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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین اوطلبی داسناد مشابه معیاری طبقتوسط اداره تدارکات ملی شرطنامه معیاری اين 

تمويل می  1در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه عامهتوسط ادارات تدارکاتی المللی ترتیب گرديده و 

 . قرار می گیرداستفاده  وردمدر روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد گردند 
 

و تدارکات اين شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گرديده و در صورت مغايرت میان قانون و طرزالعمل 

 اين شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد.  مفاد
 

صادره واحد پالیسی تدارکات  PPU/C016/1386شماره المال با انفاذ اين شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحد

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

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

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

 

 مراجع ذيل قابل دريافت می باشد:اين شرطنامه از  قلن

 

 ر رياست جمهوریرياست عمومی اداره امو

 اداره تدارکات ملی 

 رياست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرين، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
عبارت از پول يا ساير دارائی های مالی و عايدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی ومصارف عامه تصريح گرديده که وجوه عامه 1

به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان ساير وجوه بودجوی به شمول هزينه های کمکی و اعتبارات پولی  شامل هرگونه منابع مالی مناسب

 که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.

 

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

 مومیاتعالف.  

جدول  0قسمت به منظور تدارکاجناس و خدمات ضمنی مندرج شرطنامه رااين دارها 0.0 داوطلبی ساحه -0ماده 

اين داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر نمبرتشخیصیه،. نامصادر مینمايدنیازمنديها

 .درج می باشدمعلومات داوطلبی  صفحهدرتشخیصیه هربخش 

 :شرطنامه اين در

همراه با مانند فکس، ايمیل و تلکس به معنی انجام ارتباطات طور تحريری  "کتبی"اصطالح  -0

 می باشد؛وسط طرف مقابل تیاسناد دريافت

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

 به معنی روز تقويمی می باشد. "روز" -9
قسمتی از و تعهد را مراحل پیشبرد آن تمويل اداره، وجوه کافی برای تمويل تدارکات به شمول  2.0 

صادر به منظور آن  قرارداد که اين شرطنامهتحت  موجهوجوه مالی تعهد شده را برای تاديات 

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

بودجه ملی، عوايد ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختیار دولت 

 قرار گرفته اند می باشد.

داوطلبی و اصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 9.0 فساد و تقلب -9ماده 

 ی مفاهم ذيل را افاده می نمايند:روی اين ملحوظ اصطالحات آت مايند.رعايت ن را اجرای قرارداد

درخواست،دريافت، دادن  يا پیشنهاد به صورت مستقیم يا غیرمستقیم هرچیز از فساد: عبارت  -0

را تحت تاثیر قرار ( با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب ديگر )کارمندان تدارکات

 دهد.

ری به شمول کتمان حقايق که عمداً و يا سهواً به منظور اغفال تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذا -2

کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و يا اجتناب از 

 اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.

تبانی: عبارت از سازش میان دو يا بیشتر داوطلبان و يا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به  -9

ظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرين من

 طرح گرديده باشد.

تهديد و يا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد و يا ساير عبارت از اجبار:  -4

 می باشد.ان به صورت مستقیم يا غیر مستقیم داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آن

تخريب، تزوير، تغییر يا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در عبارت از اخالل و موانع: ايجاد  -0

 می باشد. و يا امور نظارتی مربوط پروسه تدارکات

مستقیماً يا ازطريق نماينده مرتکب فساد، که ای را اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده  9.2

 نمايد.می جاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گرديده است لغو ، اجبار يا ايتبانیتقلب، 

، ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، اداره در صورت ارتکاب فساد،تقلب 9.9

 ارجاع می نمايد.موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذيربط 

( ماده چهل و نهم قانون 0فقره )در صورت ارتکاب اعمال مندرج يا قراردادی را داوطلب اداره  9.4

 .نمايدتدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 
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يادداشت ها و حسابات، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  9.0

موظف از جانب ادارهفراهم  سايراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین

 نمايد.

واجد داوطلب-4ماده 

 شرايط
 

ه حصفمندرجمحدوديت های  رعايتبا  تابعیت هرکشوری رامیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.0

ساکن، تبعه و  ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. داشته باشن معلومات داوطلبی

تبعه همان کشور محسوب ، بوده و يا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نمايديک کشور در ثبت  يا

 می گردد.

با شرکت يا شخص وابسته به آن که توسط اداره جهت انجام خدمات مشورتی برای  داوطلب هرگاه 4.2

مربوط به تدارکات مورد نظر گماشته شده درحال حاضريا  اسنادتهیه طرح، مشخصات، وساير 

تدارکاتی ارائه نموده باشد درگذشته ارتباط داشته و يا  بیشتر ازيک آفر را درعین مراحل 

در تضاد منافع واقع می گردد. (مجاز باشد اين دستورالعمل 09مگراينکه آفرهای بديل طبق ماده )

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود.تضاد منافع،  وقوعصورت 

بان داوطلعقد نمايد. لست محرومیت پروسه و يا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.9

 قابل دريافت می باشد. ويب سايت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه و تحت  محروم شده

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

قابل قبول اداره باشد ارايه  به شکل کهداوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خويش را  4.0

تدارکات اجراات صورت می طرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 9ر غیر آن طبق هدايت فقره )، دنمايد.

 گیرد. 

و اجناس -0ماده 

واجد خدمات ضمنی 

 شرايط

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر س و خدمات ضمنی تحت اين قرارداد اجناولیدبع تمن 0.0

 باشد. صفحه معلومات داوطلبیشده در 

تاسیسات صنعتی و  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام، ،اشیا مادهشاملدر اين اصطالح اجناس  0.2

 به شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می گردد.  هخدمات ضمنی مربوط

پروسس شده و يا در و  بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولیدبع اصطالح من 0.9

 باشد.  ماهیت اولیه آن تغییر نمودهساير مراحل صنعتی  طیساخت، پروسس و يانتیجه 
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 شرطنامه محتوياتب.  

های  بخش-6ماده 

 شرطنامه
های ذيل می باشد. تمام  قسمتبوده و در برگیرنده  9و  2، 0های  بخشاين شرطنامه حاوی  6.0

 .باشندمی اين شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز اين د1ضمايم صادره طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :0قسمت 

 معلومات داوطلبی : صفحه2قسمت 

 ارزيابی و اهلیت هایمعیار  :9قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمنديها: 2بخش 

 نیازمنديهاجدول  :0قسمت 

 قرارداد:3بخش 

 شرايط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرايط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :1قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

صفحه معلومات طوری که در  ویده تقیماً از اداره و يا نماينمس در صورتیکه شرطنامه و ضمايم آن 6.9

شرطنامه و ضمايم آن در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگرديده باشدذکر شده، داوطلبی

 بدوش اداره نمی باشد. 

