بانکی و پول نقد  -2

هر  .هر کشور واجد شرایط تهیه نماید مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر -1

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

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

 .  نماید

فورمه )4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3

، منظور گردیده باشدو یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره  (داوطلبیهای 

 . ترتیب گردد

با درخواست کتبی اداره به اسرع ،  این دستورالعمل 12 ماده 5بند هدایت در صورت تطبیق -4

 . باشد پرداختوقت  قابل 

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

ر یشتبروز ( 18)حد اقل ،لدستورالعماین  12 ماده 1بند مطابقت با میعاد اعتبار تضمین آفر در -6

 .ز میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشدا

این  12ماده ( 2)در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند  12.3
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دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر 

 . د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردندنباشمطابق بند فوق الذکر 

این   44 داوطلب برنده طبق مادهاز عقد قرارداد با بعد موفق آفر داوطلبان غیر  تضمین 12.4

 .مسترد میگردد به آناندستورالعمل 

 :در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد 12.5

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

جدول قیمت های ارایه شده در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در  -1

 در آفر؛

 ؛قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه عقد برنده ازاجتناب داوطلب  -3

 داوطلب برنده؛توسط فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه  -4

 . به دلیل تخطی در این داوطلبیدر صورت محرومیت داوطلب  -5

 فر یا اظهار نامه تضمین آفر باید، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  12.6

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

 فورمه های) 4 قسمتشاملداوطلب مشترک موافقت نامه ایجاد بنام تمامی شرکای شامل

 . ترتیب گردد  (داوطلبی

 آفرالزم نباشد، و تضمینمعلومات داوطلبی صفحهطبق  هر گاه  12.7

 12ماده  1حالت مندرج بند . انصراف نماید اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -2
 این دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 

امضای قرارداد نشود؛  حاضر به دستورالعمل این 43، طبق ماده داوطلب برنده درصورتیکه -1

 .تهیه نموده نتواند دستورالعملاین  44 را درمطابقت با ماده اجراء تضمینیا 

غیر واجد شرایط ، صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت

از  صفحه معلومات داوطلبی مشروط بر اینکه در  .نمایداعالم برای عقد قرارداد با همان اداره 

 .  آن تذکر رفته باشد

این دستورالعمل  22 ادهمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 11.2 امضاء آفر -11ماده 

 "کاپی"بر عالوه کاپی های آفر با کلمۀ . نمایدعالمه گذاری  "اصل"کلمۀ ترتیب و با عالمه 

درصورت موجودیت . تسلیم گردد معلومات داوطلبی صفحهعالمه گذاری شده و به تعداد مندرج 

 .اعتبار خواهد بودتفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل 

 

نماینده قانونی باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  11.1

 . داوطلب امضاء گردد

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که توسط  11.3

 . شده باشد امضاماینده با صالحیت داوطلب نشخصیکه آفررا امضا نموده 
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 تسليمی و گشایش آفرها  .د

تسلیمی،  -13ماده 

 و عالمت گذاری مهر

 آفر

ً داوطلب می تواند آفر خویش را  13.2 آفر ها در  ارسال الکترونیکی. یا توسط پست ارسال نماید شخصا

 .، امکان پذیر می باشدمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکرآن 

به آن را  کاپی هر با ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -2

ده شده باشد، در دستورالعمل اجازه دااین  23 آفرهای بدیل، درصورتیکه طبق ماده شمول

حاوی پاکت ها . بنویسند "کاپی"و  "اصل" کلمۀو باالی آنها  سربسته گذاشته پاکت های جداگانه

 1 های بند اجراآت در روشنی متباقی .در داخل یک پاکت گذاشته شوند آفر اصل و کاپی های

 .این ماده صورت میگیرد 3و 

 .معلومات داوطلبی ارسال میگردند صفحهطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونیکی -1

 :آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشدهای تپاک 13.1

 ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -2

 باشد؛ 14 ماده 2تدارکاتی در مطابقت با بند اداره عنوانی  -1

و هر نوع توضیحات  2ماده  2نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -3

 . معلومات داوطلبی باشد صفحهاضافی مندرج 

 17ماده  2مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -4
 . باشد

 مفقود شدن محتویات و /ول تعویضئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 13.3

 . بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود

میعاد –14ماده 

 هاتسلیمی آفر
 .تسلیم گردند معلومات داوطلبی صفحهندرج مفر ها باید قبل از ختم میعاد آ 14.2

میعاد تسلیمی آفر ها را تمدید ،  8لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  14.1

میعاد تسلیمی تمدید در طول در اینصورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب . نماید

 .  ادامه می یابدشده 

آفر –15ماده 

 های ناوقت

 رسیده

 .دنمیگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسیده آف 15.2

 -16ماده 
، انصراف

تعویض و تعدیل 

 هاآفر

 سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهداوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ار 16.2

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

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

 :بوده و این اطالعیه باید تعدیل شدهانصراف یا 

ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط این دستورالعمل 13و  11در مطابقت با مواد  -2

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

 .توسط اداره دریافت شده باشد ها قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر -1

 . از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو باره مسترد میگردد در صورت انصراف 16.1
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میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و  در فاصله زمانیآفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  16.3

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

 . صورت گرفته نمی تواندآفر 

 آفر گشایی–17ماده 
معلومات  در صفحهزمان که  ده را در محضر عام در محل، تاریخواداره آفر های دریافت ش 17.2

ش خاص ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نماید یداوطلب

 .درج گرددمعلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط آفر گشایی

 

نشانی  "انصراف" ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهدر مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گش 17.1

را  انصراف خویش را تسلیم نموده اند،  اطالعیهشده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها 

توام  "انصراف"هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ . اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید

 انصراف از آفر ها صرف در صورت. گرددباشد، باز میارائه شده نصالحیت نامه با 

صالحیت . استز موجودیت اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجا

نشانی  "تعویض"ای که با کلمۀ متعاقباً، تمام آفر ه. نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد

صالحیت نامه  توام با "تعویض"هر گاه آفر پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ .  باز خواهد شد شده

ه تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعویض آفر ک. نباشد، باز میگردد

صالحیت نامه مربوط در جلسه آفر گشایی . توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است

نشانی شده، باز و محتویات آن به تفصیل  "تعدیل"بعداً آفر های که با کلمۀ . قرائت میگردد

تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام با . خوانده می شود

. صالحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. معتبر باشد، مجاز استصالحیت نامه 

 . آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند

 

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های  17.3

سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند  بدیل، موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و

جلسه داوطلبی قرائت گردیده آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در . قرائت می نماید

ماده  2آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند . در ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد باشند

 . نا وقت رسیده باشد 15

ی معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور هیئت آفر گشایی، فورم ها 17.4

ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف ئو بمنظور مصخانه پری، امضاء

 . می نماید( اسکاشتیپ)

 ارزیابی و مقایسه آفرها. هـ

 ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  18.2 محرمیت-18ماده 

الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد  عطاء قرارداداهلیت داوطلبان و پیشنهاد ابعدی

 .افشاء گردد نبایدمحرم بوده، 

ارزیابی مالی و ، ارزیابی ابتداییاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  18.1

منجر به رد  بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادتخنیکی و ارزیابی ارزیابی ، مقایسه

 .آفروی میگردد
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عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای  زمانآفر گشایی الی ، از18ماده 1علی الرغم بند  18.3

داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را  مراحل را درهرمورد مربوط به ادارهتماس با 

 . انجام دهد

ارزیابی  - 19ماده 

 ابتدایی

اداره ارزیابی ابتدایی را جهت تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذیل راه   19.2

 :اندازی می نماید

 آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده است؛ -2

صفحه معلومات تضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت مندرج  -1

 قابل اعتبار است؛ داوطلبی

 آفر بدون انحرافات عمده یا مغایرت با شرایط شرطنامه تحویل گردیده است؛ -3

 آفر به صورت درست مهر و امضاء گردیده است؛ -4

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 .شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشدآفر با سایر 

 .فوق آفر رد میگردد  19ماده  2در صورت عدم رعایت بند  19.1

توضیح آفر –32ماده 

 ها
توضیح داوطلب نیز . مطالبه نمایدتوضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  32.2

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

هر نوع توضیح ارایه . تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید

 .شده بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد

جوابگویی -32ماده 

 آفرها
 .میدهدتشخیص آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  32.2

با معیارات، شرایط مطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  32.1

 :د کهفتادگی زمانی عمده پنداشته می شوانحراف، استثناء و از قلم ا. و مشخصات شرطنامه باشد

قرارداد داشته س و خدمات تحت کارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -2

 د؛باش

بااسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفیت های داو طلب تحت این قرار  ناسازگاری -1

 ؛نمایدمحدود  بر خالف شرطنامه  داد را

 . باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر داوطلبان گردد در صورت تصحیح، -3

و بعداً با اصالح انحرافات، رد گردیده نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 32.3

 . یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد استثنات

عدم انطباق، –31 ماده

و از قلم  اشتباهات،

 افتادگی

را که عمده نباشد، مد  آفردر عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر، 31.2

 .نظر نمی گیرد

معلومات  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  31.1

. به منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی غیر عمده مطالبه نمایدضروری یا سندی را 

در صورت عدم  .تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند
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 . معلومات توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند ارایه

 : تصحیح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذیل صورت میگیرد 31.3

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته در صورت عدم توافق قیمت فی واحد با قیمت مجموعی -2

ح کدام یبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظر.شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد

عالمه اعشاری درقیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت 

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

موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار  درصورت -1

 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛ بوده و حاصل جمع

و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مداراعتبار  مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3

خواهد بود، مگراینکه مبلغ ذکرشده به حروف مربوط به اشتباه حسابی باشد، که 

فوق مداراعتبار ( 1)و ( 2)درینصورت مبلغ به ارقامبادرنظرداشت مندرجات اجزای 

 .خواهد بود

وی  و تضمین آفرقبول نکند، آفروی رد  محاسبوی آفر خویش را اشتباهاتطلب تصحیح وهرگاه دا 31.4

اجرا می  12ماده 2بند  ( 1)جزء مطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر غیر قابل استرداد دانسته شده

 . گردد

–34ماده 
ارزیابی 

 تخنیکی
 

تمام معیارات و شرایط آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها آفراداره  34.2

 .مشخص در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید

تمام انحرافات با   یایر یاز مطابقت بدون تغ، جهت اطمینان این دستورالعمل 28ماده مطابقاداره  34.1

 . می نمایدبررسی ،جنبه های تخنیکی آفر را شرطنامه(نيازمندیهاجدول  ) 1قسمت شرایطمندرج

تبدیل  - 35ماده 

 به اسعارواحد
باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف  اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.2

بهنرخ فروش اسعار در روز مندرج معلومات داوطلبی هصفحدرآفررا به واحد پولی مشخص در 

 .، تبدیل می نمایدمعلومات داوطلبی صفحه

 داخلیترجیح-36ماده 
 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.2

این ماده  و معیار های مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.2 مالی ارزیابی  37ماده 

 .ارزیابی میگردند

 :مد نظر می گیردآفر ها موارد ذیل را در جریان ارزیابی  اداره 37.1

تذکر رفته و  معلومات داوطلبی درصفحهطوریکه  ،بخش هایاارزیابی برای اقالم انجام  -2

 ارایه گردیده؛  24رمطابقت با مادهدکه  قیمت آفر

 ؛32ماده 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قیمت باالثر  -1

 ؛24مادۀ  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت تعدیل -3

 معلومات داوطلبی صفحهمندرج ناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  تعدیل قیمت -4

 .تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات -5

 :مد نظر نمی گیرداداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر،  37.3

بر اجناسیکه در توسط داوطلب مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -2

 جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛
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بر اجناسیکه در خارج از هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت  -1

 اعطاء قرارداد؛ داوطلب در صورتسط توباشد جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده 

در صورت تذکر در برای تعدیل قیمت درجریان اجرای قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

 .آفر

،  فکتور های مربوط به مشخصات، 24ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.4

. اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود معیار های تدارکشرایط و  کارایی،

. باید به مبلغ پولی بیان گرددعوامل در نظر گرفته شده برای تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات 

 . باشد 36ماده 3فکتور ها، روش ها و معیارات باید مطابق بند 

 یک یا چند بخش، داوطلبان می توانند برای معلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5

خویش را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از یک  قیمت

در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص برایروش ارزیابی . داوطلب اعطاء نماید

 . مشخص می گرددتذکر رفته (معيارات ارزیابی و اهليت) 3قسمت 

. داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید اداره نمی تواند با 37.6

 . انجام مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است

که از آن را لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف37.7

 . است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد تذکر نرفتهدر شرطنامه 

مقایسۀ  - 38ماده 

 آفرها
اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات  38.2

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

قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت در صورتیکه آفر دارای نازلترین  38.1

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

در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، . گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید

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

 .ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد

ارزیابی -39ماده 

 برنده بعدی داوطلب
بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد  اداره می تواند 39.2

 .برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید داوطلبتوسط 

 

 . صورت میگیرد 29طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.1

جه یعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 39.3

و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باآفر بعدی دارای گردیده  آفر جوابگو شدنارزیابی، منتج به غیر 

 .  نازلترین قیمتانجام می دهد

 

 ادارهحق  -42ماده 

برای قبولی یا رد یک 

 یا تمام آفرها

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در  42.2

مشخصات تخنیکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای 

سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت ( اسناد)تدارکات کافی یا موجود نبوده، مدارک 
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 .طلبان فسخ نمایدداوع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال تآمین مناف

 

 قرارداد و  عقد  ءاعطا. و

 شرایط –42ماده 

 اعطاء

راارایه نموده و  قیمتارزیابی شده ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 42.2

 .نمایدمی اعطاء داشته باشد،  اجرای رضایت بخش قرارداد راتوانایی 

حق –41ماده 

در تعدیل مقدار 

زمان اعطای 

 قرارداد

 1قسمت آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 41.2
از فیصدی مندرج  مشروط بر اینکه . افزایش یا کاهش دهد ،مشخص گردیده (جدول نيازمندیها)

هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر در برگیرنده  وتجاوز ننموده داوطلبی معلومات صفحه

 .ها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد معیار

اعطای –43ماده 

 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات  43.2

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

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

آفر به داوطلب برنده ارسال  یز منظوری این کمیسیون، نامه قبولتدارکات ملی باشد، بعد ا

 .می شود

تضمین  -44ماده

 اجراء

روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمین ( 22)داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت  44.2

اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 

 .می باشد، ارایه نماید (فورمه های قرارداد) 8قسمت 

عدم ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم  44.1

در اینصورت اداره قرارداد . می گردد آفراسترداد تضمین آفر و یا اجرای اظهار نامه تضین 

قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای ا نازلترین ب را به داوطلب بعدی که آفر جوابگو

 .  رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید

امضای -45ماده 

 قرارداد
اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری  45.2

داوطلب برنده مکلف  .نمایدآمر اعطاء در طی میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می 

 . به اداره تسلیم نمایدامضا نموده و  بعد از دریافت روز( 22)ت است، قرارداد را در مد