 بررسی نمايد. داوطلب بايد تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرايط و مشخصات مندرج شرطنامه را 6.4

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

توضیح  -7ماده 

 شرطنامه
بصورت کتبی با تماس به آدرس  اين شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره داوطلب می تواند در مورد 7.0

در ( روز 7مطالبه نمايد، مشروط بر اينکه مطالبه متذکره حد اقل )صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

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

( روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نمايد. نقل اين توضیح به تمام 9رخالل مدت )اداره د

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

 طرزالعمل کم سی امح ، تعديل شرطنامه را الزم بداند، با رعايتمطالبه شده ضیحادارهباالثر توهرگاه  7.2

 جراآت می نمايد.اين دستورالعمال 24 ماده 2و بند تدارکات

د، از داوطلب برای اشتراک میتوان دارهاپیرامون مندرجات شرطنامه، االتجواب به سوبه منظورتوضیح و 7.9

 دعوت نمايد. داوطلبیمعلومات  صفحهدر  مندرجقبل ازداوطلبی درمحل، تاريخ ووقت  در جلسه

( روز قبل 9)داشته باشد، آنرا بصورت تحريری حد اقل  صورتیکه سوال تا دراز داوطلب تقاضا می شود  7.4

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نمايد. اری از تاريخ برگز
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تهیه شده بعد  ارايه شده در جلسه و جواباتاالت وجوابات گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سو 7.0

 میگردد. ارسالنموده اند،  داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ( روز به تمام 0)حد اکثر از جلسه درمدت 

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

تعديل -1ماده 

 شرطنامه ها
 تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعديل نمايد.( روز قبل از 9حد اقل الی )، میتواند اداره 1.0

ه جزء شرطنامه محسوب گرديده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دريافت صادر ضمايم  1.2

 نموده اند ارسال میگردد. 

جهت تهیه آفر، طی يک ضمیمه  داوطلبان قراردادن وقت کافی برای به منظور دراختیار اداره می تواند 1.9

 تمديد نمايد.دستورالعمل اين  24 ماده 2 بنددر مطابقت با میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -3ماده 

 داوطلبی
اداره بدون در نظر داشت نتیجه مراحل تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  3.0

 .نداردلیتی درقبال همچون مصارفوئگونه مسهیچیتدارکات

 بان آفرز - 01ماده 
مشخص گرديده ترتیب  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  01.0

اداره ،اسناد حمايوی و ساير اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های ديگر ارايه میگرددد. درمیگ

 به آفر، توضیحجهتلزوم ترجمه تصديق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نمايد. در صورت می تواند 

 می گردد.استناد   ارايه شدهترجمه 

اسناد شامل -00ماده 

 آفر
 :می باشدشامل آفر اسناد ذيل 00.0

، 02 موادقیمتدرمطابقت با  های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -0

 دستورالعمل؛اين  00و  04

 ؛ اين دستور العمل 20درمطابقت با ماده و يا اظهارنامه تضمین آفر درصورت لزوم تضمین آفر  -2

 ؛اين دستورالعمل 22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -9

 ؛دستورالعمل اين 06 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرايط بودناسناد  -4

اين  07 مادهآن درمطابقت با  ضمنی اجناسو خدمات واجد شرايطتثبیت منشااسناد و مدارک  -0

 ؛دستورالعمل

  91و  01 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات تثبیت مطابقت  اسناد ومدارک -6

 دستورالعمل؛اين 

اين دستورالعمل  03طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد اهلیتتثبیت اسناد ومدارک  -7

 ؛  صورتی قبولی آفردر

 .معلومات داوطلبی هصفحساير اسناد مطالبه شده در -1

 فورمه - 02ماده 

 تسلیمی آفر و جدول
بدون کدام تغییر خانه پری   () فورمه های داوطلبی 4قسمت شامل در   تسلیمی آفر فورمه 02.0

 ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.شخص بگرديده و  توسط 
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 قیمت های 
آن را به صورت مناسب طبق اصل  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولبايد داوطلب  02.2

مهر و امضا  از دو بعترتیب (فورمه های داوطلبی) 4قسمت موجود درآن با استفاده از فورمه های 

 نمايد.تسلیم )رئیس، معاون يا نماينده با صالحیت( شخص با صالحیت

 آفرهای بديل -09ماده 
از قبولی آن  معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بديل  09.0

 تذکر رفته باشد.

قیم آفر  -04ه ماد

 و تخفیفات
قیمت بايد های تسلیمی آفر و درجدول  ارايه شده توسط داوطلب درفورمهو تخفیفات  قیمت ها 04.0

 د.درمطابقت با شرايط ذيل باش

 ارايه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  های در جدول واقالم قیمت ها برای تمام بخش ها  04.2

،  قیمت مجموعی تخفیفات پیشکش شده بعد از اجرایقیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارايه میگردد 04.9

 .  می باشدآفر 

)فورم آفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی هرگونه تخفیف بدون قید وشرط مکلف است  داوطلب 04.4

 در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد بود. نمايد.  پیشنهادو جدول قیمتخويش( 9شماره 

جديد  ويرايش وساير اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج درتجارت بین المللی شرايط  اصطالحات 04.0

 صفحهطوريکه در پاريس، منتشره اطاق بین المللی تجارت (Incotermsتجارت ) شرايط بین المللی

 تذکر رفته است، می باشد. معلومات داوطلبی

اينکه در نمی باشد. مگر  تغییردر جريان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارايه شده توسط داوطلب  04.6

طوری ديگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو دانسته شده  معلومات داوطلبی صفحه

میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعديل  رددستورالعمل اين  91و مطابق ماده 

رد نگرديده بلکه تعديل قیم صفر  اشد، آفر ارايه شده با قیمت ثابتقیم در جريان اجرای قرارداد مجاز ب

 در نظر گرفته می شود. 

در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نمايد.  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  04.7

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

 قابل تطبیقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات ( 0فقره ) 2 جزتمام اقالم شامل هر بخش 

،  گشائی شوند صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان بازداوطلب  می تواند در میباشد. 

 را پیشنهاد نمايند. ک بخش ي بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد 

 اسعار آفر-00ماده 
 معلومات داوطلبی صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارايه نمايد، مگر اينکه در  بايد داوطلب 00.0

 طوری ديگر تذکر رفته باشد.

اسناد -06ماده 

اهلیت  تثبیت

 داوطلب

تسلیمی آفر  بايد فورمهداوطلب دستورالعمل،اين  4 مادهدرمطابقت با واجد شرايط بودنتتثبیبه منظور 06.0

نمايد. درصورت عدم ارايه و يا ارايه آن به صورت را خانه پری (داوطلبیفورمه های  )4قسمتمندرج

 پنداشته نمیشود.ناقص واجد شرايط 
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اسناد -07ماده 

واجد شرايط  ثبوت

بودن اجناس 

 ضمنیوخدمات 

ور منشآ اظهار نامه کش بايدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتتثبیت واجد شرايط بودن  به منظور 07.0

درمطابقت با ماده را می باشد، (فورمه های داوطلبی) 4قسمت شاملجدول های قیمت  که شاملتولید 

 د.نمايخانه پری دستورالعمل  اين  0

تثبیت  اسناد–01ماده 

تطابق اجناس و 

 خدمات ضمنی آن

و معیارهای  شرطنامهمشخصات مندرج اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  01.0

با مشخصات اجناس مدارک مستند را مبنی برتطابق آفرخويش ، داوطلب بايد ضممربوط آن

 ه نمايند.اراي(نیازمندی ها جدول) 0قسمت مندرجتخنیکی ومعیارات 

میتواندنوشته جات، نقشه جات و ک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه مدار 01.2

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

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

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

 جدول نیازمنديها را نیز شامل نمايد. 

و ساير ملزومات منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب بايد لست  01.9

تهیه رامعلومات داوطلبی صفحهوم اجناس درجريان مدت مشخص در اکارآيی مناسب و مدبرای 

 نمايد.

ها توسط  ککتال وعاليم تجارتی و  موادمعیار های تعیین شده برای شیوه تولید/ساخت، پروسس  01.4

صرفبمنظور شرح نیازمندی بوده و ارايه ساير اجناس که در جدول نیازمنديها درج گرديده، اداره

معیارهای اجناس مطابق با ساير داوطلب می تواندمطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد. 

بوده و  اداره مندیرا در صورتی که جوابگوی نیازکیفی، عاليم تجارتی و شماره های کتالگ 

 نمايد.   ارايهاشد را ب هامندرج جدول نیازمنديمعادل يا باالتر از مشخصات

اسناد -03ماده 

اهلیت  ثبوت

 داوطلب

برای اداره با در نظر داشت  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  03.0

 حاالت ذيل قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -0

که نشان  فورمه های داوطلبی () 4قسمت باشد، داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل 

می افغانستان جمهوری اسالاجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در  دهنده

 ارايه نمايد؛  را دباش

داوطلب کهدر جمهوری اسالمی افغانستان فعالیت  ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

به منظور حفظ توانمند و مجهز را  با وی صورت میگیرد، بايد  نمايندهقرارداد  عقد تجارتی نداشته و 

به ، انجام مکلفیت های عرضه پرزه جاتطوری که در شرايط قرارداد تذکر رفته و مراقبت، ترمیم و 

 ايد؛اداره معرفی نم

 را بر آورده نمايد.)معیارهای ارزيابی و اهلیت(  3قسمت شرايط اهلیت مندرج  از هريکبايد داوطلب  -9

دو يا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  03.2

 رعايت موارد زير می باشد: 
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 مشترک باشد؛ رکایشيک از برای هر اهلیت آفر شامل معلومات  -0

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

 تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرايط آن می باشند؛ -9

يکی از شرکا منحیث شريک اصلی معرفی گرديده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذيرش  -4

 باشد؛رهنمود ها به نمايندگی از ساير شرکا می 

 اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شريک اصلی صورت میگیرد؛ -0

 .نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گرديده است -6

( فیصد و شريک 20برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شريک بايد حد اقل ) 03.9

ارقام اهلیت هر شريک شرکت ( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نمايد. 41اصلی حد اقل )

( فیصد معیار اهلیت را 011مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل )

عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع  تکمیل نمايد.

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

میعاد  -21ماده 

 اعتبار آفرها
در داوطلبی های يد. اين مدت درج می نمامعلومات داوطلبی هصفحرا در آفر هااعتبار  میعاداداره  21.0

بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار  ( روز31از ) کمترنمی تواند ملی 

ن المللی در داوطلبی بیکمتر از میعاد مندرج اين شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.

 روز بوده نمی تواند. 021از میعاد اعتبار آفر کمتر 

کتبی مطالبه نمايد. در طور از داوطلبآنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمديد اداره می تواند 21.2

تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمديد میگردد. میعاد اعتبار صورت تمديد میعاد اعتبار آفر، 

تمديد  در صورت رد درخواست .داوطلب نمی تواند در آفر تمديد شده خويش تغییرات وارد نمايد

 گردد. مستردمی وی ، تضمین آفرز جانب داوطلبا میعاد اعتبار آفر

 آفر تضمین-20ماده 
آفر  تهیه نمايد. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  20.0

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

مشخص گرديده و می تواند به  واحد پول افغانی و يا  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  20.2

 ساير اسعار قابل تبديل ارايه گردد. تضمین آفر می تواند:

 ارايه گردد. به شکل ضمانت بانکی و پول نقد  -0

هر گاه  هر کشور واجد شرايط تهیه نمايد. مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از يک نهاد معتبر -2

نهاد موقعیت داشته باشد، بايد خارج از جمهوری اسالمی افغانستان تضمین آفر  ادر کنندهنهاد ص

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

فورمه های )4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر بايد کامال در مطابقت با يکی از فورم های  -9

، ترتیب منظور گرديده باشدو يا فورمه های ديگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره  (داوطلبی

 گردد. 

با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  ،  اين دستورالعمل 20 ماده 0بند هدايت در صورت تطبیق -4
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 باشد.  پرداختقابل 

 داده شود. کاپی ها قابل قبول نخواهد بود. نسخه اصلی آن تسلیم  -0

ز ر ایشتب( روز 21)حد اقل ،لدستورالعماين  21 ماده 2بند مطابقت با اعتبار تضمین آفر درمیعاد  -6

 .میعاد اعتبار آفر و يا میعاد تمديد شده آن باشد

اين دستورالعمل  20( ماده 0در صورت که تضمین آفر يا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 20.9

مطالبه گرديده باشد، تمام آفر های که توام با تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق 

 د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشالذکر 

به دستورالعمل اين   44 داوطلب برنده طبق مادهاز عقد قرارداد با بعد وفق مآفر داوطلبان غیر  تضمین 20.4

 .مسترد میگردد آنان

 در حاالت ذيل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و يا تضمین آفر مسترد نمی گردد: 20.0

 بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن؛ انصراف از آفر در صورت تغییر يا  -0

جدول قیمت های ارايه شده در در صورت انکار داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در  -2

 آفر؛

 ؛قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه عقد اجتناب داوطلب برنده از -9

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

 به دلیل تخطی در اين داوطلبی. در صورت محرومیت داوطلب  -0

بنام  فر يا اظهار نامه تضمین آفر بايد، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  20.6

داوطلب مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ايجاد نگرديده باشد، تضمین آفر بنام 

  داوطلبی( فورمه های) 4 قسمتشاملداوطلب مشترک موافقت نامه ايجاد تمامی شرکای شامل

 ترتیب گردد. 

 آفرالزم نباشد، و تضمینمعلومات داوطلبی صفحهطبق  هر گاه  20.7

اين  21ماده  2انصراف نمايد. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خويش در جريان داوطلب -0

 دستورالعمل از اين امر مستثنی است؛ 

 تضمینامضای قرارداد نشود؛ يا  حاضر به دستورالعمل اين 49، طبق ماده داوطلب برنده درصورتیکه -2

 تهیه نموده نتواند. دستورالعملاين  44 را درمطابقت با ماده اجراء

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

 از آن تذکر رفته باشد.   صفحه معلومات داوطلبی مشروط بر اينکه در  نمايد.اعالم قرارداد با همان اداره 

 امضاء آفر -22ماده 
ترتیب و اين دستورالعمل  00 ادهمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، يک نقل  داوطلب 22.0

عالمه گذاری شده و  "کاپی"نمايد. بر عالوه کاپی های آفر با کلمۀ عالمه گذاری  "اصل"کلمۀ با عالمه 

درصورت موجوديت تفاوت میان اصل وکاپی، تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی صفحهبه تعداد مندرج 
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 .اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

نماينده قانونی بايد تايپ گردد و يا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2

 داوطلب امضاء گردد. 