 اطالع -46ماده 

داوطلبان غیر به 

 برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 46.2

قرارداد با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات آفر آنان را 

 .نمایدمی مسترد 

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر  46.1

، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل مشخصات تدارکات، مشخصات اداره و قراردادی

در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی تجویز  تدارکات و دوم قانون

 .می نماید، نشر می کند

–47ماده
 حقشکایتداوطلب

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند  47.2

 کميته بررسی اداریاعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 .ارسال نماید

 . تشریح گردیده استروش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  47.1
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 معلومات داوطلبی هصفح:  دومقسمت 

دستورالعمل برای در داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط  صفحه معلومات داوطلبیتکمیل برای در صورت نیاز رهنمود ها 

  . بشکل ایتالیکترتیب گردیده استداوطلبان  

 عموميات.  الف

دستورالعمل  2ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. مخابرات و تکنالوژی معلوماتیوزارت  -شرکت افغان تیلی کاماداره 

شهرک های احمد شاه بابا  ONUسایت  22تهيه، نصب و منتاژ سيستم سولر در : داوطلبی نام

 ساعت 01وات توان برق و حمایت ذخيره بطری به ظرفيت  0211مينه و اميد سبزبه ظرفيت 

 )داوطلبی مجدد(

 می باشد.   MCIT-AFTEL/NCB/G-260/98/Rebid شماره داوطلبی: 

جدول  5درصورتیکه بیشتر از یک حصه باشد، حصص انفرادی باید درمطابقت با قسمت 

 )حصص قابل تطبیق نیست(ها تشخیص گردند{ نیازمندی

 نوع قرارداد: قرارداد باالمقطع

دستورالعمل  4.2ماده 

 برای داوطلبان
 :شرایط نمی باشندداوطلبان از کشورهای ذیل واجد 

 .}قابل تطبیق نیست} 

دستورالعمل  4.3ماده 

 برای داوطلبان
 :لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد

www.npa.gov.af 

دستورالعمل   5.2مادۀ 

 برای داوطلبان
 (قابل تطبيق نيست):ضمنی آن ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشنداجناس وخدمات 

 مندرجات شرطنامه.  ب

دستورالعمل  6.3مادۀ 

 برای داوطلبان

  جهت دریافت توضيح در مورد این شرطنامه، به آدرس ذیل مراجعه صورت گيرد:

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 تهيه و تدارکاتآمریت 

 تعمير پست پارسل -منزل چهارم

 لدمحم جان خان وات، کاب

 تدارکات تسهيلمدیر ، ببرک حيدری
 749416409 (93)+شماره تماس : 

 b.haidari@afghantelecom.afایميل: 

دستورالعمل  7.2مادۀ  

 برای داوطلبان

 

 :جع ذیل قابل دریافت می باشداز مرشرطنامه 

و  www.mcit.gov.afهت دریافت شرطنامه به ویب سایت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ج

 .شود همراجعwww.npa.gov.afیب سایت اداره محترم تدارکات ملی و

قبل از جلسه آفر گشایی جهت را جستر ، اینکه داوطلبان شرطنامه را از طریق انتر نت اخذ ميدارنداز 

 .شدن با ورقه در خواست به دفتر  آمریت تدارکات مراجعه نمایند

  :آدرس

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
mailto:b.haidari@afghantelecom.af
http://www.mcit.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
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 آمریت تهيه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تلی کام، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 ست پارسلتعمير پ   -منزل چهارم
 دمحم جان خان وات، کابل

  تدارکات تسهيل مدیرببرک حيدری، 
 749416409 (93)+: شماره تماس 

 b.haidari@afghantelecom.af: ایميل

دستورالعمل  7.3مادۀ 

 برای داوطلبان

 نماینده فرمایش دهنده : قابل توجه

 سيد اکليل سيد زاده، آمر تهيه و تدارکات
 749416655 (93)+: شماره تماس 

  sayed.eklil@afghantelecom.af: ایميل

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 آمریت تهيه و تدارکات
 تعمير پست پارسل -منزل چهارم

 دمحم جان خان وات، کابل
 تهيه آفرها.  ج

دستورالعمل  22.2 ماده

 برای داوطلبان
 .ارایه گردد{ دری}آفر به زبان

دستورالعمل  22.2ماده 

 برای داوطلبان
 :داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارایه نماید

یک نقل از تصدیق نامه های راجستر داوطلب تصدیق نامه هویت حقوقی، جواز  .2

 اسنادتجارتی مدار اعتبار و سایر 

سند تصدیق از تصفیه حساب مالیات آخرین , یک نقل از اوراق ثبت و راجستر مالیه .1

 . دوره

تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجر نبوده و در حالت  .3

 ورشکستکی و انحالل قرار ندارد
 امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات تعهد نامه .4
تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت بر بااالثر تخلف در  .5

 تجارت در خالل دو سال قبل از اشتراک در داوطلبی
تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موصوف ویا یکی از کارمندان و  .6

 .قانون محروم نگردیده اند 49ن مربوط وی مطابق ماده مدیرا

 

دستورالعمل  23.2 ماده

 برای داوطلبان
 .ارائه آفر های بدیل مجاز نمی باشد

دستورالعمل  24.5ماده 

 برای داوطلبان

 .می باشد{2101(}Incoterms)ویرایش شرایط تجارت بین المللی 

mailto:sayed.eklil@afghantelecom.af


شرطنامه معياری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

17 
 

( 2) 24.6 ماده
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .، مهتاب قلعه، کابلگدام شرکت مخابراتی افغان تيلی کام :مقصدمحل 

دستورالعمل  24.5 ماده

 برای داوطلبان
شرکت مخابراتی افغان تيلی کام، شهرک های احمد شاه بابا  ONUسایت های  :مقصد نهایی

 مينه و اميد سبز

دستورالعمل  24.6 ماده

 برای داوطلبان

 .درج گردد{"نيست"}داوطلب قابل تعدیلقیمت های ارایه شده توسط 

دستورالعمل  24.8ماده 

 برای داوطلبان
مطابقت %  222باید حد اقل ( جدول قیمت )نرخ های داده شده برای هر قلم شامل لست ضروریات 

 .داشته و برابر باشد

دستورالعمل  25.2 ماده

 برای داوطلبان
 :گرددبه افغانی ارائه آفرباید قيمت 

در صورت ارائه قيمت آفر به اسعار .نرخ خویش را به افغانی ارائه نماید مکلف استداوطلب 

 .خارجی، در این حالت نرخ های ارائه شده داوطلب به اسعار افغانی تبدیل ميگردد

 

دستورالعمل  28.3 ماده

 برای داوطلبان
 قرار ذیل است: مدت کارآیی اجناس

 ( سال01بطری ها: برای مدت ده )

 ( سال01برای مدت پانزده )سولر ها: 

دستورالعمل  29.2 ماده

 برای داوطلبان
 قابل تطبیق نیست: اجازه نامه تولید کننده

دستورالعمل  29.2ماده 

 برای داوطلبان
 بمدت یکسال ورنتی :خدمات بعد از فروش

دستورالعمل  12.2ماده 

 برای داوطلبان
 .می باشدروز 01:مدت اعتبار آفر

دستورالعمل  12.2ماده 

 برای داوطلبان
 :باشد می یتضمین آفر الزم

 .  ، ارائه گردد(فورمه های داوطلبی)  4قسمت آفر باید توام با تضمین آفر در فورم شامل 

دستورالعمل  12.1ماده 

 برای داوطلبان
د که بانکی ميباشتضمين شکل  افغانی به)صد هزار سه ( 300,000.00مبلغ  مقدار تضمين آفر

، تضمين آفر به اشکال باشد( روز 008)از مدت اعتبار آفر اضافه تر روز  28مدت اعتبار آن 

 قابل قبول نمی باشد،  دیگر مانند پول نقد

مطابق فارمت  (Bank Guarantee)گرانتی بانکی )در ضمن تضمين آفر باید بشکل اصلی 

کاپی ویا اسکن شده تضمين آفر قابل تسليم داده شود،هيج نوع ( داده شده مندرج شرطنامه هذا

روز تقویمی سر از تاریخ آخرین  008در صورتيکه ميعاد تضمين آفر کمتر از . پذیرش نيست

باشد، دراین صورت، آفر ارائه شده داوطلب رد گردیده ( آفرگشائی)ضرب العجل تسليمی آفر ها 
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 .و غير جوابگو محسوب ميگردد

، تضمين آفر باید بنام تمام شرکای آن (JV) وطلبان ه مشترک بين دالدر صورت حالت معام

 .باشد، در غير آن آفر ارائه شده داوطلبان مشترک رد و غير چوابگو پنداشته می شود

 

دستورالعمل  12.7ماده 

 برای داوطلبان
را ( 1)و ( 2)جز هرگاه داوطلب مرتکب اعمال مندرج یکی از اقدامات مندرج در پاراگراف های

سال { دو الی پنج}نقض نماید، حکومت وی را از اعطای قرارداد مربوط توسط اداره به مدت 

 .غیرواجد شرایط اعالم مینماید

دستورالعمل  11.2ماده 

 برای داوطلبان
باید ویا فلش میموری  CDذریعه نیز  مطابق اصل آفر کاپی{ یک}عالوه بر اصل آفر، به تعداد

 .تسلیم داده شوند

 تسليمی و گشایش آفرها.  د

دستورالعمل  13.2ماده 

 برای داوطلبان
 .آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی ارائه نمایند {"نباید"}داوطلبان 

دستورالعمل  13.2ماده 

 برای داوطلبان
توضیح مکمل روش تسلیمی }در صورت که ارائه آفر بصورت الکترونیکی مجاز باشد، روش 

 تطبيق نيستقابل .درج گردد{ آفر بصورت الکترونیکی

دستورالعمل  13.1ماده 

 برای داوطلبان
شماره , اسم پروژه: پاکت های داخلی و بیرونی باید حاوی عالیم تشخیصیه اضافی ذیل می باشند

و آدرس مکمل داوطلب درج  يس و یا معاون شرکتئمهر شرکت و امضاء نماینده، ر, داوطلبی

 .گردد

دستورالعمل  14.2ماده 

 برای داوطلبان
 :آدرس اداره عبارت است از ،مقاصد ارائه آفرصرف به 

 سيد اکليل سيدزاده آمر تهيه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تلی کام:توجه

، کابل وزارت مخابرات و تکنالوژی 4دمحم جان خان وات تعمیر پست پارسل منزل : آدرس

 .افغانستان

قبل از 01:11ساعت } یکشنبه روز 0308 جوزا 02به تاریخ ضرب االجل برای تسليمی آفرها 

 .ميباشد{ ظهر

درصورتيکه تاریخ مشخص شده برای تسليمی آفر به روز رخصتی تصادف نماید، آفر ها :نوت 

 .ن شده تسليم داده و بازگشایی صورت ميگيردييساعت از قبل تعدر روز بعدی کاری در همان 
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دستورالعمل  17.2ماده 

 برایداوطلبان
 :بازگشایی آفرها در محل ذیل صورت ميگيرد

منزل چهارم، لی کام يدمحم جان خان وات تعمير پست پارسل شرکت مخابراتی افغان ت: آدرس

مخابرات و تکنالوژی وزارت صالون کنفرانس ریاست عمومی شرکت مخابراتی افغان تيلی، کام 

 کابل: شهر -، معلوماتی

 یکشنبه 1398 جوزا 02: تاریخ

 قبل از ظهر 01:11ساعت : زمان

 قابل تطبيق نيست.جلسه قبل از آفر گشائی:  

  17.1ماده 
دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 دستورالعمل برای داوطلبان 13ماده  2درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 

{ روش بازگشایی آفر داوطلبی باز داخلی میباشد }مجاز باشد، روش های مشخص گشایش آفرها
 د. قابل تطبیق نمی باشد.خواهد بو

 ارزیابی و مقایسه آفرها.  هـ

دستورالعمل  ..35ماده 

 برای داوطلبان

 واحد اسعار آفر: واحد افغانی می باشد

 .به واحد پولی افغانی تبدیل شوند )حتمی( آفرهای ارائه شده به واحد های پولی مختلف، باید

 . می باشد کد افغانستان بان: منبع نرخ تبادله

 روز قبل از آفرگشایی 28: تاریخ تبادله اسعار

دستورالعمل  ..36ماده 

 برای داوطلبان

 . ترجیحات داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد

دستورالعمل  37.5ماده 

 برای داوطلبان

 . اجرا میگردد{"اقالم":}ارزیابی برای 

آفرها برای هریک قلم ارزیابی گردیده و قرارداد دربرگیرنده اقالم اعطا شده به داوطلب برنده می 

 . باشد

 یا

قیمت قلم یا اقالم که برای آن قیمت ارائه نشده است، از  گیرد، می صورت قلم هر برای ارزیابی

همان قلم یا اقالم در آفرهای سایر داوطلبان محاسبه و شامل اوسط قیمت های ارائه شده برای 

در صورتیکه آفر دیگری ارائه نگردیده باشد، آفر وی طبق حکم ماده . قیمت آفر داوطلب می گردد

 . بیست و پنجم قانون رد می گردد

قیمت فیصد ( 22)در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از 

 ..آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد

دستورالعمل  ..37ماده 

 برای داوطلبان

تذکر رفته، صورت  (معيارات ارزیابی و اهليت)  3قسمت تعدیالت به اساس معیارات ذیل که در 

 :می گیرد

 "نخير": انحراف درجدول تسلیمی -2

  "نخير": انحراف درجدول پرداخت -1
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قابل تطبیق ": تعویض اجزای عمده، پرزه جات اضافی الزامی، و خدماتف مصار -3

  "نیست

موجودیت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهیزات ارایه شده آفر در جمهوری  -4

 میباشد"بلی"}اسالمی افغانستان

  "نخیر"}مصارف پیشبینی شده عملیاتی و مراقبت درجریان عمر استفاده تجهیزات  -5

  "بلی"و مولدیت ارائه شده؛ ی کارآی -6

دستورالعمل  36.6ماده

 برای داوطلبان
 .قیمت ارائه نمایند ،قلم در جدول ارائه شدهر برای هداوطلبان باید 

 

 اعطای قرارداد.  و

دستورالعمل  ..41ماده 

 برای داوطلبان

و حد اکثر فیصدی مقدار فی % 15حد اکثر فیصدی مقدار فی قلم که زیاد میگردد عبارت است از 

 .میباشد% 15قلم که کم میگردد عبارت از 

دستورالعمل  ..47ماده 

 برای داوطلبان

 :شکایات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند

در صورت داشتن شکایت از عدم برندن شدن آفر، داوطلب میتواند از آدرس ذیل توضیحات کتباً 

 .درخواست نماید

آمر تهیه و تدارکات، شرکت مختبراتی افغان تلی کام، وزارت مخابرات و  –یل سیدزاده سید اکل

منزل چهارم شرکت مخابراتی  -دمحم جان خان وات، تعمیر پوست پارسل -تکنالوژی معلوماتی

 .کابل. افغان تلی کام

در صورت عدم قناعت به توضیحات ارائه شده اداره فوق، داوطلب میتواند به آدرس ذیل مراجعه 

  .نماید

 .کميته بررسی اداری، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور

 ، تعمير اداره تدارکات ملی1آدرس پشتونستان وات، منزل 

 

 
 معيارات ارزیابی و اهليت: قسمت سوم

که اداره در ارزیابی آفر ها و تشخیص  در توضیح معیاراترا  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت این قسمت معیارات

 .سایر معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی گیرد. مد نظر می گیرد تکمیل می نماید دارای اهلیتداوطلب 
 

 {طرزالعمل تدارکات قرار ذیل مرعی االجرا میباشد 4ترجیحات داخلی مطابق حکم }
 

 فهرست عناوین 

 (دستورالعمل برای داوطلبان 36ماده  2بند )ترجیح داخلی  .2

 (دستورالعمل برای داوطلبان 37ماده  3بند  4جزء ) اضافیمعیارات  .1

 (دستورالعمل برای داوطلبان 37 هماد 5بند ) چندگانهقرارداد های  .3
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 (دستورالعمل برای داوطلبان 39ماده  1بند )ارزیابی بعدی  شرایط .4

 

 (داوطلبان برای دستورالعمل 36 ماده 0 بند) ترجيح داخلی .0

و درجه بندی آفر ها طور ترجیح داخلی  تطبیق . اداره ترجیح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می نماید

 :ذیل صورت می گیرد

 :گروب بندی آفر ها -2

را ارائه نموده اند، شامل این  جمهوری اسالمی افغانستانآفر هائیکه اجناس ساخت (:  الف)گروپ آفر های  (2

 . شوندمی  قیمت مجموعی آفر کاستهفیصد ( 15)گروپ گردیده و قیمت آن آفر ها به اندازه 

آفر های ارائه شده توسط شرکت های داخلی و شرکت های مقیم در افغانستان شامل (: ب)آفر های گروپ  (1

 . مت مجموعی آفر کاسته می شوندفیصد قی( 25)این گروپ گردیده و قیمت آن آفر ها به اندازه 

آفر های که شریک افغانی یا قراردادی افغانی دارند شامل این گروپ گردیده و قیمت (: ج)آفر های گروپ  (3

 . فیصد قیمت آفر کاسته می شود( 22)آن به اندازه 

 مقایسه آفر ها -1

میزان فیصدی ترجیح داخلی ، قیم آفر های مستفید شونده را به با نظر داشت میزان ترجیح داخلیاداره  (2

 . نسبت به قیم اصلی آفرکاسته و این قیمت را در مقایسه با سایر آفر ها مندنظر می گیرد

 

 معيارات اضافی  .2

صفحه  36 ماده 3بند  4هرگونه معیار مشخص اضافی دیگر قابل مالحظه در ارزیابی و روش ارزیابی باید درجزء }

 {معلوماتداوطلبی طورمفصل درج گردد
 

 (دستورالعمل برای داوطلبان 37ماده  5بند)چندگانهقرارداد های .  3

یک قرارداد برای )قرارداد را به داوطلبیکه ترکیب آفرهای دارای نازلترین قیمت را ارائه نموده  بیشتر از یکاداره 

 .، اعطا می نمایدرا بر آورده نماید 4فقره مندرج ارزیابی بعدی  و با معیارهای( آفرهر

 :مکلف استاداره 

دستورالعمل برای  24ماده  7و کمیت فی قلم طوریکه دربند  بخشفیصدی اقالم فی  یکهو قراردادهائ بخش هاصرف  -2

 .نمایدشده است ارزیابی داوطلبان مشخص 

 :موارد ذیل را در نظر بگیرداداره مکلف است 

 ؛ وبخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (2)

 .و روش اجرای آن طوریکه در آفر داوطلب پیشنهاد شده است هر بخش در تخفیف ارائه شده (1)
 

 (داوطلبان برای دستورالعمل 30 ماده 2بند) بعدی ارزیابی  معيارات.  4

ارزیابی  می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،38ماده  2آفر دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  تشخیص بعد از

که  شرایط. دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با استفاده از شرایط مشخص شده راه اندازی کند 39بعدی آفر را طبق ماده 

 :شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند
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حد اقل مبلغ : مطابقت داشته باشند، ارائه نمایدمندرج ذیل با  را ارائه نماید که داوطلب باید اسنادی مالی: توانایی مالی

صدور تاریخ  (حتمی) و بایدميباشد  افغانی (دو ميليون) 2,000,000.00مبلغ  حداقل(ستیتمنت بانکی)دارائی های نقدی 

آفر )آخرین ضرب العجل تسليمی آفرها الی تاریخ  (اعالن) صورت حساب بانکی از تاریخ اعالن دعوت به داوطلبی

 .ارائه نماید ،باشد (گشائی

 

دعوت به داوطلبی  ارائه شده قبل از تاریخ اعالن  در صورت که تاریخ صدور توانائی مالی ویا صورت حساب بانکی

 .باشد، در این صورت آفر ارایه شده داوطلب مطلوب رد و غیر جوابگو پنداشته می شود

منحیث دارائی نقدی ویا توانائی مالی داوطلب، تسهیالت اعتباری ( Line of Credit)در صورت ارائه تسهیالت اعتباری 

د  18/27/2395مورخ  5525/4149که ذریعه متحدالمال شماره باید مطابق نمونه صادر شده اداره محترم تدارکات ملی 

در . قید و شرط باشدباشد و دارائی مبلغ خواسته شده مندرج شرطنامه ویا باالتر از آن و بدون افغاانستان بانک صادر شده، 

 .غیر آن آفر ارائه شده داوطلب مطلوب رد و غیر جوابگو پنداشته می شود

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می ( JV)شرکت مشترک در صورت که داوطلب 

 : باشد

( 42)فیصد و شریک اصلی حد اقل ( 15)برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل 

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

عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می . فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید( 222)اهلیت شرکا حد اقل 

 .بع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شودتجربه و منا. گردد

 

مشابه تجربه و ظرفیت تخنیکی  معیارات تکمیلداوطلب باید اسنادی را که نشان دهنده بر : تجربه و ظرفیت تخنیکی -2

 : را داشته باشند ارائه نماید مندرج ذیل

  مبلغ خواسته شده برای تجربه مشابه:

 ؛خیرسال ا ده خاللافغانی(  در  چهار میلیون و پنچصدافغانی ) 4,500,000.00 به مبلغ یک قرارداد اجرأ شده 

 ویا

)هفت میلیون و پنچصد افغانی( در خالل ده سال  افغانی 7,500,000.00مجموع قیمت دو قرارداد اجرأ شده به مبلغ 

 می باشد. اخیر

o  ضم  را اجراء شده خویش بابت پروژهویا اظهارنامه مالياتی داوطلب مکلف است که سند تصفيه مالياتی آخرین دوره

 آفر خویش ارائه بدارد.

o  شرکت مشترک در صورت که داوطلب(JV ) دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد

 : زیر می باشد

o  ( 42)فیصد و شریک اصلی حد اقل ( 15)برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل

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

عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک  .فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید( 222)اهلیت شرکا حد اقل 

 .تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود. می گردد

حجم معامالت ساالنه :  حد اقل حجم معامالت ساالنه در امور تهيه اجناس برای داوطلب برنده در یکی از پنج سال  -1

 افغانی( ميباشد. هفت ميليون و چهار صد و هفتاد هزار)  افغانی 7,470,000.00آخير مبلغ 
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o  داوطلب مکلف است که سند تصفيه مالياتی آخرین دوره ویا اظهارنامه مالياتی بابت پروژه اجراء شده خویش را ضم

 آفر خویش ارائه بدارد.

 

 

 

o  شرکت مشترک در صورت که داوطلب(JV ) ،داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد دو یا بیشتر شرکت باشد

 : زیر می باشد

o  ( 42)فیصد و شریک اصلی حد اقل ( 15)برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل

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

عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک . فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید( 222)ا حد اقل اهلیت شرک

 .تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود. می گردد

قابل تطبیق : ، ارائه نمایددارا می باشدذیل را  شرایط استفادهداوطلب باید اسناد را که بیانگر اینکه اجناس پیشنهاد شده  -3

 نمی باشد
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 فورمه های داوطلبی: قسمت چهارم

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 فورمه معلومات داوطلب 22/فورمه اجناس

 (JV)مشترک  شرکتفورمه معلومات شریک  21/فورمه اجناس

 فورمه تسلیمی آفر   23/فورمه اجناس

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند جدول قیمت برای اجناس وارداتی کهدر بیرون از جمهوری 24/فورمه اجناس

 که دربیرون ازجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اند ای جدول قیمت برای اجناس قبالً وارد شده 25/فورمه اجناس

 افغانستانجدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری اسالمی 26/فورمه اجناس

 شده اندساخته   

 جدول قیمت و تکمیل خدمات ضمنی  27/فورمه اجناس

 ضمانت بانکی: تضمین آفر 28/فورمه اجناس

 اظهارنامه تضمین آفر: تضمین آفر 29/فورمه اجناس

 اجازه نامه تولید کننده  22/فورمه اجناس
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 فورمه معلومات داوطلب

 10/فورمه اجناس

 { MCIT-AFTEL/NCB/G-260/98/Rebid } :داوطلبی شماره

 2398/ :تاریخ

 {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}صفحات 

 معلومات عمومی داوطلب.  0

 

 

 : }{ نام قانونی داوطلب  2.2

 : }درصورت شرکت های مشترک نام قانونی هر شریک شرکت مشترک  2.1

 

} 

 }{ :یا راجستر می گردندراجستر شده اند و( JV)کشوریکه که شرکاء شرکت مشترک   2.3

 : }{سال راجستر داوطلب  2.4

 : }{آدرس قانونی داوطلب در کشور راجستر شده  2.5

2.6  
 معلومات درمورد نماینده باصالحیت داوطلب 

 : }{نام

 : }{آدرس

 : }{فکس/شماره تلیفون

 : }{ایمیل آدرس

 

 : امضا نماینده با صالحیتنمونه 

 : }{ (TIN) داوطلب دهی مالیهتشخیصیهشماره   2.7
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 :گزینه های مربوط را نشانی نمائید/کاپی های اصلی اسنادذیل ضمیمه می باشد، گزینه  2.8

  دستورالعمل   4ه ماد 1وبند  2بند این فورمه در مطابقت به 2اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء

 برای داوطلبان؛

  درصورت شرکت های مشترک ، سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک درمطابقت با بند

 دستورالعمل برای داوطلبان؛4ماده  2

  درصورتیکه نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت

 تجارت باشد؛با قانون 

 راپور حساب بانکی از سه سال، جواز قابل اعتبار، کاپی قراردادهای ) سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛

 (مشابه و تجربهء کاری

 

 

 
 معلومات درمورد اهليت داوطلب.  2

 :پنج سال اخیر یک قرارداد در یکی از تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی مشابه اکمال شده توسط  داوطلب  1.2

و ماده هشتم قانون تجربه کاری مشابه و  5نظر به حکم } معیارات ارزیابی و اهلیت: قسمت سوم  4مطابق شرایط بند 

  {حجم معامالت ساالنه را از طرف داوطلبان

 تاریخ ختم تاریخ شروع قيمت قرارداد تمویل کننده نام پروژه شماره

      

      

      

      
 

نظر به  }: معیارات ارزیابی و اهلیت: قسمت سوم  4بند   مطابق شرایط سال اخیر 5حجم معامالت ساالنه داوطلب در   1.1

  {را از طرف داوطلبانو ماده هشتم قانون تجربه کاری مشابه و حجم معامالت ساالنه  5حکم 

 تاریخ ختم شروعتاریخ  قيمت قرارداد تمویل کننده نام پروژه شماره
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 معیارات ارزیابی و اهلیت: قسمت سوم  4شرایط بند  مطابق :)توانائی مالی( دارایی های نقدی در دسترس  1.3

تاریخ صدور حساب  مبلغ بیالنس موجود نمبر حساب بانکی نام بانک شماره

 بانکی

     

     

     

 

 

 

 }  معیارات ارزیابی و اهلیت: قسمت سوم  4بند   مطابق شرایط: اجناس مشابه در جریان پنج سال گذشتهاکمال عمده   1.4
 و ماده هشتم قانون تجربه کاری مشابه و حجم معامالت ساالنه را از طرف داوطلبان  5نظر به حکم 

 تاریخ ختم تاریخ شروع قيمت قرارداد تمویل کننده نام پروژه شماره

      

      

      

      

 

 معلومات مالی داوطلب.  3

ضرر یا راپورهای تفتیش یا سایر معلومات بانکی همراه با اسناد و  راپورهای مالی یا بیالنس شیت یا حساب مفاد  3.2

داده کاپی  . }لست مندرجات ذیل را ترتیبمربوط یا ترکیبی  از اینها که نمایانگر موجودیت دارایی نقدی در دسترس

 ( از پنج سال آخیرaudit financial statement: گزارش مفاد و ضرر ){های آن را ضمیمه کنید

 :معلومات بانک هائیکه اداره برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند  3.1

 : }{نام

 {: }آدرس

 : }{فکس/شماره های تلیفون 

 : }{ایمیل آدرس
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 مشترک داوطلب هر شریکه معلومات فورم
 12/اجناس فورمه

این یادداشت صرف جهت کمک به اداره تدارکاتی در تکمیل نمودن فورمه در حین تهیه شرطنامه میباشد، اما نباید شامل 

 .شرطنامه صادر شده گردد

داوطلبان مطابق مواد مرتبط معلوماتیکه در صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت 

 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبانبه 

 }{ :شماره داوطلبی

 {2398/} :تاریخ

 {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}صفحات 
 

 معلومات عمومی شرکت های مشترک.  0

 : }{نام قانونی داوطلب  2.2 

 : }{مشترک داوطلب ینام شرکا  2.1

 : }{مشترک یداوطلباکشرراجستر   2.3

 :}{مشترک ی داوطلباکشرسال راجستر هر   2.4

 : }{مشترک در کشوریکه راجستر شده است یداوطلباکشر آدرس قانونی هر  2.5

2.6  
 معلومات نماینده باصالحیت شرکت های مشترک

 : }{نام

 : }{آدرس

 : }{شماره های تلیفون وفکس

 : }{ایمیل آدرس

 

 :نمونه امضا نماینده با صالحیت 
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 {بکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نمائید}کاپی های اصلی اسناد ذیل ضمیمه میباشند   2.7

  4ماده  1و  2فوق، درمطابقت با پاراگراف های بند های  2.1اساسنامه یا راجستر شرکت نامبرده در  
 . دستوراالعمل برای داوطلبان

  استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در اوطلب باشد، سند تثبیت دولتی ددرصورتیکه نهاد

 مطابقت با قانون تجارت باشد
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 فورمه تسليمی آفر
 13/فورمه اجناس

تدارکاتی در تکمیل فورمه در وقت تهیه شرطنامه میباشد، اما نباید ه این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار

 .شرطنامه صادر شده شامل گردددر 

به مقاصد تشخیص اهلیت و واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه درمواد  صفحات ذیلاین معلومات باید توسط داوطلبان در

 .تهیه شده است درجدول مورد استفاده قرار گیرد دستورالعمل برای داوطلبانمربوطه 

 { MCIT-AFTEL/NCB/G-260/98/Rebid } :شماره داوطلبی

 2398/ :تاریخ

 }{صفحات 
 

 }{:به

 {درج گرددنام مکمل اداره }
 

 :یم اینکهامضا نموده ایم، اظهارمینمائمایان که در زیر این فورمه 

شماره و تاریخ صدور ضمیمه :}و هیچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره مطالعه کردیمما شرطنامه را دقیق  .2