هرگونه وسط نويسی، تراش، يا دوباره نويسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه  22.9

 شده باشد.  امضاماينده با صالحیت داوطلب نآفررا امضا نموده 

 

 تسلیمی و گشايش آفرها  .د

 تسلیمی، مهر -29ماده 

 آفر و عالمت گذاری
آفر ها در صورت  يا توسط پست ارسال نمايد. ارسال الکترونیکی شخصاًداوطلب می تواند آفر خويش را  29.0

 ، امکان پذير می باشد.معلومات داوطلبی صفحهدر تذکرآن 

 به شمولآن را  کاپی هر با يد اصل و تسلیم مینمايند، يا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -0

ده شده باشد، در پاکت های دستورالعمل اجازه دااين  09 آفرهای بديل، درصورتیکه طبق ماده

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

اين ماده  9و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی در داخل يک پاکت گذاشته شوند. های آفر

 صورت میگیرد.

 معلومات داوطلبی ارسال میگردند. صفحهطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونیکی -2

 آفر بايد به طور ذيل ترتیب گرديده باشد:های تپاک 29.2

 ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -0

 باشد؛ 24 ماده 0تدارکاتی در مطابقت با بند اداره عنوانی  -2

و هر نوع توضیحات  0ماده  0نمبر تشخیصیه و ساير معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -9

 معلومات داوطلبی باشد.  صفحهاضافی مندرج 

 27ماده  0مبنی بر عدم بازگشايی آن قبل از تاريخ آفر گشايی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -4

 باشد. 

بازگشايی  مفقود شدن محتويات و تعويض/ ولئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 29.9

 قبل از وقت آن نخواهد بود. 

میعاد –24ماده 

 هاتسلیمی آفر
 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج مفر ها بايد قبل از ختم میعاد آ 24.0

میعاد تسلیمی آفر ها را تمديد نمايد. ،  1لزوم، با تعديل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2

ادامه میعاد تسلیمی تمديد شده در طول در اينصورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب 

 .  می يابد
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آفر –20ماده 

 رسیده های ناوقت
 د.نمیگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسیده آف 20.0

 -26ماده 

، تعويض و انصراف

 هاتعديل آفر

 سال اطالعیه کتبی که توسط نمايندهمی تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ار داوطلب 26.0

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

تعديل آفر های تعويض، انصراف يا اطالعیه کتبی توام با تعويض، تعديل و يا از آن انصراف نمايد. 

 بوده و اين اطالعیه بايد: شده

ارسال گرديده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با اين دستورالعمل 29و  22در مطابقت با مواد  -0

 نشانی شده باشد. "تعديل"يا  "تعويض"، "انصراف"کلمات 

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

 از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو باره مسترد میگردد.  در صورت انصراف 26.2

میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد  در فاصله زمانیآفر هاهرگونه انصراف، تعويض و تعديل  26.9

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

 واند. گرفته نمی ت

 آفر گشايی–27ماده 
 یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  ده را در محضر عام در محل، تاريخواداره آفر های دريافت ش 27.0

 مربوط ش خاص آفر گشايیارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نمايد

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر 

 

نشانی  "انصراف" ايی ابتدا آفر هايی را که با کلمهريیس هیئت آفر گش در مجلس آفر گشايی، 27.2

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

صالحیت توام با  "انصراف"بدون باز شدن مسترد می نمايد. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 

موجوديت اطالعیه انصراف که  گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباشد، باز مینارائه شده نامه 

است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشايی قرائت میگردد. توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز 

باز خواهد شد.  هر گاه آفر پاکت آفر  نشانی شده "تعويض"ای که با کلمۀ متعاقباً، تمام آفر ه

صالحیت نامه نباشد، باز میگردد. تعويض آفر ها صرف در  توام با "تعويض"با کلمۀ  نشانی شده

صورتی موجوديت اطالعیه تعويض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت 

نشانی شده،  "تعديل"نامه مربوط در جلسه آفر گشايی قرائت میگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ 

تعديل آفر ها صرف در صورتی موجوديت اطالعیه ويات آن به تفصیل خوانده می شود. باز و محت

تعديل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه در جلسه آفر گشايی 

 قرائت میگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزيابی آفر ها میگردند. 

 

هیئت آفر گشايی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بديل،  27.9

موجوديت تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر و ساير جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می 

در  اشندجلسه داوطلبی قرائت گرديده بنمايد. آفر های بديل و تخفیفات صرف در صورت که در 

نا وقت  20ماده  0ارزيابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اينکه مطابق بند 

 رسیده باشد. 
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هیئت آفر گشايی، فورم های معیاری آفر گشايی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه  27.4

ا دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها بئو بمنظور مصپری، امضاء

 نمايد. 

 . ارزيابی و مقايسه آفرهاهـ

 محرمیت-21ماده 
اهلیت بعدي ارزيابی و ، ارزيابی تخنیکی مقايسهمالی و  ، ارزيابیارزيابی ابتدايیمعلومات مربوط به  21.0

افشاء  نبايدالی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد محرم بوده،  عطاء قراردادداوطلبان و پیشنهاد ا

 گردد.

، ارزيابی مالی و مقايسه، ارزيابی ابتدايیاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  21.2

 منجر به رد آفروی میگردد. بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادتخنیکی و ارزيابی ارزيابی 

عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با  زمانآفر گشايی الی ، از21ماده 2علی الرغم بند  21.9

 داوطلبی داشته باشد، بايد به صورت کتبی آن را انجام دهد.  مراحل را درهرمورد مربوط به اداره

ارزيابی  - 23ماده 

 ابتدايی

ابتدايی را جهت تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذيل راه اندازی می اداره ارزيابی   23.0

 نمايد:

 آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده است؛ -0

 صفحه معلومات داوطلبیتضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحويل گرديده و برای مدت مندرج  -2

 قابل اعتبار است؛

 انحرافات عمده يا مغايرت با شرايط شرطنامه تحويل گرديده است؛آفر بدون  -9

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -0

 آفر با ساير شرايط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

 فوق آفر رد میگردد.  23ماده  0در صورت عدم رعايت بند  23.2

توضیح آفر –91ماده 

 ها
مطالبه نمايد. توضیح داوطلب نیز بشکل توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  91.0

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

ارايه شده بدون در  هر نوع توضیحنمايد، مگر اينکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نمايد. 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد.