 نداریم؛{ درج گردد لزوم را درصورت

ناس و خدمات ضمنی نیازمندیهای اججدول مندرج در مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  می نمائیم کهما پیشنهاد  .1

 م؛اکمال مینمائی {یک توضیح مختصر در مورد اجناس و خدمات ضمنی درج گردد}را

قیمت مجموعی آفر به حروف و :}قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از .3

 ؛{ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و اسعارهای مربوطه درج گردد

 :درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود: پیشنهاد شده تخفیفات .4

 ..................................................:..........قیمت مجموعی تخفیفات به حروف (2)

هر تخفیف پیشنهاد شده و اقالم مشخص شده ................}.............................:.....قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام (1)

 ؛{را که قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنیدنیازمندیها جدول 

خ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در ، سر از تاریدستورالعمل برای داوطلبان12ماده  2فر ما برای میعاد مشخص در بند آ .5

اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باالی ما  دستورالعمل برای داوطلبان14ماده  1مطابقت با بند 

 الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛

و ماده  دستورالعمل برای داوطلبان44تضمین اجراء را درمطابقت با ماده  کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

 ، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛ادمومی قراردشرایط ع 28

ملیت }قراردادیان فرعی یا اکمال کننده گان برای هر بخش از قرارداد، دارای تابعیت کشورهای واجد شرایط بشمولما  .7

ب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هریک قراردادیان داوطلب را بشمول ملیت شرکای شامل داوطلبی، هرگاه داوطل

 .می باشیم{درج گرددتهیه کننده گان فرعی و 

 ، هیچ نوع تضاد منافع نداریم؛ دستورالعمل برای داوطلبان  4ماده  1ما، مطابق بند  .8
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 3، درمطابقت با بند جمهوری اسالمی افغانستان، تحت قوانینوتهیه کننده گانو قراردیان فرعی  شرکاشرکت ما، بشمول  .9
 جمهوری اسالمی افغانستان غیر واجد شرایط شناخته نشده ایم؛دولت از طرف دستورالعمل برای داوطلبان  4 ماده

 

 .نیست و یا هر آفر دریافت شده دیگر ارائه شدهقیمت نازلترینیآفر دارامکلف به قبولی  که ادارهما میدانیم  .22

 

 
 

 {فورمه تسلیمی آفر را  امضا مینماید، درج گرددنام مکمل شخص با صالحیت که :}نام
 

 {وی تذکر داده شدامضا شخصی که نام و عنوان وظیفه :}امضا

 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد:}تاریخ
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 جدول قيمت اجناس  که در بيرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده و وارد ميگردد

 دستورالعملبرایداوطلبان 01 اسعاردرمطابقتباماده– ج گروپ آفرهای
 14/اجناس فورمه

 { MCIT-AFTEL/NCB/G-260/98/Rebid }   :شماره داوطلبی

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

 {صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گرددهر شماره }صفحات 

باید با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص در جدول  جدول قيمت2لست اقالم در فقره . داوطلب این جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های مربوط خانه پری می نماید}

 .اداره منطبق باشدنیازمندیهای 

2 1 3 4 5 6 7 8 9 

ره 
شما

 

س
جنا

ح ا
ضی

تو
 

ر  
شو

ک
منبع 

 

تعداد
 

حد
وا

 
قیمت فی واحد 

پرداخت محموله و 

 { محل مقصود}بیمه 

قیمت پرداخت بیمه 

 و محموله فی قلم
 (4x6ستون)
 

قیمت فی قلم برای انتقاالت زمینی و سایر 

خدمات الزم در جمهوری اسالمی افغانستان 

جهت رسانیدن اجناس به محل مقصد مشخص 

 معلومات داوطلبیصفحه شده در 

قیمت مجموعی 

 فی قلم
 (8+7)ستون 

{
ج 

ر
ره قلم د

شما

ردد
گ

} 
{

ت 
حا

ضی
تو

ج 
ر
س د

جنا
ا

زددد
گ

} 

{
ر تولید کننده 

شو
نام ک

ردد
ج گ

ر
د

} 

تعداد }

ذکر  

 {گردد

واحد }.

فزیکی 

ذکر گر 

 {دد

قیمت فی واحد }

پرداخت بیمه و 

 {درج گردد محموله

قیمت مجموعی }

پرداخت بیمه و 

 محموله درفی قلم

 {درج گردد

قیمت مجموعی } {قیمت مرتبط فی قلم درج گردد}

 {درج گردد قلم

2
 

ب و منتاژ  سولر
ص

تهيه، ن
 

سيستم به
 

ت 
ظرفي

0
2
1
1

 
ت

وا
 

معه 

In
v

e
r
te

r
 

 
و ذخيره 

ت 
ی به ظرفي

بطر
0
1

 

ت 
ساع

 

 

مطابق 

مشخصا

ت 

 تخنيکی
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1
 

جنراتور 

7
K

V
A

 

 

 پایه 3

    
3

 

ل سه 
موترسایک

چر
خ

ه 
2
0
0
 C
C

 

 
 عراده 3

    

 

 . مشخصات تخنيکی( تهيه و تدارک گردد.3اجناس مطابق مشخصات مندرج بخش )
 

  قیمت مجموعی

 {نام داوطلب درج گردد: }نام داوطلب 

 {، درج گرددنمایدامضای شخصی که آفر را امضا می:  }امضای داوطلب 

 {تاریخ درج گردد: }تاریخ  
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 بيرون جمهوری اسالمی افغانستان که قبالً وارد گردیده استجدول قيمت برای اجناس ساخته شده در 
 دستورالعملبرایداوطلبان 01 اسعاردرمطابقتباماده– ج گروپ آفرهای

 11/اجناس فورمه

 {MCIT-AFTEL/NCB/G-260/98/Rebid }   :شماره  داوطلبی

   :تاریخ

جدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات (  2) لست اقالم در فقره . خانه پری خواهد کردداوطلب این فورمه های جدول قیمت را در مطابقت با رهنمودهای مربوط }

 .{توسط اداره در جدول نیازمندیها منطبق باشد شده ضمنی مشخص

 

2 1 3 4 5 6 7 8 9 22 22 21 

ره 
شما

 

 توضیح اجناس

ی
صل

ر ا
شو

ک
 

تعداد 
 

حد 
وا

 

قیمت فی واحد به 

شمول مکلفیت های 

گمرکی و مالیات 

وارداتی پرداخت 

 شده، 

مکلفیت های گمرکی و 

مالیات وارداتی پرداخت 

 شده 

قیمت فی واحد 

خالص مکلفیت 

های گمرکی و 

 مالیات 

 

قیمت فی قلم خالص 

مکلفیت های گمرکی و 

مالیات وارداتی 

 پرداخت شده، 
(4X 8) 

مصارفانتقاالت زمینی و 

سایرخدمات الزم جهت رسانیدن 

 اجناس به مقصد نهایی

مالیات بر 

فروش و 

سایر مالیات 

پرداخت شده 

یا قابل 

پرداخت فی 

قلم در 

صورتیکه 

قرارداد اعطا 

 .گردد

قیمت 

مجموعی فی 

 ردیف قلم 
 (9 + 22) 
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تعداد اق
} 

 

 {یجات اجناس درج گرددتوض}
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} 
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دد 
قیمت فی واحد } {

درفی واحد درج 

 {گردد

مکلفیت های گمرکی و }

مالیات در فی واحد پرداخت 

 {شده درج گردد

قیمت خالص فی }

واحد مکلفیت های 

گمرکی و مالیات 

حمایوی درج 

 {گردد

 

قیمت خالص فی قلم }

مکلفیت های گمرکی و 

مالیات وارداتی درج 

 {ددگر

قیمت فی قلم برای انتقاالت }

زمینی و سایر خدمات الزم در 

جمهوری اسالمی افغانستان درج 

 {گردد

فروشات و }

سایر مالیات 

قابل پرداخت 

فی قلم در 

صورتیکه 

قرارداد عقد 

 {شده باشد

قیمت }

مجموعی فی 

قلم درج 

 {گردد

1            

  :قيمت مجموعی
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 :تاریخ                       :امضای داوطلب                                 :نام داوطلب
 

 که درجمهوری اسالمی افغانستان ساخته ميشوندجدول قيمت  اجناس 

 دستورالعملبرایداوطلبان 01 باماده اسعاردرمطابقت–ب و الف گروپ آفرهای
 16/جناسا فورمه

 {شرطنامه درج گرددشماره }   :شماره داوطلبی

    :شماره آفربدیل

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

جدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات  2لست اقالم در فقره . داوطلب باید این فورمه های جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های داده شده خانه پری خواهد کرد}

 ضمنی

 .{اداره یکسان باشد نیازمندیهای مشخص درجدول 

 { درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 { ،درج گرددامضای شخصی که آفرراامضا میکند}:امضای داوطلب 

2 1 3 4 5 6 7 8 9 22 

ره 
شما

 

س
جنا

ح ا
ضی

تو
 

تعداد
 

حد
وا

 

قیمت مجموعی   قیمت فی واحد 

 فی قلم 
(3X 5) 
 

و  انتقاالت  مصارف

 سایرخدمات الزم 

الی رسانیدن به 

 مقصد نهایی

مصرف کارگر محلی، مواد خام و 

اجزاء اصلی از جمهوری اسالمی 

 افغانستان
 (5فیصدی )
 

فروشات و سایر مالیه بر 

مالیات قابل پرداخت در فی 

قلم درصورتیکه قرارداد 

 عقد شده باشد 

قیمت 

 مجموعی 
(5+ 6 +7 

+8+9  ) 
 

{
ج 

ر
ره  د

شما

ردد
گ

} 
{

ت 
حا

ضی
تو

س 
جنا

ا
ج

ر
د

 

ردد
گ

} 
{

شده 
خ داده 

ری
تا

ج 
ر
ی د

حویل
ت

ردد
گ

} 

واحد } 

فزیکی 

 اجناس

درج 

 {گردد

قیمت واحد }

تحویل درمحل 

کار درج 

 {گردد

مجموع قیمت }

تحویل درمحل 

کار فی قلم درج 

 {گردد

درج قیمت فی قلم }

 {گردد

مصرف کارگرمحلی، مواد خامو }

اجزاء ازداخلجمهوری اسالمی 

افغانستان طور فیصدی تحویلی 

 {درمحل کار قیمت فی قلم

فروشات و سایر مالیات }

قابل پرداخت فی قلم 

درصورتیکه قرارداد عقد 

 {شود

قیمت }

مجموعی فی 

درج  قلم

 {گردد

  قیمت مجموعی 
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 {درج گردد تاریخ} :  تاریخ

 بعد از فروش/ دمات ضمنیخ تکميلبرای جدول قيمت 

 داوطلبان برای دستورالعمل 01 ماده با مطابقت در اسعار
 10/اجناس فورمه  

 MCIT-AFTEL/NCB/G-260/98/Rebid :شمارهداوطلبی

 {قابل تطبین نیست}   :شماره آفربدیل

  :تاریخ

 مشخص ضمنی خدمات و اجناس لست با  منطبق باید  ها قيمت جدول ا ستون در اقالم  لست  .نماید تکمیل ذکرشده های رهنمود مطابقتبا در را قیمت جدول های بایدفورمه داوطلب}

 .{گردد درج نيازمندیها جدولدر اداره توسط  شده
 

2 1 3 4 5 6 7 

شماره 

 خدمات 
انتقاالت زمینی و به استثنای )توضیح خدمات 

درجمهوری اسالمی سایرخدمات الزم 

افغانستان جهت رسانیدن اجناس درمقصد نهایی 

 (آنها

 قیمت مجموعی فی خدمت قیمت فی واحد واحد فزیکی کمیت منبعکشور 
ً  X 6 5ستون )   (یا تخمینا

2       

1       

3       

4       

  قیمت مجموعی  

 

 { نام داوطلب درج گردد}نام داوطلب 

 { ،درج گرددمیکند امضای شخصی که آفرراامضا}امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ}تاریخ 
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 ضمانت بانکی: تضمين آفر

 18/فورمه اجناس
 

 {درج گردد شماره دواطلبی}  :شماره داوطلبی

 }{ :پکیج یا بسته داوطلبیشماره 

 }{ :تاریخ

 {شماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج گردد}صفحات 
 

 {صادر گردد مندرجاین فورمه ضمانت بانکی برای تضمین آفر باید توسط یک بانک راجستر شده در مطابقت با رهنمودهای }

 {درج گرددنام بانک : }ما

 {نام و آدرس مکمل اداره درج گردد: }ذینفع

 {درج گرددتاریخ : }تاریخ

 {شماره به ارقام درج گردد: }شماره تضمین آفر

تحت { درج گردد نام قرارداد}آفرخود برای اجرای  "داوطلب"، منبعد به نام {مکمل داوطلب درج گردد نام}که یافتیماطالع 

 . به شما ارائه نموده است{درج گردد تدارکاتشماره اعالن }شماره  تدارکاتاعالن 

 . شرایط شما، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گرددمی دانیم که مطابق  برعالوه

، مبلغ مجموعی بدون تعللصورت قطعی تعهد میسپاریم که به بدینوسیله { نام بانک درج گردد}براساس درخواست داوطلب، ما 

در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما  را {درج گردد مبلغ به حروف و ارقام}

 :گردیده باشد، بپردازیم

 ز آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آنتغییر یا انصراف ا (2)

 داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفرانکار  (1)

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

 طرف داوطلب برندهفراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از  (4)

 چهل و نهم این قانون مادهمطابق حکم به دلیل تخطی در این داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (5)

 :این ضمانت درحاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد

؛ دستورالعمل برای داوطلبانطبق قرارداد امضای تضمین آفردرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت  (6)

 یا

روز بعد از ختم میعاد 18؛ یاامضای قرارداد با داوطلب برنده( 2)درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض  (7)

 {تاریخ ختم آفر درج گردد} به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر اعتبار آفر

 .دریافت شده باشد اد فوقمیعاز قبلدرنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما 
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 .اطاق تجارت بین المللی میباشد 785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 {درج گردد مسئول مربوطامضای : }امضا

 {مهر گردد: }مهر
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 اظهارنامه تضمين آفر: تضمين آفر

 29فورمه اجناس/

 قابل تطبیق نمی باشد

 {شماره داوطلبی درج گردد}  :شماره داوطلبی

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

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

 {شماره صفحه  و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
 

 {پری نماید مربوط خانهداوطلب باید این فورمه را در مطابقت با رهنمودهای }

 {نام مکمل اداره درج گردد: }به

 :م کهامضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

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

از  سر{تعدادسال درج گردد}از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر می پذیریم که ما 

 :وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد. محروم گردیم{ دتاریخ درج گرد}

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (2)

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

 جدول قیمت های ارائه شده در آفرز پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در انکار داوطلب ا (3)

 قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برندهاجتناب از عقد  (4)

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

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

 . اعتبار می گردد

 {داردصالحیت امضای این اظهار نامه را  امضای شخصی که: }امضا 

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

 {ل درج گرددروز، ماه و سا: }تاریخ

 {مهر گردد:  }مهر 
 

 {گرد آفر را ارائه آفر باید به نام تمام شرکا مشترک، این اظهار نامه تضمین درصورت شرکت: یادداشت}
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 اجازه نامه توليد کننده