جوابگويی -90ماده 

 آفرها
 تشخیص میدهد.آفر جوابگو را بر اساس محتويات آفر اداره  90.0

با معیارات، شرايط و مطابق آفريست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  90.2

 د که:فتادگی زمانی عمده پنداشته می شوانحراف، استثناء و از قلم امشخصات شرطنامه باشد. 
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 د؛س و خدمات تحت قرارداد داشته باشکارايی اجنا يا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -0

بااسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره يا مکلفیت های داو طلب تحت اين قرار داد  ناسازگاری -2

 ؛نمايددود مح بر خالف شرطنامه  را

 باعث کاهش موقعیت رقابتی ساير داوطلبان گردد.  در صورت تصحیح، -9

 و بعداً با اصالح انحرافات، استثناترد گرديده نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 90.9

 يا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

عدم انطباق، –92 ماده

و از قلم  اشتباهات،

 افتادگی

را که عمده نباشد، مد نظر نمی  آفردر عدم انطباق يا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر، 92.0

 گیرد.

معلومات ضروری يا  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  92.2

غیر عمده مطالبه نمايد. تصحیح  از قلم به منظور تصحیح عدم انطباق يا از قلم افتادگی سندی را 

در صورت عدم ارايه معلومات توسط  افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند.

 داوطلب، آفر  رد شده می تواند. 

 تصحیح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذيل صورت میگیرد:  92.9

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، واحد با قیمت مجموعی در صورت عدم توافق قیمت فی -0

ح کدام عالمه اعشاری یبه صورت واضاداره  مگراينکه ازنظرقیمت مجموعی تصحیح میگردد.

درقیمت فی واحد بیجا تحرير گرديده باشد، که در اينصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته 

 ه و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛شد

موجوديت اشتباه در مجموع يا حاصل جمع يا تفريق ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و  درصورت -2

 يا حاصل تفريق بايد اصالح گردد؛ حاصل جمع

و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مداراعتبار خواهد  مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -9

ابی باشد، که درينصورت مبلغ به بود، مگراينکه مبلغ ذکرشده به حروف مربوط به اشتباه حس

 ( فوق مداراعتبار خواهد بود.2( و )0ارقامبادرنظرداشت مندرجات اجزای )

وی غیر  و تضمین آفرقبول نکند، آفروی رد  محاسبوی آفر خويش را اشتباهاتطلب تصحیح وهرگاه دا 92.4

 اجرا می گردد.  20ماده 0بند  ( 2جزء )مطابق  يا اظهارنامه تضمین آفر قابل استرداد دانسته شده

–94ماده 

 ارزيابی تخنیکی
 

تمام معیارات و شرايط آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها آفراداره  94.0

 مشخص در شرايط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نمايد.

تمام انحرافات با   يایر یاز مطابقت بدون تغ، جهت اطمینان اين دستورالعمل 01ماده مطابقاداره  94.2

 می نمايد. بررسی ،جنبه های تخنیکی آفر را شرطنامه(نیازمنديهاجدول  ) 0قسمت شرايطمندرج

تبديل  - 90ماده 

 به اسعارواحد
بايد تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفررا به  اداره ، هاو مقايسه آفر مالی به منظور ارزيابی 90.0

معلومات  صفحهبهنرخ فروش اسعار در روز مندرج معلومات داوطلبی هصفحواحد پولی مشخص در 

 ، تبديل می نمايد.داوطلبی
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 داخلیترجیح-96ماده 
 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  96.0

اين ماده ارزيابی  و معیار های مندرج مشخصات، شرايطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  97.0 مالی ارزيابی  97ماده 

 میگردند.

 مد نظر می گیرد:آفر ها موارد ذيل را در جريان ارزيابی  اداره 97.2

 تذکر رفته و قیمت آفر معلومات داوطلبی درصفحهطوريکه  ،بخش هاياارزيابی برای اقالم انجام  -0

 ارايه گرديده؛  04رمطابقت با مادهدکه 

 ؛90ماده 9با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعديل قیمت باالثر  -2

 ؛04مادۀ  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت تعديل -9

 معلومات داوطلبی صفحهمندرج ناشی از تطبیق معیار های ارزيابی،  تعديل قیمت -4

 تعديل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات. -0

 مد نظر نمی گیرد:اداره موارد ذيل را در ارزيابی آفر،  97.9

بر اجناسیکه در جمهوری توسط داوطلب مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و ساير  -0

 صورت اعطاء قرارداد؛اسالمی افغانستان تولید شده باشد در 

بر اجناسیکه در خارج از هر نوع مسؤل گمرکی و ساير مالیات بر واردات قابل پرداخت  -2

 اعطاء قرارداد؛ سط داوطلب در صورتتوباشد جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده 

 در صورت تذکر در آفر.برای تعديل قیمت درجريان اجرای قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -9

 ،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارايی،04ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزيابی آفر ها بر 97.4

اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای تسهیل  معیار های تدارکشرايط و 

فکتور ها، روش ها و بايد به مبلغ پولی بیان گردد. عوامل در نظر گرفته شده مقايسه آفر ها، اثرات 

 باشد.  96ماده 9معیارات بايد مطابق بند 

 قیمت ، داوطلبان می توانند برای يک يا چند بخشمعلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  97.0

خويش را ارايه نموده، و اداره نیز می تواند يک يا چند بخش را برای بیشتر از يک داوطلب اعطاء 

معیارات ) 3قسمت در با نازلترين قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص براینمايد. روش ارزيابی 

 مشخص می گردد. تذکر رفته (ارزيابی و اهلیت

انجام اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارايه نموده و يا ساير داوطلبان مذاکره نمايد.  97.6

 مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از اين امر مستثنی است. 

که از آن در را لیت های گرفتن مسئوآفر و يا بعهده تغییر قیمت يا تعديل نیست  داوطلب مکلف97.7

 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذيرد.  تذکر نرفتهشرطنامه 

مقايسۀ  - 91ماده 

 آفرها
اداره  آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی شده را در مطابقت با معیارات و شرايط و مشخصات تخنیکی  91.0

 مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزيابی می نمايد.  

در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی شده، پس از ارزيابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزيابی  91.2
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جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزيابی می تواند پروسه ارزيابی را ختم، گزارش خويش را به آمر مفصل 

اعطاء ارائه نمايد. در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت 

لزوم ارزيابی  ارزيابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزيابی شده را مورد ارزيابی تخنیکی و در صورت

 مفصل قرار می دهد.

ارزيابی -93ماده 

 برنده بعدی داوطلب
بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانايی اجرای رضايت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 93.0

 برنده، ارزيابی بعدی را راه اندازی نمايد. داوطلب

 

 صورت میگیرد.  03طابق ماده داوطلب متوسط ارزيابی بعدی به اساس مدارک مستند ارايه شده  93.2

جه ارزيابی، یعقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نت ودن نتیجه ارزيابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 93.9

نازلترين و اداره ارزيابی بعدی مشابه را باآفر بعدی دارای گرديده  آفر جوابگو شدنمنتج به غیر 

 قیمتانجام می دهد.  

 

 ادارهحق  -41ماده 

برای قبولی يا رد يک 

 يا تمام آفرها

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی ديگر محسوس نبوده، يا تغیرات عمده در مشخصات  41.0

تخنیکی، شرايط داوطلبی و يا شرايط قرارداد وارد گرديده باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی يا 

ع ملی، موجود نبوده، مدارک )اسناد( سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و يا جهت تآمین مناف

 طلبان فسخ نمايد.داومراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال 

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

راارايه نموده و توانايی  قیمتارزيابی شده ا نازلترينب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 40.0 اعطاء شرايط –40ماده 

 نمايد.می اعطاء داشته باشد،  اجرای رضايت بخش قرارداد را

حق –42ماده 

در تعديل مقدار 

زمان اعطای 

 قرارداد

جدول ) 0قسمت آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.0

 صفحهاز فیصدی مندرج  افزايش يا کاهش دهد. مشروط بر اينکه  ،مشخص گرديده (نیازمنديها

ها و  هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و ديگر معیاردر برگیرنده  وتجاوز ننموده داوطلبی معلومات

 شرايط آفر و شرطنامه نباشد.

اعطای –49ماده 

 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و يا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در  49.0

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

نمايد، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از میارسال 

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یمنظوری اين کمیسیون، نامه قبول

( روز بعد ازدريافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای 01داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 44.0 تضمین اجراء -44ماده

)فورمه  8قسمت قرارداد را در مطابقت با شرايط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل 

 می باشد، ارايه نمايد. های قرارداد(
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عدم ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد  44.2

می گردد. در اينصورت اداره قرارداد را به داوطلب  آفرتضمین آفر و يا اجرای اظهار نامه تضین 

رداد را ا نازلترين قیمت را ارايه داشته، و توانمندی اجرای رضايت بخش قراب بعدی که آفر جوابگو

 داشته، اعطاء می نمايد.  

امضای -40ماده 

 قرارداد
اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر  40.0

داوطلب برنده مکلف است،  اعطاء در طی میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نمايد.

 به اداره تسلیم نمايد. امضا نموده و  بعد از دريافت روز( 01ت )قرارداد را در مد

به  اطالع -46ماده 

 داوطلبان غیر برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد دريافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 46.0

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

 نمايد.

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات  46.2

 ، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانونتدارکات، مشخصات اداره و قراردادی

در ويب سايت اداره و ويب سايت هايی که اداره تدارکات ملی تجويز می نمايد، نشر می  تدارکات

 کند.

–47ماده

 حقشکايتداوطلب
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض  47.0

 ارسال نمايد. کمیته بررسی اداریخويشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجديد نظر را به 

 . تشريح گرديده استروش ارسال اعتراض و تجديد نظر در طرزالعمل مربوط  47.2
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 معلومات داوطلبی هقسمت دوم:  صفح

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

 بشکل ايتالیکترتیب گرديده است. 

 عمومیاتالف.  

دستورالعمل  0ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی -افغان تیلی کامشرکت  : اداره

های مرکز  MDF( درم برای 01پروژه خريداری سیم هوائی به مقدار پنجا ): نام و شماره اين داوطلبی

 و واليات

 می باشد.  MCIT-AFTEL/NCB/G-264/98/REBID کود نمبر 

جدول نیازمنديها  0بايد درمطابقت با قسمت درصورتیکه بیشتر از يک حصه باشد، حصص انفرادی 

 )حصص قابل تطبیق نیست( تشخیص گردند{

دستورالعمل  4.0ماده 

 برای داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذيل واجد شرايط نمی باشند:

 .}قابل تطبیق نیست} 

دستورالعمل  4.9ماده 

 برای داوطلبان

 عامه از آدرس ذيل قابل دريافت می باشد:لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات 

www.npa.gov.af 

دستورالعمل   0.0مادۀ 

 برای داوطلبان

 )قابل تطبیق نیست(اجناس وخدمات ضمنی آن ازکشورهای ذيل واجد شرايط نمیباشند:

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  6.9مادۀ 

 برای داوطلبان

  :صورت گیردجهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس ذیل مراجعه 

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 آمریت تهیه و تدارکات
 تعمیر پست پارسل -منزل چهارم

 دمحم جان خان وات، کابل
 ببرک حیدری، مدیر تسهیل تدارکات

 749416409 (93)+: شماره تماس 

 b.haidari@afghantelecom.af: ایمیل

دستورالعمل  7.0مادۀ  

 برای داوطلبان

 جع ذيل قابل دريافت می باشد:اشرطنامه از مر

يب وو www.mcit.gov.afچهت دريافت شرطنامه به ويب سايت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

 شود. همراجعwww.npa.gov.afسايت اداره محترم تدارکات ملی 

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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دستورالعمل  7.9مادۀ 

 برای داوطلبان

 قابل توجه: نماينده فرمايش دهنده 

 تدارکاتسید اکلیل سید زاده، آمر تهیه و  -

 749416655 (93)+: شماره تماس 

 sayed.eklil@afghantelecom.af: ایمیل
 

 سید کريم اهلل اکرمی، مدير عمومی تسهیل تدارکات -

 43 66 41 749 (0) 93+شماره تماس: 

s.akramy@afghantelecom.af    
 آدرس:

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 آمريت تهیه و تدارکات

 تعمیر پست پارسل -منزل چهارم

 محمد جان خان وات، کابل

 تهیه آفرهاج.  

دستورالعمل  01.0 ماده

 برای داوطلبان

 .ارايه گردد دریآفر به زبانآفر:  زبان

دستورالعمل  00.0ماده 

 برای داوطلبان

 داوطلب بايد همراه با آفرخويش اسناد اضافی ذيل را ارايه نمايد:

يک نقل از تصديق نامه های راجستر داوطلب تصديق نامه هويت حقوقی، جواز تجارتی مدار  .0

 اعتبار و ساير اسناد

 ب مالیات آخرين دوره. يک نقل از اوراق ثبت و راجستر مالیه, سند تصديق از تصفیه حسا .2

تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اينکه داوطلب از پرداخت ديون عاجر نبوده و در حالت  .9

 ورشکستکی و انحالل قرار ندارد

 تعهد نامهد امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات .4

بااالثر تخلف در تجارت در تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت بر  .0

 خالل دو سال قبل از اشتراک در داوطلبی

تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اينکه موصوف ويا يکی از کارمندان و مديران  .6

 قانون محروم نگرديده اند. 43مربوط وی مطابق ماده 

 

دستورالعمل  09.0 ماده

 برای داوطلبان

 باشد.ارائه آفر های بديل مجاز نمی 

دستورالعمل  04.0ماده 

 برای داوطلبان

 {می باشد.2510(}Incotermsويرايش شرايط تجارت بین المللی )

 شهر کابل -واقع مهتاب قلعهشرکت مخابراتی افغان تیلی کام   مقصد:محل ( 0) 04.6 ماده

mailto:sayed.eklil@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
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دستورالعمل برای 

 داوطلبان

دستورالعمل  04.0 ماده

 برای داوطلبان
 شهر کابل -شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع مهتاب قلعه مقصد نهايی:

دستورالعمل  04.6 ماده

 برای داوطلبان

 درج گردد.{"نیست"}قیمت های ارايه شده توسط داوطلب قابل تعديل

دستورالعمل  04.1ماده 

 برای داوطلبان

% مطابقت  011حد اقل نرخ های داده شده برای هر قلم شامل لست ضروريات )جدول قیمت ( بايد 

 داشته و برابر باشد.