 01/اجناس فورمه

 قابل تطبيق نمی باشد

 {درج گردد دواطلبیشماره}  :شماره داوطلبی

 {آن درج گردد نمبر تشخیصیهدرصورتیکه این آفربدیل باشد، }  :شماره آفربدیل

 {درج گردد تسلیمی آفرروز، ماه و سال }   :تاریخ

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو شماره صفحه }صفحات 
 

 {مقام باصالحیت ترتیب و امضا گردددر فورمه رسمی تولید کننده توسط  این اجازه نامه باید}

 {نام مکمل اداره درج گردد: }به
 

 

به { آدرس مکمل کارخانه های تولید کننده درج گردد}فابریکه دربا داشتن { تولید شده درج گرددنوع اجناس }کننده رسمیولید ت{نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد}ما

 . عقد قرارداد نمایدارائه نموده و  {یا شرح مفصل اجناس درج گردد/نام و}اجازه می دهیم آفر را به مقصد عرضه { نام مکمل داوطلب درج گردد}

 . می نماییمفراهم ، را به اجناس ارائه شده در آفر شرایط عمومی قرارداد18ندرج ماده ما بدینوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق م

 {امضا نماینده با صالحیت تولید کننده درج گردد: }امضا

 {نام های مکمل نماینده با صالحیت تولید کننده درج گردد/ نام: }نام

 {عنوان وظیفه درج گردد: }عنوان وظیفه

 {داوطلب درج گرددنام مکمل : }امضا از جانب

 {تاریخ امضا درج گردد: }تاریخ
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 نيازمندیها جدول- پنجم قسمت
 

 

 

 

 

 محتویاتفهرست 

 عنوان  

 ی هد لست اجناس و جدول تحویل .2

 لست خدمات ضمنی و جدول تکمیل .1

 مشخصات تخنیکی  .3

 نقشه های تخنیکی .4

 آزمایشات و معاینات .5

 

 {یادداشت ها برای ترتیب جدول نیازمندیها}

 .باید توسط اداره شامل شرطنامه گردیده و حد اقل حاوی توضیح اجناس، خدمات ضمنی و جدول تحویل باشد  جدول نيازمندیها

درج  4قسمت فراهم نمودن معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفر های شانبه صورت موثر و دقیق به خصوص جدول قیمت که در  جدول نيازمندیهاهدف از 

دستورالعمل 41منحیث اساس در مطابقت با ماده  جدول قيمتو جدول نيازمندیها عالوه برآن، در صورت انحراف کمیت در زمان اعطا قرارداد، از . گردیده است، می باشد

 . ، استفاده میگرددبرای داوطلبان

 :تاریخ یا میعاد تحویل باید بدقت با در نظرداشت موارد ذیل مشخص شود

تحویلی اجناس در مبداَ، یا )داللت به  (Incoterms2015) بین المللیمطابقت با احکامشرایط تجارتدر  دستورالعمل برای داوطلبانشرایط تحویلی تصریح شده در مفاهیم .2

داده  اجناس به انتقال دهنده هاتحویل تحویلی زمانی صورت میگیرد که)مصارف اجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و محموله، انتقال رایگان الی کشتی

 شود؛ و

 (تائید لیتر آف کریدت یا گشایشامضای قرارداد، ) : تاریخ ذیل آغاز می گرددمکلفیت های تحویلی اداره  از  .1
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 لست اجناس و جدول تحویلی .0

 . تکمیل میگردد، خانه پری نمایدکه توسط داوطلب  "تاریخ تحویلی پیشنهاد شده "اداره مکلف است این جدول را  به استثنای ستون }

 کميت توضيح اجناس شماره
واحد 

 فزیکی

محل نهایی 

مندرج صفحه 

 معلومات داوطلبی

 Inco terms))تاریخ تحویليطبق  شرایط تجارت بين المللی 

 تاریخ آغاز تحویلی اجناس

تاریخ ختم تحویلی 

 اجناس

 

تاریخ تحویلی پيشنهاد 

شده توسط  داوطلب 

داوطلب خانه توسط }

 {پری گردد

شمار}

ه درج 

 {گردد

 {توضيح اجناس درج گردد}

مقدار }

اقالم درج 

 {گردد

واحد }

فزیکی 

 {گردد

محل تحویلی }

 {درج گردد

اولين تاریخ تحویلی درج }

 {گردد

آخرین تاریخ }

 {تحویلی درج گردد

تاریخ تحویلی پيشنهاد }

شده داوطلب درج 

 {گردد

1 

تهيه، نصب و منتاژ  سولر سيستم به 

و   Inverterوات معه  2122ظرفيت 

 ساعت 25به ظرفيت  یذخيره بطر

مطابق مشخصات 

 تخنیکی
گدام شرکت 

مخابراتی افغان 

تيلی کام واقع 

 مهتاب قلعه

ماه  4در خالل مدت  

 بعد از عقد قرارداد

 با نصب و منتاژ

 

   پایه 7KVA 3جنراتور  

   عراده CC 3 200موترسایکل سه چرغه  
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 قابل تطبيق نيست -و جدول تکميل آنبعد از فروش  ضمنیلست خدمات . 2

 {باشد (INCOTERMS) المللی بین تجارت شرایط و اجناس تحویلی شده درخواست  ریختا به مطابقت در و واقعی باید  تکمیلی ریختا .نماید تکمیل را جدول این باید اداره}

 

 شماره 
 

 خدمات  توضيح 

 کميت

درصورتيکه قابل )

 (اجرا باشد
 محل اجرا واحد فزیکی

تاریخ نهایی تکميل 

 خدمات

شماره }

درج 

 {گردد

مقدار اقالم درج } {توضیحات خدمات ضمنی درج گردد}

 {گردد

واحد فزیکی }

 {گردد پدرج

تاریخ تکمیل درج } {نام محل درج گردد}

 {گردد

2  
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 مشخصات تخنيکی .3

 

 {مشخصات تخنیکی هتهی رهنمود}

اداره . توسط اداره میباشد مربوط اجناس و خدمات ضمنیالزم  ، تعریف خصوصیات تخنیکی هدف از مشخصات تخنیکی

 :تهیه نمایدباید مشخصات تخنیکی مفصل را با در نظرداشت موارد ذیل 

  مشخصات تخنیکی مشتمل است بر  معیار  های که توسط اداره به منظور بررسی جوابگو بودن آفرها از نظر تخنیکی

ازین جهت، ترتیب مشخصات تخنیکی واضح سبب تسهیل تهیه آفر های جوابگو توسط داوطلبان و . تعیین میگردد

 . میگرددهمچنان آزمایش، ارزیابی و مقایسه آن ها توسط اداره 

  مشخصات تخنیکی مستلزم  آن است که تمام اجناس و مواد که وارد میگردند جدید، غیر مستعمل، و مودل های  جدید

 .مگر اینکه درقرارداد طور دیگری ذکر شده باشد اند، آوری های جدید را شاملنو بوده و اینکه آنها تمام 

  یک اساس  ونه های مشخصات از تدارکات مشابهنم. ه شودد بکار گرفتمشخصات تخنیکی بایبهترین شیوه های رایج

 . خوب برای ترتیب مشخصات تخنیکی می باشد

 اداره و داوطلب باید از واحد های اندازه گیری سیستم متریک استفاده نمایند . 

  ت مشخصا. مشخصات تخنیکی بستگی به پیچیده گی  تدارکات و  تکرار  شیوه تدارکات داردمفیدیت معیاری سازی

به صورت عموم در ساخت  که کافی داشته باشد تا از محدودیت های طرز کار، مواد و تجهیزات وسعتتخنیکی باید 

 .  گردد جلوگیری انواع مشابه اجناس مورد استفاده قرار میگیرد

 ی معتبر تا معیارات بین الملل. معیارات  تجهیزات، مواد و طرز کار که در اسناد داوطلبی مشخص گردیده، محدود نباشد

که ذکر نام های تجارتی، شماره های کتالگ یا سایر تفصیالت هر گونه مواد یا اقالم را .  حد ممکن  باید مشخص گردد

در صورت که توضیح همچو اقالم غیر ممکن . به یک تولید کننده مشخص محدود میسازد، باید تا حد ممکن اجتناب شود

هرگاه معیارات خاص دیگر یا کود های قابل اجرا در . متعاقبا ًذکر شود "معادل آنهمچو یا "باشد، باید همیشه عبارات 

مشخصات تخنیکی مورد نظر باشد، خواه از طرف  اداره تدارکاتی یا کشور دیگری واجد شرایط باشد، در اینصورت 

شده اطمینان حاصل  سند مبنی بر سایر معیارات معتبر که حد اقل از داشتن کیفیت اساسی برابر  با مشخصات ذکر

 . شود، که مشخصات تخنیکی و کود های خاص،  نیز قابل قبول خواهد بود

  محدود به موارد ذیل نباشد  ومشخصات تخنیکی باید نیازمندیهای مربوطه را بصورت مکمل توضیح نموده: 

 .معیارات مواد و طرز کار که جهت تولید و ساخت اجناس الزمی باشد .2

 (شماره و نوع)آزمایشات مفصل الزم   .1

 کامل  الزم برای تحویل سایر کار و یا خدمات ضمنی   .3

 فعالیت های مفصل که توسط اکمال کننده انجام می شود و اشتراک  اداره در آن  .4

لست مفصل ضمانت های کارآیئ که توسط ورنتی تحت پوشش قرار گرفته و  تطبیق جریمه  تاخیر در صورت   .5

 .    بر آورده نشدن آن ضمانت ها
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  مقدار حد اکثر و حد اقل گرانتی شده را /تعداد بشمول کارایی و شرایطمشخصات تخنیکی باید تمام خصوصیات تخنیکی

داوطلب  نموده وضمیمه فورمه تسلیمی آفر را  در صورت ضرورت، اداره یک فورمه داوطلبی اضافی. مشخص نماید

 . مقدار گرانتی شده ارائه می نماید طمرتب و کارآیی  معلومات مفصل در مورد همچو خصوصیات تخنیکی

خواست نماید که داوطلب یک بخش یا تمام مشخصات تخنیکی، جدول های تخنیکی یا سایر معلومات تخنیکی اداره در هرگاه

ه این معلومات در آفر داوطلب ئدر آفر را  تهیه نماید، در اینصورت  اداره  باید ماهیت و  اندازه معلومات الزم و شیوه ارا

 .  را مشخص نماید

داوطلب . را درج جدول ذیل نمایدمربوط  مشخصات تخنیکی الزمی باشد، اداره باید معلومات ارائه خالصه در صورت که

 . را نشان دهد ترتیب نمایدمعیارات  باید یک جدول مشابه را که مطابقت با 

 :ل باشداجناس و خدمات  ضمنی  باید در مطابقت با معیارات و مشخصات تخنیکی ذی

 مشخصات تخنيکی برای اجناس خواسته شده طور ذیل ميباشد.

 معرفی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام
وزارت مخابرات و  نظارتتحت  4002سپتامبر  42شرکت مخابراتی افغان تیلی کام یک شرکت دولتی است که بتاریخ 

، IMS   ،3G -GSM  ،Payphone. که خدمات مختلف ازقبیل تیلفون های  لیندار تکنالوژی معلوماتی تاسیس گردیده است

Wireless ،Fiber ،PABX ،VCN انترنت ،DSL  ،WIMAX همچنان و خدمات تیلفون موبائیل عرضه مینماید .

مات تیلفونهای ( را از طریق فایبرنوری برای سایر شبکه های خداینترنتشرکت مخابراتی افغان تیلی کام  خدمات بندویت )

والیات افغانستان  22خدمات سیمدار خود را آغاز کرد و اکنون خدمات سیمدار در  4002موبائیل ارائه مینماید.  در سال 

آغاز نموده  1227افغان تیلی کام ساخت مسیر حلقوی فایبر ملی افغانستان را در ماه آپریل  مخابراتی شرکت .فعال می باشد

مخابراتی مدرن  ر میدهد و با به کار گیری از تکنالوجیرا تحت پوشش قرا کیلومتر 3232خویش ل در مسیر که این کیب

والیت  27شهر و ولسوالی افغانستان که شامل مرکز  68 مجهز میباشد.جهانی و فراهم آوری خدمات انترنتی باسرعت 

ت مخابراتی افغانستان گردیده است. هم تغییرات اساسی در خدماوکیفیت ارتقای باعث را تحت پوشش قرار داده ومیگردد 

والیت  13کیلومتر فایبر را در اختیار دارد و  4722اکنون شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در سرتاسر افغانستان تقریباً 

 افغانستان از طریق شبکه مخابراتی فایبر نوری به هم وصل گردیده اند.

 

 اهداف پروژه :
 

)کابینت( دارد  ONU 11شهرک احمد شاه بابا مینه و شهرک امید سبز جمله به تعداد در شرکت مخابراتی افغان تیلی کام 

توسط خدمات لین دار   DATAو یا  VICEو دیگر خدمات  IMSکه هر کدام انها بخاطر وصل و فعال نگهداشتن سیستم 

طوریکه در افغانستان برق وارداتی بوده و دارای  ساعته ضرورت دارد  14به پاور  ONUفراهم میگردد بدین ملحوظ هر

پارچوی میباشد که باعث خاموش شدن سیستم میگردد که بخاطر حل این مشگل ازسیستم انرژی آفتابی )سولرسیستم ( 

انورتر نصب یک عدد  ساعته با AC14و  DCوات برق  2122به اندازه  ONUاستفاده گردد که برای هر 

MPPT1200W  ویرینگ آن با تهیه  25وبک آب بطری ً ساعت در وقت نبودن آفتاب بشکل اتومات و ستندرد با تماما

متره از سطع زمین بلندتر با االرم  6( توسط پایه های فلزی SECURE،نصب تخته های سولر به سیستم بسیار محافظوط )

کیوی و سه  7وهمچنان به تعداد سه پایه جنراتور سیم خاردار احاطه شده توسط   مسیج در وقت سرقت و دیگر خطرات

 عراده موترسایکل سه چرخه جهت انتقال جنراتور ها به سایت .

 

 

 ورنتی جنس

  
  با یک سال ورنتی MPPTانورتر 

  تخته های سولر با یک سال ورنتی



شرطنامه معياری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

46 
 

 با یک سال ورنتی GELباطری خشک 

 
 معياد کارکردگی

PV  سال25یا تخته های سولر با کار کردگی 

 با کارکردگی یک سال MPPTانورتر 

 سال 12با کارکردگی  GELباطری 
 

 

 

-  

 
 

Delivery Time 

The first patch of should arrive at Kabul within ( 4 ) months. 
 

 

Specification of diesel generators 

 

 

 R.P.  7KVA high quality 

 Rated frequency: Hz50/60 

 Rated Voltage(230) 

 Power Factor: 0.1 

 Rated Rotted Speed: 300rmp 

 Phase single phase 

 Starting method: 12V DC Electric Start 

 Cooling method: Air cooling 

 Silent type 

 Cylinder: Single: 
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Solar Specification 

 

Mono Crystalline   

Made from single crystal, uniform shape and                  

Black or dark blue color. Have high efficiency                   

and cost. Cell have round edges as they are                       

Cut from single crystal round ingot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solar power system and Batteries design 

 
 

1) Solar Array sizing: 

• Light intensity losses for fixed stand 33.3% for dual axis tracker 8% and for single axis 

tracker 15% 

• Dust on panels 1 – 3% 

• Light intensity degradation (LID) for project life span maximum about 20 % for a 

standard solar panel modules for 15 years 

Formula for Solar array sizing is 

2)Batteries : 
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 12V-- 150Ah or 200Ah Tubular  GEL Batteries. 