دستورالعمل  00.0 ماده

 برای داوطلبان

 :گرددبه افغانی ارائه آفربايد قیمت 

نرخ خويش را به افغانی ارائه نمايد.در صورت ارائه قیمت آفر به اسعار خارجی، در  مکلف استداوطلب 

 اين حالت نرخ های ارائه شده داوطلب به اسعار افغانی تبديل میگردد.

 

دستورالعمل  01.9 ماده

 برای داوطلبان

 )قابل تطبیق نیست(مدت کارآيی اجناس: 

دستورالعمل  03.0 ماده

 برای داوطلبان

 (قابل تطبیق نیست) : نامه تولید کنندهاجازه 

دستورالعمل  03.0ماده 

 برای داوطلبان

 (تطبیق نیستقابل ) خدمات بعد از فروش

دستورالعمل  21.0ماده 

 برای داوطلبان

 .می باشدروز 05:مدت اعتبار آفر

دستورالعمل  20.0ماده 

 برای داوطلبان

 :باشد می میتضمین آفر الز

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

دستورالعمل  20.2ماده 

 برای داوطلبان

د که بانکی میباشتضمین به شکل  دو صد و سی هزار( افغانی ) 230,000.00مبلغ  مقدار تضمین آفر

، تضمین آفر به اشکال ديگر مانند باشدروز(  118)از مدت اعتبار آفر اضافه تر روز  28مدت اعتبار آن 

 پول نقد، دارائی منقول يا غیر منقول ... قابل قبول نمی باشد، 

مطابق فارمت داده  (Bank Guaranteeدر ضمن تضمین آفر بايد بشکل اصلی )گرانتی بانکی )

شده مندرج شرطنامه هذا( تسلیم داده شود،هیج نوع کاپی ويا اسکن شده تضمین آفر قابل پذيرش 

روز تقويمی سر از تاريخ آخرين ضرب العجل  118نیست. در صورتیکه میعاد تضمین آفر کمتر از 

ديده و غیر جوابگو تسلیمی آفر ها )آفرگشائی( باشد، دراين صورت، آفر ارائه شده داوطلب رد گر
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 محسوب میگردد.

(، تضمین آفر بايد بنام تمام شرکای آن باشد، در JVدر صورت حالت معامه مشترک بین داوطلبان ) 

 غیر آن آفر ارائه شده داوطلبان مشترک رد و غیر چوابگو پنداشته می شود.

 

دستورالعمل  20.7ماده 

 برای داوطلبان

را نقض ( 2( و )0جز )يکی از اقدامات مندرج در پاراگراف هايهرگاه داوطلب مرتکب اعمال مندرج 

{ سال غیرواجد شرايط دو الی پنجنمايد، حکومت وی را از اعطای قرارداد مربوط توسط اداره به مدت }

 اعالم مینمايد.

دستورالعمل  22.0ماده 

 برای داوطلبان

 نیز بايد تسلیم داده شوند. مطابق اصل آفر کاپی{ يک}عالوه بر اصل آفر، به تعداد

 تسلیمی و گشايش آفرهاد.  

دستورالعمل  29.0ماده 

 برای داوطلبان

 آفرهای خويش را به صورت الکترونیکی ارائه نمايند. {"نبايد"}داوطلبان 

دستورالعمل  29.0ماده 

 برای داوطلبان

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

 تطبیق نیستقابل الکترونیکی{ درج گردد.

دستورالعمل  29.2ماده 

 برای داوطلبان

اسم پروژه, شماره پاکت های داخلی و بیرونی بايد حاوی عاليم تشخیصیه اضافی ذيل می باشند: 

 و آدرس مکمل داوطلب درج گردد. یس و يا معاون شرکتئمهر شرکت و امضاء نماينده، رداوطلبی, 

دستورالعمل  24.0ماده 

 برای داوطلبان

 آدرس اداره عبارت است از: ،مقاصد ارائه آفرصرف به 

 و سید کريم اهلل اکرمی، مدير عمومی تسهیل تدارکات سید اکلیل سیدزاده آمر تهیه و تدارکات: توجه

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 .، کابل افغانستانوزارت مخابرات و تکنالوژی 4تعمیر پست پارسل منزل  محمد جان خان واتآدرس: 

 جلسه آفر گشائی:

 بل از ظهرق 15:55ساعت  شنبه، روز 1308 اسد 22به تاريخ  ضرب االجل برای تسلیمی آفرها 

 میباشد.

درصورتیکه تاريخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نمايد، آفر ها در روز نوت :

 ن شده تسلیم داده و بازگشايی صورت میگیرد.ییتع قبالًساعت بعدی کاری در همان 

دستورالعمل  27.0ماده 

 برايداوطلبان

 بازگشايی آفرها در محل ذيل صورت میگیرد:

مخابرات و وزارت محمد جان خان وات تعمیر پست پارسل شرکت مخابراتی افغان تلی کام آدرس: 

 {، آمريت تهیه و تدارکاتتکنالوژی معلوماتی

 {چهارماطاق کنفرانس هامنزل منزل و شماره اطاق: }
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 کابل{شهر: }

 روز شنبه 1308 اسد 22: تاريخ

 قبل از ظهر15:55ساعت زمان: 

دستورالعمل   27.2ماده 

 برای داوطلبان

مجاز باشد،  دستورالعمل برای داوطلبان 29ماده  0درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 

 { خواهد بود.روش بازگشايی آفر داوطلبی باز داخلی میباشد روش های مشخص گشايش آفرها}

 ارزيابی و مقايسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل  ..90ماده 

 برای داوطلبان

 آفرهای ارائه شده به واحد های پولی مختلف، بايد به واحد پولی افغانی تبديل شوند.

 منبع نرخ تبادله }د افغانستان بانک{ است. 

 روز قبل از آفرگشايی 28تاريخ تبادله اسعار: 

دستورالعمل  ..96ماده 

 برای داوطلبان

 ترجیحات داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. 

دستورالعمل  97.0ماده 

 برای داوطلبان

 {اجرا میگردد. "اقالم"ارزيابی برای :}

 آفرها برای هريک قلم ارزيابی گرديده و قرارداد دربرگیرنده اقالم اعطا شده به داوطلب برنده می باشد. 