Warranty: one Year  

Service life time : 15 years 

 

Solar panel mounting structure 

 

• Angle of elevation of mounting structure 34 to 35 degree 

• Painted steel rust protected 

• Joints all nut bolted 

• Grounded  

• Shape based on site 

• Protection anti theft. If some one opens solar panel  

    main office will be alerted with a phone call or even  

    SMS will be sent 

• Height, 4 – 6 meter from ground supported by steel poles 

• Separate from existing roof 

• 15 hours batters back up for every site . 

Three wheel motor cycle 200 cc 

three wheeler motor cycle 200cc high quality 

for DG transportation to site . 
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 نقشه های تخنيکی

 . می باشدن ترسیماتاین شرطنامه ها شامل 

 {را نیز درج نمایید ترسیمات در صورتیکه اسناد شامل شوند،  لست}

 ترسيماتلست 

شماره 

 ترسيمات
 مشخصات تخنيکی ترسيماتنام 

ات ذیل را صتمام اجناس خواسته شده باید جدید، ساخت کمپنی، آخرین مودل و غير مستعمل باشد و حد اقل مشخ

 .نماید تکميل

  

لطفاً معلومات ارائه نمائيد که آیا مطابق مشخصات 

 است یا خير؟

 

 

 

 

 آزمایشات ومعاینات

 

 آزمایشات و معاینات طوریکه در شرطنامه ذکر است عملی نمایند، : }آزمایشات و معاینات ذیل اجرا می گردند

 تفتيش بصری اجناس، .2

 تفتيش فزیکی .1

 (در صورت ضرورت)تفتيش عملياتی  .3

 

.مشخصات جنس، سایر تفتيش و بررسی که به فرمایش دهنده در رابطه به تخنيکی بودن اجناس اطمينان دهدو 
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 شرایط عمومی قرارداد: قسمت ششم

 تعریفات -2ماده 
 

 :اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند 2.2

 .دولت جمهوری اسالمی افغانستان است: دولت -2

اکمال کننده و اداره است که شامل اسناد قرارداد به موافقتنامه کتبی میان : قرارداد -1

 .شمول ضمایم، ملحقات و اسناد مربوط آن میباشد

 . نامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می باشدتاسناد مندرج موافق: اسناد قرارداد -3

قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده است که درموافقتنامه قرارداد : قیمت قرارداد -4

 . و یا تعدیل گرددبق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید می تواند مطامشخص گردیده و 

 روز تقویمی: روز -5

توسط اکمال کننده ( در صورت موجودیت)اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن : تکمیل -6

 .در مطابقت با شرایط مندرج قرارداد

موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای که اکمال کننده آن را تحت : اجناس -7

 .شرایط این قرارداد برای اداره تهیه می نماید

 شرایط خاص قراردادنهادیست که اجناس و خدمات ضمنی مربوط را مطابق : اداره -8

 .تدارک می نماید

خدمات متمم اجناس تحت این قرارداد مانند بیمه، نصب، آموزش و :خدمات ضمنی -9

 .این قرارداد میباشدحفظ و مراقبت ابتدائی و سایر مکلفیت های اکمال کننده تحت 

مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با : شرایط خاص قرارداد -22

 . نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد

شخص حقیقی و یا حکمی است که اکمال قسمتی از اجناس تحت : قراردادی فرعی -22

در نظر داشت احکام قانون و خدمات ضمنی آن را با یا اجرای بخش از  این تدارکات

 .طرزالعمل تدارکات به عهده دارد

شخص حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل : کنندهاکمال  -21

 .تدارکات با وی عقد قراداد گردیده باشد

مشخص می  شرایط خاص قراردادمحل که در : اجناس تدارک شدهمحل تسلیمی  -23

 .گردد

 

 اسناد قرارداد -1ماده 

 

قرارداد و ضمایم آن که مرتبط، متمم و مبین اسناد قرارداد می  دهنده تمام اسناد تشکیل 1.2

موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، و ترتیب تقدم آن ها در باشد، الزم و ملزوم یکدیگر بوده 

 . منحیث یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد

ی در مراحل ادساد، تقلب، تبانی، اجبار و اغفال توسط قراردهرگاه اداره از ارتکاب عمل ف 3.2 تقلب و فساد -3ماده 
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داوطلبی یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید، میتواند با اطالع کتبی به قراردادی در 

 2قرارداد در روشنی بند  در این صورت فسخ. روز قرارداد را فسخ نماید )24)خالل مدت 
 شرایط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  شرایط عمومی قرارداد 35ماده 

 . قابل تطبیق می باشد

 :در این ماده معانی ذیل را افاده می نماینداصطالحات آتی  -2

عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم : فساد (2)

غیرمناسب کارکردهای جانب مستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت یا غیر

 را تحت تاثیر قرار دهد؛( کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد)دیگر 

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا : تقلب (1)

سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول 

 منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛

ر داوطلبان و یا میان داوطلبان و عبارت از سازش میان دو یا بیشت :تبانی (3)

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

 تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد؛

رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد تهدید و یا ضرر : اجبار (4)

وطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت و یا سایر دا

 مستقیم یا غیر مستقیم؛ 

تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات : اخالل و موانعایجاد  (5)

 . نادرست در پروسه تدارکات

این ماده  2اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و یا  3.1

گردد، مطابق احکام قانون مجازات گردیده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نیز می 

 .  گردد

 معانی -4ماده 
 .   در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید 4.2

 تجارت بین المللیشرایط  4.1

شرایط خاص وجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی واین سند شرایط تجارت بدر  -2

 مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛ قرارداد

این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی در  -1

 .  استفاده صورت می گیرد، مشخص می گردد شرایط خاص قراردادپاریس که در 

 تمامیت توافق  4.3

این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 

 .میان جانبین ملغی می گرددمذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 تعدیل 4.4

تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزالعمل 

 . قرارداد صورت گرفته باشدتدارکات و مندرجات شرطنامه و 
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 ءعدم استثنا 4.5

مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و این بند، هیچگونهتخفیف،   1با رعایت جز  -2

مکلفیت ها توسط  یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه 

تداوم  از جانبین، یکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده وارد نماید 

 . را مجاز نمی سازدنقض قرارداد 

تحت این قرارداد کتبی  یا جبران خسارههر گونه استثنا قراردادن حقوق، صالحیت ها  -1

و تاریخ داشته و توسط نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید 

 . مبین حقوق و اندازه استثنا باشد

 قابلیت جدایی 4.6

، شودشرایط این قرارداد ممنوع یا ملغی یا غیر قابل تطبیق دانسته  یا یکی از احکامهرگاه 

 . شرایط قرارداد نمیگردداحکام و این امر منجر به الغا و عدم تطبیق سایر 

اسناد مربوط آن به یکی از زبان های ملی سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.2 زبان -5ماده 

شرایط خاص در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در . ترتیب میگردد

در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد . مشخص گردیده، ترتیب میگرددقرارداد 

آن نیز ضم قرارداد یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده باشد و به سایر زبان ها ترت

 . ستنباط میگرددمیگردد، که در صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط ا

اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن  5.1

 . می باشد

شرکت های  -6ماده 

 مشترک
اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت هرگاه  6.2

شرکا منحیث رهبر  مشترک در قبال ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از

ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا . دارنده صالحیت نمایندگی می باشد

 . انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نموده نمی تواند

واجد شرایط  -7ماده 

 بودن
تابعیت هر کشور واجد شرایط را داشته اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.2

کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در  اکمال. باشند

آن کشور ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نمایند، اتباع همان کشور 

 . محسوب میگردند

منشا از کشور واجد شرایط را داشته س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.1

منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و اصطالح . باشند

سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی پروسس شده و ی

 . تغییر نموده باشد

 اطالعیه ها -8ماده 
. هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد 8.2

کتبی عبارت از تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دریافت آن می هدف از 

 .  باشد
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در صورت هر دو تاریخ . اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد 8.1

 . تسلیمی و تاریخ اعتبار همان تاریخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود

قرارداد تابع قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و تفسیر آن نیز در روشنی این  9.2 قانون نافذ -9ماده 

 . قوانین جمهوری اسالمی افغانستان صورت میگیرد

اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اختالفات  22.2 حل منازعات -22ماده 

 .  کرات غیر رسمی بخرچ دهنداناشی از این قرارداد با استفاده از مذ

روز جانبین درحل منازعه یا اختالفات توسط مشورۀ دوجانبه به ( 18)هرگاه در خالل  22.1

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

 . میگردد

 :علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل 22.3

مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طرفین به اجرای وجایب  -2

 طوردیگری موافقه نمایند؛ و

 . اداره تمام پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید -1

تفتیش و بررسی  -22ماده 

 ها توسط حکومت
اکمال کننده مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی  22.2

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

از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق  یتوجه داشته باشد که عمل جلوگیر

 . ماده سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد

 تحدود اکماال -21ماده 
 . مشخص می شود جدول نيازمندیهااجناس و خدمات ضمنی قابل اکمال در  21.2

تحویل و اسناد  -23ماده 

 مربوط
با جدول نيازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  23.2

جزئیات انتقال و سایر .  صورت میگیرد قرارداد شرایط عمومی  33ماده  2رعایت بند 

 . مشخص میگردد شرایط خاص قرارداداسناد که توسط اکمال کننده باید تسلیم داده شوند، در 

مسوولیت های  -24ماده 

 اکمال کننده
و  شرایط عمومی قرارداد21باید در مطابقت با ماده رااکمال کننده اجناس وخدمات ضمنی  24.2

 . اکمال می نماید شرایط عمومی قرارداد 23در مطابقت به ماده جدول تحویل و تکميل 

پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمالکننده صورت  25.2 قیمت قرارداد -25ماده 

 .  از این امر مستثنی است شرایط عمومی قراردادهر نوع تعدیل قیمت مجاز در . میگیرد

 شرایط پرداخت -26ماده 
، طبق شرایط (هرگونه پیش پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپرداخت ها بشمول  26.2

 . خاص قرارداد صورت میگیرد

اکمال کننده درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که  26.1

نشان دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به 
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 .  اداره ارائه می نماید

روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی ( 32)پرداخت ها به اکمال کننده در خالل مدت  26.3

در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می . توسط اداره، صورت میگیرد

 .  گردد

پرداخت ها به قراردادی به واحد پولی افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر  26.4

 . طور دیگر تذکر رفته باشدحه معلومات داوطلبی صفدر 

مندرج شرایط خاص قرارداد در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  26.5

 . تانه مندرج شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشدنگردد، تک

مالیات و  -27ماده 

 مکلفیت های گمرکی
بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات در صورتیکه اجناس  27.2

بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در 

 . خارج از جمهوری اسالمی افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد

اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، مسؤلیت کلی صورتیکه اجناس در داخل جمهوری در  27.1

پرداخت تمام مالیات، عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر 

 . عهده اکمال کننده می باشد

اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش  27.3

 . در کشورفرمایش دهنده، استفاده نماید(در صورت موجودیت)ها یا امتیازات 

تذکر رفته، اکمال کننده باید در شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  28.2 تضمین اجرا -28ماده 

روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در  22مدت 

 .  تهیه نمایدشرایط خاص قرارداد، 

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل  28.1

 . استرداد می باشد

باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل تضمین اجرا  28.3

 .  یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گرددشرایط خاص قرارداد مشخص شده 

روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول ( 18)تضمین اجرا در خالل مدت  28.4

شرایط خاص  هرگونه مکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، مگراینکه در

 .طور دیگر مشخص شده باشدقرارداد 

در برگیرنده معلومات که توسط  حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که  29.2 حق چاپ و نشر -29ماده 

اکمال کننده به اداره ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توسط 

اکمال کننده و یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث 

 . محفوظ می باشد

ند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر اداره و اکمال کننده نمی توان 12.2 معلومات محرم -12ماده 
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مستقیم توسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی 

حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ یا ختم . طرف افشا نمایند

ارد فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و علی الرغم مو. قرارداد فراهم گردیده باشد

سایر معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای 

در اینصورت اکمال کننده تعهد . انجام وظایف وی تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید

شرایط عمومی   12ده قراردادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت با ما

 . اخذ می نماید قرارداد

اداره نباید همچو اسناد، ارقام و یا سایر معلومات  دریافت شده از اکمال کننده را به هر  12.1

به همین ترتیب، اکمال کننده . منظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده نماید

دریافت شده از اداره را به مقاصد غیر از نباید همچواسناد، ارقام و یا سایر معلومات 

 .اجرای این قرارداد، استفاده نماید

 :این ماده باالی معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد 1و  2مکلفیت های مندرج  بند  12.3

آن معلومات که  اکمال کننده و دولت با سایر نهاد های تمویل کننده این قرارداد شریک  -2

 می سازند؛

 می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛یا معلوماتیکه  -1

معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و  -3

 مالکیت طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

معلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به  -4

 .ه باشدرعایت محرمیت نمی باشد، قرار گرفت

احکام این ماده نباید هرگونه تعهد در رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک از  12.4

جانبین را قبل از تاریخ قرارداد در ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل 

 .نماید

 .  احکام این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد 12.5

عقد قرارداد  -12ماده 

 فرعی
ً که باید اداره را اکمال کنند 12.2 در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد،  تبا

واگذاری بخشی . درصورتیکه قبالً در آفر داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطالع  دهد

. 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

 .را رعایت نمایند شرایط عمومی قرارداد  7و  3قرارداد های فرعی باید احکام مواد  12.1

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت  12در صورتیکه قرارداد فرعی الی  12.3

این فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  12گرفته باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 

عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب 

ل استرداد نبوده و در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قاب. میگردد
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 .  محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد

مشخصات و  -11ماده 

 معیارها
 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 11.2

اجناس و خدمات قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد  -2

درصورتیکه کدام ستندرد . مطابقت داشته باشندجدول نيازمندیها  1قسمت های مندرج

قابل اجرا ذکر نشده باشد، ستندردهای رایج در کشور منشا و یا باالتر از آن قابل اجرا 

 . می باشد

اکمال کننده می تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات،  -1

مشخصات یا سایراسناد که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار وی 

 .اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید قرار می گیرد با صدرو

در صورتیکه در قرارداد از کودها و ستندردهایکه قرارداد درمطابقت به آنها تطبیق  -3

جدول میگردد تذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

ییر در کود ها و در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغ. مشخص گردیده است نيازمندیها

شرایط   33ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 

 . قابل اجرا می باشد عمومی قرارداد

منظور جلوگیری از تخریب و یا فاسد شدن آن الی ه اکمال کننده  طبق قرارداد، اجناس را ب 13.2 بسته بندیو اسناد -13ماده 

بسته بندی باید توانایی مقاومت در برابر گرما، . ندی می نمایدرسیدن به مقصد نهایی بسته ب

وزن و اندازه بسته . سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد

 .  بندی باید با در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی تعیین گردد

بسته بندی، عالمه گذاری و نوشته ها در داخل یا بیرون بسته ها باید با معیارات خاص که  13.1

و سایر رهنمود  شرایط خاص قرارداددر قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  

 .  های ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد

پولی که به  واحدبا بصورت مکمل اجناس که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  14.2 بیمه -14ماده 

جریان ، تخریب در مقابل مفقودیدر–آسانی قابل تبدیل از کشور واجد شرایط بوده 

 شرایط تجارت بين المللیتولید، انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت با 

(Incoterms2015) مشخص شده  شرایط خاص قرارداداجراء یا به طوریکه در قابل

 . طوری دیگر ذکر شده باشد شرایط خاص قرارداداست، بیمه شده باشد، مگر اینکه در 

صورت (Incoterms2015) شرایط تجارت بين المللیانتقال اجناس در مطابقت با  15.2 انتقال -15ماده 

 .طور دیگری تذکر رفته باشدشرایط خاص قرارداد میگیرد، مگر اینکه در 

آزمایشات   -16ماده 

 و معاینات
اکمال کننده به مصرف خود و بدون تحمل مصرف از جانب اداره، تمام آزمایشات و  16.2

درج شرایط خاص قرارداد  معاینات  اجناس و خدمات ضمنی مربوط را طوریکه در

 .گردیده، انجام خواهد داد

آزمایشات و معاینات فوق الذکر می تواند در محالت مربوط اکمال کننده،  قراردادی  16.1

فرعی، در محل تحویل، مقصد نهایی و یا سایر محالت در داخل جمهوری اسالمی 

این  3با رعایت بند . از آن تذکر رفته باشد انجام یابد شرایط خاص قرارداداقغانستان که در  
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معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی  ماده در صورتیکه آزمایش و

وی انجام یابد، تسهیالت و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات 

 . و معلومات تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد

شرایط 16.1 مادهشات و معاینات مندرج اداره یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در آزمای 16.3

را خواهد داشت، مشروط براینکه اداره تمام مصارف مربوط به همچو  عمومی قرارداد

 . حضور را متحمل شود

در صورتیکه اکمال کننده آماده همچو آزمایشات و معاینات باشد، با اطالعیه قبلی که محل  16.4

اکمال کننده از . ه باشد، اداره را مطلع سازدو زمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفت

طرف ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا 

 .نماینده وی در جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید

اما اداره میتواند از  اکمال کننده هر آزمایش و یا معاینه را که در قرارداد درج نبوده  16.5

بمنظور تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس با مشخصات تخنیکی و ستندرد های 

مشروط بر اینکه مصارف انجام . مندرج این قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید

همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات . معاینات و آزمایشات به قیمت قرارداد عالوه گردد

جایب وی تحت این قرارداد واجراآت اکمال کننده و انجام سایر  و معاینات پیشرفت ساخت،

را متآثر سازد، تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت 

 . میگیرد

 . نمایدمی اکمال کننده راپور نتایج همچو آزمایشات و معاینات را به اداره ارائه  16.6

جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا اداره میتواند اجناس و یا پرزه  16.7

اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات . در مطابقت به مشخصات  نباشد، رد نماید

رد شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات 

اکمال کننده آزمایش و . ه، انجام دهدمورد نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جانب ادار

معاینه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار 

 . دیگر تکرار می نماید

اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش و معاینه اجناس و پرزه جات آن، حضور  16.8

فراهم  این ماده  6 ائه گزارش بر مبنای بنداداره و یا نماینده وی در جریان آزمایش و یا ار

 . سازی ورنتی ها و سایر مکلفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد

در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام  17.2 جریمه تاخیر -17ماده 

خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم 

طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی  قانون تدارکات و حکم یکصد و  هشتم 

فیصد قیمت  22قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر در صورتیکه م. وضع میگردد

 .  فسخ میگردد شرایط عمومی قرارداد  35مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس جدید، غیر مستعمل و از جدید ترین مودلها  18.2 ورانتی -18ماده 

میباشد و اینکه آنها تمام بهسازی ها درطرح و مواد را شاملمی باشند، مگراینکه درقرارداد 
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 . طور دیگری تصریح گردیده باشد

، اکمال کننده شرایط عمومی قرارداد11ماده  2بند  1عالوه برآن با درنظرداشت جز  18.1

تضمین مینماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا 

نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد 

 .  نهایی، می باشد

ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی  21ورانتی باید برای مدت  18.3

ماه بعد از تاریخ حمل از بندر  28تذکر رفته است و یا به مدت  شرایط خاص قراردادکه در 

مگر . یا بارگیری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت

 .طور دیگر تذکر رفته باشد شرایط خاص قرارداداینکه در 

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد  18.4

اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال . موجود مطلع می سازد

 .  کننده را فراهم میسازد

، شرایط خاص قرارداد مندرج به محض دریافت اطالع از نواقص، اکمال کننده در مدت 18.5

 . اجناس ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید

شرایط در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   18.6

نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی دست  خاص قرارداد

 .    این اقدامات سایر حقوق اداره تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد .میگیرد

این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض  1اکمال کننده در صورت رعایت بند  19.2 حق ثبت اختراع -19ماده 

و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت 

توسط اکمال به شمول موجود در معیاد قرارداد فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد 

 . می پذیردمصارف حقوقی به دالیل ذیل 

یا استفاده اجناس در کشوریکه محل آن درآنجا  نصب اجناس توسط اکمال کننده -2

 واقع میباشد؛ و

 فروش در هرکشوریکه اجناس درآنجا تولید شده اند -1

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج این 

و اجزای آن نباشد و یا در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس 

با مواد، تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد نمی 

 . گردد

این ماده، اداره  2در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  19.1

به طی مراحل دعوی و و اکمال کننده اقدام با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را اکمال کننده 

را به مصرف خود یا دعوی بمنظور تسویه ادعا ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات 

 . انجام می دهد

روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع  18هرگاه اکمال کننده در مدت  19.3

اقدام خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را 
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 . از جانب اکمال کننده دارا می باشد

و مذاکره را به درخواست اکمال کننده طی مراحل دعوی  اداره کمک های الزم به منظور  19.4

 .   داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد انجام

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی،  19.5

حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد 

 .  به عهده می گیرد قرارداد توسط اداره را  به شمول مصارف حقوقی

 حدود مسوولیت -32ماده 
 :به استثنای حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی 32.2

کننده تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست اکمال  -2

دهی استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را 

اکمال کننده که عدم اجرای منجر ندارد، مشروط بر اینکه این استثنا وجایب 

 به وضع جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه ممج -1

قیمت قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده مصارف 

بران ترمیم یا تعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال کننده برای ج

 .  ه تخطی حقوق حق اختراع نباشدخسار

تغییر در قوانین  -32ماده 

 و مقررات نافذه
بیست  مدتبه استثنای اینکه در قرارداد طور دیگری ذکر شده باشد، در صورتیکه بعد از  32.2

روز قبل از تاریخ تسلیمی آفر قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا ( 18)و هشت 

دارای حیثیت قانونی در جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نشر، نظامنامه که 

طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تعدیل گردیده باشد، ملغی یا

علی الرغم این در . وارد میگردددر تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ، تغییرات معادل

عدیل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در ت

 . تعغیرات معادل قابل اجرا دانسته نمی شود

حاالت  -31ماده 

 Force)غیرمترقبه

Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد  31.2

 . قابل اجرا نمی باشدتضمین اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی 

در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط ( Force Majeure)هدف از حاالت غیر مترقبه  31.1

خارج از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت 

جنگ ها یا  اداره،این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال . و بی پروایی وی نباشد

انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های قرنطین، تحریم 

 . حمل و نقل بوده می تواند

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی  31.3

های خویش تا حدی امکان اکمال کننده به مکلفیت . با ذکر دالیل وقوع آن مطلع می سازد

ادامه داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت غیرمترقبه نباشد را جستجو 

 . مگر اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. می نماید

، در هر زمان با صدور عمومی قراردادشرایط   8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.2دستور تغییر و   -33ماده 
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 : اطالعیه، تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید تعدیالت قرارداد

در ترسیمات، دیزاین، طرح ها یا مشخصات، در صورتیکه اجناس تحت این قرارداد  -2

 صرف برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -1

 محل تحویل؛ و -3

 .باید تهیه گردد کننده خدمات ضمنی که توسط اکمال -4

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز  33.1

برای اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت 

هر گونه در . بقآ تعدیل میگرددقرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد ط

روز بعد از تاریخ در یافت دستور  18خواست تعدیل توسط اکمال کننده تحت این ماده باید 

 . تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد

قیم خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد،  33.3

تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای اما نمی . موافقه میگردد

 . سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید

هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در صورتی امضا تعدیالت توسط  33.4

 . طرفین معتبر می باشد

تعدیل میعاد  -34ماده 

 قرارداد
هرگاه در میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی  34.2

شرایط   23وی در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

تآخیر و دالیل آن  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل عمومی قرارداد

صورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات در. اطالع می دهد

 . طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد د و هشتمو حکم نو

، تاخیر توسط  شرایط عمومی قرارداد  31به استثنای حاالت غیر مترقبه، مندرج ماده  34.1

جریمه تآخیر در اکمال کننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرارداد، منجر به وضع 

مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در . میگردد شرایط عمومی قرارداد16مطابقت با ماده 

 .   این ماده تعدیل گردیده باشد 2مطابقت با بند 

ختم و فسخ  -35ماده 

 قرارداد
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.2

اکمال  در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به -2

 . کننده قرارداد را تماماً یا قسماً فسخ نماید

بخش یا تمام اجناس در مدت یک هرگاه اکمال کننده موفق به تحویلی  (2)

، شرایط عمومی قرارداد  34مندرج قرارداد یا در مدت تمدید شده آن طبق ماده

 .  نگردد

 یاهرگاه اکمال کننده موفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد؛  (1)

هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا  (3)

شرایط عمومی  3اجرای قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 
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 .  زده باشدقرارداد 

، شرایط عمومی قرارداد 35ماده  2بند  2مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -1

در . وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشداکمال کننده مکلف به جبران خساره 

اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد صورت فسخ قسمی قرارداد 

 .می باشد

 فسخ به سبب افالس 35.2

در صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعیه به  -2

به دلیل افالس، جبران خساره به در صورت فسخ . اکمال کننده، قرارداد را فسخ نماید

 .اداره قابل تادیه نمی باشد

 فسخ یک جانبه توسط اداره 35.1

. اداره میتواند با ارسال اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را قسماً یا کالً فسخ نماید -2
اطالعیه باید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار 

 .  باشد فسخ قرارداد،

 ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 18اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -1

برای اجناس باقیمانده، اداره .  مطابق شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود

 :یکی از موارد ذیل را انتخاب می نماید

 یاتحویل و تکمیل هر بخش در مطابقت با شرایط و قیم قرارداد؛ و  (2)

انصراف از قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای  (1)

اجناس و خدمات ضمنی که قسماً تکمیل و مواد و بخش هائیکه قبالً توسط اکمال 

 .کننده تهیه شده است

ً واگذار کرده  اداره 36.2 واگذاری -36ماده  و اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کالً یا قسما

 .قبلی جانب دیگرکسب شده باشداینکه موافقه نمیتوانند، مگر 

رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت در انجام تمام اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.2 منع صادرات -37ماده 

یت وضع شده در استفاده از دصادرات متوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و یا محدو

 اس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشا وضع گردد وتجهیزات، اجن

نده را از اکمال کن دات مندرج قرارداد را سلب نمایدتوانائی اکمال کننده در ایفای تعه

اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام  براینکه سازد، مشروطمکلفیت ایفای تعهداتش معاف می 

 .  تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید
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 شرایط خاص قرارداد  -قسمت هفتم 

استناد احکام ذیل به درصورت تناقض . شرایط ذیل خاص قرارداد، شرایط عمومی قرارداد را تکمیل و یا تعدیل می نماید

 . می گردد

شرایط در ماده های مربوطه  ایتالیک به شکلها در یادداشت ، در صورت لزومشرایط خاص قراردادرهنمود  تکمیل  }

مناسب را با استفاده  و کلمات جاگزینداخل قوس ها را حذف نموده  های اداره باید رهنمود. ذکرشده است عمومی قرارداد

 {نماید درج از نمونه های ذیل

ماده  شرایط عمومی 

 قرارداد
 ضمایم مواد شرایط عمومی قرارداد و تعدیالت

شرایط  2ماده  2بند  8جز 

 عمومی قرارداد
 مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت  -شرکت مخابراتی افغان تلی کام: نام اداره

شهرک های احمد شاه  ONUسایت  22تهيه، نصب و منتاژ سيستم سولر در : نام پروژه

 01وات توان برق و حمایت ذخيره بطری به ظرفيت  0211بابا مينه و اميد سبزبه ظرفيت 

 ساعت

 MCIT-AFTEL/NCB/G-260/98/Rebid :دارای شماره داوطلبی 

  قرارداد بالمقطع: نوع قرارداد

 ماه ميباشد 4مدت قرارداد: 

 2ماده  2بند  23جز 
 شرایط عمومی قرارداد

واقع شهرک احمدشاه بابا مينه  ONUسایت های : مقصد نهایی عبارت اند از/محل  پروژه

 . DDP 2010به اساس اصطالح تجارتی بين المللی . افغانستان -، کابلو شهرک اميد سبز

شرایط  4ماده  1بند  2جز 

 عمومی قرارداد

تجارتی بین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده معانی اصطالحات شرایط 

در صورتیکه معنی یک اصطالح شرایط تجارتی وحقوق و وجایب طرفین تحت آن . است

سایر شرایط }تصریح نگردیده باشد، توسط  (Inco terms) شرایط تجارت بین المللی مانند

 .تصریح میگردد{ تجارت بین المللی 

شرایط  4ماده  1بند  1جز 

 عمومی قرارداد
 .میباشد {1222( }Incoterms)ویرایش اصطالحات تجارت بین المللی 

شرایط  5ماده  2بند 

 عمومی قرارداد
 .  می باشد{ دری: }زبان قرارداد
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شرایط  8ماده 2بند 

 عمومی قرارداد
 :برای ارسال اطالعيه ها، آدرس اداره قرارذیل می باشد

 آمر تهيه و تدارکاتسيد اکليل سيد زاده، : قابل توجه
 749416655 (93)+: شماره تماس 

 sayed.eklil@afghantelecom.af: ایميل

  :آدرس
 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام
 آمریت تهيه و تدارکات

 تعمير پست پارسل -منزل چهارم
 دمحم جان خان وات، کابل

شرایط  22ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

طور ذیل خواهد  عمومی قرارداد شرایط 22ماده  1طرزالعمل حکمیت در مطابقت به بند 

 :بود

قراردادی را بودن  یا داخلیو شرطنامه مواد جدا گانه برای حکمیت در صورت خارجی  }

یادداشت . شرطنامه مواد مربوط در شرطنامه درج میگردد دارا بوده و در حین ترتیب

 . تحریر گردد شرایط عمومی قرارداد 22ماده  1بند  2توضیحی ذیل  باید در جز 

در  22ماده  1بند  1جز در صورت عقد قرارداد با اکمال خارجی و  22ماده  1بند  2جز }

 {گردد می درج با اکمال کننده داخلی در شرطنامه  قراردادعقد صورت 
 

 :قرارداد با اکمال کننده خارجی   -0

در صورت عقد قراردادهای با اکمال کننده خارجی، حکمیت تجارتی بین المللی نسبت به }

در میان سایر قواعد نافذ بر حکمیت، . سایر روشهای حل منازعات مفید تر واقع میگردد

کمیسیون قانون تجارت بین المللی ملل متحد اداره می تواند قواعد حکمیت 

(UNCITRAL) قواعد حکمیت اطاق تجارت بین المللی2976، احکام حکمیت،(ICC) ،

 { قواعد حکمیت بین المللی لندن یا قواعد حکمیت  تجارت استاکهولم  را استفاده نمایند

ذیل  را انتخاب نماید، مواد نمونوی UNCITRALدرصورتیکه اداره قواعد حکمیت }

 {  درج میگردد

، هر نوع منازعه، مشاجره و یا ادعای ناشی از شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2جز 

 خارج از)این قرارداد، تخطی، فسخ و یا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف 

در مطابقت با قواعد حکمیت ( جمهوری اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده

UNICITRALصورت میگیرد . 

انتخاب نماید، آن ماده درج  را ( (ICCهرگاه اداره احکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی }

 {گردد

توسط ناشی از این قرارداد،  هر نوع منازعه: شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2جز 

mailto:eklil_farotan@hotmail.com
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حل و فصل ( ICC)از قواعد حکمیت اتاق تجارت بین المللی  با استفادهیک یا بیشتر حکمان 

 . می گردد

هرگاه اداره احکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی استاکهولم را انتخاب نماید، آن ماده  }

 {درج گردد

، هر نوع منازعه، مشاجره و یا ادعای ناشی از شرایط عمومی قرارداد22ماده  1بند  2جز 

 خارج از)این قرارداد، تخطی، فسخ و یا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف 

اطاق تجارت در مطابقت با قواعد حکمیت ( جمهوری اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده

 . صورت میگیرد بين المللی استاکهولم

 {احکام دادگاه بین المللی لندن را انتخاب نماید، آن ماده درج گردددر صورتیکه اداره }

، هر نوع منازعه، مشاجره و یا ادعای ناشی از شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2جز 

 خارج از)این قرارداد، تخطی، فسخ و یا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف 

دادگاه بين در مطابقت با قواعد حکمیت ( جمهوری اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده

 . صورت میگیرد المللی لندن

 :قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی افغانستان   -2

در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسالمی افغانستان 

به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را  قبل از ارجاع به محاکم ذیصالح موضوعباشد، 

و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز جع می گردد 

 .فراهم میگردد

در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق 

 . میگرددموضوع به محکمه ذیصالح راجع 

شرایط  23ماده  2بند 

 عمومی قرارداد
 : جزئیات انتقال و سایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه میگردد عبارت اند از 

به طور منظم و بسته بندی مناسب که به اجناس صدمه فزیکی نرسد باید در ميعاد اعتبار 

والیت  مخابراتی افغان تيلی کامتعمير دفتر مرکزی شرکت قرارداد در محل تحویلی یعنی 

 .انتقال گردد DDPکابل به اصاس اصطالح تجارت بين المللی 

 

اسناد فوق الذکر توسط اداره قبل از رسیدن اجناس دریافت خواهند شد، درصورت عدم 

 .اکمال کننده در مقابل هرگونه مصارف باالنتیجه مسوول خواهد بود ،دریافت

شرایط  25ماده  2بند 

 قراردادعمومی 
نمی "}قیمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل 

 { "باشد
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شرایط  26ماده  2بند 

 عمومی قرارداد
 {حکم نمونوی}

 :روش و شرایط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت این قرارداد قرار ذیل می باشد

انتقال و تسلیمی اجناس به محل مقصد تعیین % از مجموع قیمت قرارداد بعد از 62 (0)

 شده )گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع مهتاب قلعه(؛

)بعد از نصب و منتاژ  PAC% از مجموع قیمت قرارداد در مقابل صدور سند 12 (2)

 اجناس در محالت تعیین شده(؛

 32بعد از سپری شدن  FAC% از مجموع قیمت قرارداد در مقابل صدور سند 12 (3)

 روز تقویمی و حل مشکالت در صورت موجود.

روز بعد از ( 32)ده فیصد قیمت قرارداد در مدت ( 22): در پذیرش اجناس(  3) (4)

تسلیمی اجناس و صدور تصدیق قبولی اداره و ارائه درخواست پرداخت توسط 

 قابل تطبيق نيست.، پرداخت میگردداکمال کننده

 :پرداخت ها

اجناس و بعد از معاینه در % 222 انوایس قراردادی، تحویلی پرداخت ها بعد از دریافت  

مطابقت با مشخصات داده شده، قبولی اجناس توسط هیئت  معاینه و تکمیلی موفقانه قرارداد 

 .صورت میگردد

شرایط  26ماده  5بند 

 عمومی قرارداد
 

قابل اجرا }بپردازد  تکتانهمیعاد تاخیرپرداخت بعد ازاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده 

 . روز خواهد بود{نيست

 .خواهد بود{نرخ به ارقام و حروف درج گردد}قابل اجراء  تکتانهنرخ 
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شرایط  28ماده  2بند 

 عمومی قرارداد
 {است"ضرورت }تضمین اجراء 

 . می باشد قرارداد قيمتاز مجموع  فيصد 01 اجراءمبلغ تضمين 

 .اداره باقی ميماندتضمين اجرا الی ختم قرارداد نزد 

مطابق این فیصدی . مبلغ تضمین اجراء معموالً طور فیصدی قیمت قرارداد ذکر میشود}

در . عدم اجرای قرارداد توسط اکمال کننده تعیین می گردد اثراتتوسط اداره و  تصور خطر

 .  می باشد% 22حاالت عادی، فیصدی تضمین اجرا 

شرایط  28ماده  3بند 

 عمومی قرارداد
 . می باشد{ افغانی }در صورت نیاز به تضمین اجرا، تضمین اجراء به واحد پولی 

در داوطلبی های ملی، تضمین اجراء باید به واحد پولی جمهوری اسالمی افغانستان }

 {باشد( افغانی)

 .ارائه می گردد تضمين بانکیتضمين اجراء به شکل 

شرایط  28ماده  4بند 

 عمومی قرارداد
 .صورت میگیرد قرار داد ميعاد روز بعد از ختم  28ء تضمین اجرااسترداد 

شرایط  13ماده  1بند 

 عمومی قرارداد
با مهر و تاپه و امضاء : اسناد در داخل و بیرون بسته هاه بسته بندی، عالمه گذاری و ارائ

 . می باشد ریس، معاون و یا صالحيت دار شرکت

شرایط  14ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 مسوولیت انتقال اجناس، پوشش بیمه باید طوریکه در شرایط تجارت بین المللی

(Incoterms) در صورتیکه در مطابقت با  شرایط تجارت . مشخص شده است، می باشد

احکام مشخص بیمه ایکه باالی آن موافقه }نباشد، طور ذیل (Incoterms) بین المللی

قابل تطبين ).می باشد{حد پولی درج گرددصورت گرفته است به شمول پوشش، مبلغ و  وا

 (نيست

شرایط  15ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

مشخص شده  (Incoterms) مسوولیت انتقال اجناس طوریکه در شرایط تجارت بین المللی

 . است، می باشد

نباشد، مسوولیت انتقال (Incoterms) در صورت که مطابق شرایط تجارت بین المللی

طبق این قرارداد از اکمال کننده تقاضا خواهد شد تا اجناس را به یک "} :طورذیل می باشد

جای مشخص مقصد نهایی درداخل جمهوری اسالمی افغانستان که بنام محل پروژه یاد می 

مصارف انتقال، بیمه، و گدام داری، در قرارداد مشخص گردیده  توسط . شود، انتقال دهد

 .{اد اضافه میگردداکمال کننده پرداخت و در قیمت قرارد
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شرایط  16ماده  2بند 

 عمومی قرارداد
 :توسط هیئت معاینه طور ذیل صورت میگیردو معاینه  آزمایش

 تفتيش و معاینه بصری .2

 تفتيش و معاینه فزیکی  .1

 (در صورت ضرورت) معيانه عملياتی  .3

 و سایر معاینات در مطابقت به مشخصات داده شده در صورت که ایجاب کند، توسط هيئت

 . معاینه صورت خواهند گرفت

شرایط  16ماده  1بند 

 عمومی قرارداد
وزارت مخابرات و تکنالوژی  -افغان تیلی کاممخابراتی شرکت }و معاینه در  آزمایش

 . راه اندازی میگردد{ معلوماتی

شرایط  17ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 

 .  می باشد { هر روز تاخيردر مقابل قيمت قرارداد از مجموع فيصد  1.0}جریمه تآخير 

 

 . می باشد قیمت قرارداداز مجموع فیصد{ %01}حد اکثرمبلغ جریمه تآخیر 

 .حد اکثر رقم پولی جریمه تآخیر یا غیابت الی ده فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد

شرایط  18ماده  3بند 

 عمومی قرارداد
مخابرات و تکنالوژی وزارت }به منظور استفاده در امور مربوط به ورانتی، مقصد نهایی 

 . می باشد{ معلوماتی

شرایط  18ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 ورنتی ميباشد مدت یک سالجنس فوق الذکر به 
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 های قرارداد فورمه–قسمت هشتم  -2

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     22/فورمه اجناس

 موافقتنامه قرارداد   21/فورمه اجناس

 فورم تضمین اجراء   23/فورمه اجناس

 فورم تضمین پیش پرداخت   24/فورمه اجناس
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2نامه قبولی آفر  

00/اجناس فورم  

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

{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  

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

نام پروژه یا }شما برای تدارک { تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید}آن اطالع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ 

، طوریکه درمطابقت با {مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید}، به قیمت قطعی مجموعی مبلغ {قرارداد را بنویسید

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

در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و  روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه،( 22)لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده 

طرزالعمل 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 

:معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد. ت، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بودتدارکا  

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

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

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

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

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

.{عقد قرارداد را بنویسیدتاریخ و ساعت : }زمان عقد قرارداد  

.{محل عقد قرارداد را بنویسید: }ادمکان عقد قرارد  

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

                                                 

 
2

حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به ( 2)طبق فقره  

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

 . ودصورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می ش
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قرارداد  موافقتنامه  

 02/اجناس فورمه

 

 {مربوط خانه پری می نماید داوطلب برنده این فورمه را درمطابقت با رهنمودهای}

 میان{  روز، ماه و سال درج گردد}این موافقتنامه قرارداد به تاریخ 

 جمهوری اسالمی افغانستان که منبعد بنام اداره یاد می شود و{ نام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد} (2)

که دفتر مرکزی { مال کننده درج گرددنام کشور اک}که شرکت ثبت شده تحت قوانین { نام اکمال کننده درج گردد} (1)

 . یاد میشود، عقد گردیده است "اکمال کننده"منبعد بنام {آدرس اکمال کننده درج گردد}آن 

آفر داوطلب { جزئیات  اجناس و خدمات ضمنی درج گردد}طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

که { قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، بااسعار مشخصه درقرارداد درج گردد}برنده را برای تدارک اجناس فوق به مبلغ 

 . یاد میشود، قبول نموده است "قیمت قرارداد"منبعد بنام 

 :این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق مینماید

آنها در نظر گرفته دراین موافقتنامه، کلمات و اصطالحات همان معنی را افاده می نمایند که درشرایط قرارداد برای  -2

 .شده است

اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط  -1

 :میگردد

 موافقتنامۀ قرارداد (2)

 شرایط خاص قرارداد (1)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 (تخنیکی به شمول جدول نیازمندیها و مشخصات)نیازمندیهای تخنیکی  (4)

 آفراکمال کننده و جدول های اصلی قیمت  (5)

 اطالعیه اعطاء توسط اداره (6)

 {هرگونه اسناد دیگر عالوه گردد}  (7)

این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد   -3

 .  قرارداد، ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود

اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را در مقابل پرد  -4

 . نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید

را در مقابل اکمال اجناس، تهیه مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد نماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5

 . خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد

بدینوسیله جانبین تصدیق مینمایند که این موافقتنامه درمطابقت با قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و سر از تاریخ فوق 

 . ار می باشدقابل اعتب{ درج گردد روز، ماه و سال}الی تاریخ 

 :به نماینده گی از اداره



شرطنامه معياری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

71 
 

 {اسم درج گردد: }اسم

 { امضای مقام ذیصالح: }امضاء

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 {اسم درج گردد: }اسم

 {وظیفه امضا کننده درج گرددعنوان : }عنوان وظیفه امضا کننده

 {امضای مقام ذیصالح: }امضاء

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضورداشت 
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 اجراء تضمين

 03/اجناس فورمه

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

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

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

 {اسم بانک درج گردد: }اسم بانک

 {نام مکمل اداره درج گردد}: مستفيد شونده

 {تضمین اجرا درج گردد شماره} :شمارۀ تضمين اجراء

یاد می شود، قرارداد شماره  "کنندهاکمال "، که منبعد بنام {نام مکمل اکمال کننده درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که  

را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما { روز، ماه وسال درج گردد}مؤرخ { قرارداد درج گردد شماره}

 . عقد می نماید{ توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} بمنظور اکمال 

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

بمجرد دریافت را { مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ به درخواست اکمال کننده،

ل کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارساتقاضای 

 . تقاضا ازجانب شما، بپردازیم

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل { روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 . از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود

 .آن میباشد( الف) 12ماده  1ای فقرۀ اطاق تجارت بین المللی، به استثن 785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 {با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گرددنماینده   امضا، نام و وظیفه}

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پيش تضمين

 04/اجناس فورمه

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

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

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

 {اسم بانک درج گردد: }اسم بانک

 {ورق رسمی بانک استفاده گردد}

 {نام مکمل اداره درج گردد}: مستفيد شونده

 {تضمین پیش پرداخت درج گردد هشمار}: تضمين پيش پرداخت هشمار

، کهمنبعد بنام {نام و آدرس مکمل اکمال کننده درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

را که منبعد { روز، ماه وسال درج گردد}مؤرخ { قرارداد درج گردد شماره}یاد می شود، قرارداد شماره  "اکمال کننده"

 . عقد نماید{توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} د یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اکمالبنام قراردا

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

را بمجرد دریافت { مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}به درخواست اکمال کننده، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ 

تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت 

 . گرفته باشد، به شما بپردازیم

روز، ماه و سال درج }الی تاریخ { روز، ماه و سال درج گردد}تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده این تضمین از

 .  اعتبار و قابل اجرا می باشد{ گردد

 .اطاق تجارت بین المللی میباشد 785این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 {امضا نماینده با صالحیت اخذ گردد}

 {بانک مهر}

 