 يا

قیمت قلم يا اقالم که برای آن قیمت ارائه نشده است، از اوسط  گیرد، می صورت قلم هر برای ارزيابی

قیمت های ارائه شده برای همان قلم يا اقالم در آفرهای ساير داوطلبان محاسبه و شامل قیمت آفر 

داوطلب می گردد. در صورتیکه آفر ديگری ارائه نگرديده باشد، آفر وی طبق حکم ماده بیست و پنجم 

 رد می گردد.  قانون

( فیصد قیمت آفر 01در صورتیکه مجموع قیمت قلم يا اقالمی که برای آن قیمت ارائه نشده است، از )

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

دستورالعمل  ..97ماده 

 برای داوطلبان

تذکر رفته، صورت می  اهلیت() معیارات ارزيابی و  3قسمت تعديالت به اساس معیارات ذيل که در 

 گیرد:

 "نخیر"انحراف درجدول تسلیمی:  -0

  "نخیر"انحراف درجدول پرداخت:  -2

  "قابل تطبیق نیست"تعويض اجزای عمده، پرزه جات اضافی الزامی، و خدمات: ف مصار -9

موجوديت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهیزات ارايه شده آفر در جمهوری اسالمی  -4

 میباشد"بلی"}افغانستان

  "نخیر"}مصارف پیشبینی شده عملیاتی و مراقبت درجريان عمر استفاده تجهیزات  -0

  "بلی"و مولديت ارائه شده؛ ی کارآي -6
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دستورالعمل  96.6ماده

 برای داوطلبان

 .قیمت ارائه نمايند ،قلم در جدول ارائه شدهر برای هداوطلبان بايد 

 

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  ..42ماده 

 برای داوطلبان

% و حد اکثر فیصدی مقدار فی قلم 20حد اکثر فیصدی مقدار فی قلم که زياد میگردد عبارت است از 

 % میباشد.20که کم میگردد عبارت از 

دستورالعمل  ..47ماده 

 برای داوطلبان

 شکايات به آدرس ذيل ارسال شده می تواند:

داوطلب میتواند از آدرس ذيل توضیحات کتباً در صورت داشتن شکايت از عدم برندن شدن آفر، 

 درخواست نمايد.

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

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

 تلی کام. کابل.

 ناعت به توضیحات ارائه شده اداره فوق، داوطلب میتواند به آدرس ذيل مراجعه نمايد.در صورت عدم ق

 کمیته بررسی اداری، اداره تدارکات ملی، رياست عمومی اداره امور.

 ، تعمیر اداره تدارکات ملی0آدرس پشتونستان وات، منزل 
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 معیارات ارزيابی و اهلیت: قسمت سوم

دارای که اداره در ارزيابی آفر ها و تشخیص داوطلب در توضیح معیاراترا  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت اين قسمت معیارات

 ساير معیارات که شامل اين قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی گیرد.مد نظر می گیرد تکمیل می نمايد.  اهلیت
 

 {ذيل مرعی االجرا میباشدطرزالعمل تدارکات قرار  4ترجیحات داخلی مطابق حکم }
 

 فهرست عناوين 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 96ماده  0ترجیح داخلی )بند  .0

 دستورالعمل برای داوطلبان( 97ماده  9بند  4)جزء  اضافیمعیارات  .2

 (دستورالعمل برای داوطلبان 97 هماد 0)بند  چندگانهقرارداد های  .9

 دستورالعمل برای داوطلبان( 93ماده  2ارزيابی بعدی )بند  شرايط .4

 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 32 ماده 1 )بند ترجیح داخلی .1

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

 صورت می گیرد:

 گروب بندی آفر ها: -0

را ارائه نموده اند، شامل اين گروپ  جمهوری اسالمی افغانستانگروپ )الف(:  آفر هائیکه اجناس ساخت آفر های  (0

 . شوندمی  قیمت مجموعی آفر کاسته( فیصد 20گرديده و قیمت آن آفر ها به اندازه )

مل اين آفر های گروپ )ب(: آفر های ارائه شده توسط شرکت های داخلی و شرکت های مقیم در افغانستان شا (2

 ( فیصد قیمت مجموعی آفر کاسته می شوند. 00گروپ گرديده و قیمت آن آفر ها به اندازه )

آفر های گروپ )ج(: آفر های که شريک افغانی يا قراردادی افغانی دارند شامل اين گروپ گرديده و قیمت آن به  (9

 ( فیصد قیمت آفر کاسته می شود. 01اندازه )

 مقايسه آفر ها -2

، قیم آفر های مستفید شونده را به میزان فیصدی ترجیح داخلی نسبت به داشت میزان ترجیح داخلیبا نظر اداره  (0

 قیم اصلی آفرکاسته و اين قیمت را در مقايسه با ساير آفر ها مندنظر می گیرد. 

 

 معیارات اضافی  .2

صفحه  96 ماده 9بند  4هرگونه معیار مشخص اضافی ديگر قابل مالحظه در ارزيابی و روش ارزيابی بايد درجزء }

 {معلوماتداوطلبی طورمفصل درج گردد
 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 97ماده  0)بندچندگانهقرارداد های .  9

آفر( و با قرارداد را به داوطلبیکه ترکیب آفرهای دارای نازلترين قیمت را ارائه نموده )يک قرارداد برای هر بیشتر از يکاداره 

 ، اعطا می نمايد.را بر آورده نمايد 4فقره مندرج ارزيابی بعدی  معیارهای
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 :مکلف استاداره 

دستورالعمل برای داوطلبان  04ماده  7و کمیت فی قلم طوريکه دربند  بخشفیصدی اقالم فی  یکهو قراردادهائ بخش هاصرف  -0

 نمايد.شده است ارزيابی مشخص 

 موارد ذيل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

 ؛ وبخشدارای نازلترين قیمت برای هرارزيابی شده  آفر (0)

 و روش اجرای آن طوريکه در آفر داوطلب پیشنهاد شده است. هر بخش در تخفیف ارائه شده (2)
 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 30 ماده 2)بند بعدی ارزيابی  معیارات.  4

ارزيابی بعدی آفر را  می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،91ماده  0آفر دارای نازلترين قیمت درمطابقت با بند  تشخیص بعد از

دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با استفاده از شرايط مشخص شده راه اندازی کند. شرايطیکه شامل متن ذيل نشده  93طبق ماده 

 باشد نبايد در ارزيابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:

 توانايی مالی:

حد اقل مبلغ دارائی های نقدی مندرج ذيل مطابقت داشته باشند، ارائه نمايد:  را ارائه نمايد که داوطلب بايد اسنادی مالی 

 و بايدمیباشد  فغانیايک میلیون و هشت صد و بیست و پنج هزار( ) 1,825,000.00مبلغ  اقل حد)ستیتمنت بانکی(

آخرين ضرب العجل تسلیمی الی تاريخ  )اعالن( اعالن دعوت به داوطلبی صدور صورت حساب بانکی از تاريختاريخ  )حتمی(

 ،ارائه نمايدباشد (آفر گشائیآفرها )

 

در صورت که تاريخ صدور توانائی مالی ويا صورت حساب بانکی ارائه شده قبل از تاريخ اعالن به دعوت به داوطلبی باشد، در 

 جوابگو پنداشته می شود. اين صورت آفر ارايه شده داوطلب مطلوب رد و غیر

( منحیث دارائی نقدی ويا توانائی مالی داوطلب، تسهیالت اعتباری بايد مطابق Line of Creditدر صورت ارائه تسهیالت اعتباری )

ط نمونه صادر شده اداره محترم تدارکات ملی باشد و دارائی مبلغ خواسته شده مندرج شرطنامه ويا باالتر از آن و بدون قید و شر

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

 

 حجم معامالت ساالنه:
 

 ( افغانی میباشد.هفت میلیون)7,000,000.00( سال اخیر به مبلغ 0( سال داوطلب در خالل )2حجم معامالت دو )
گزارش تفتیش يا يک دوره مالیاتی بر آن تیر شده باشد،قرارداد اجراء شده که جهت تثبیت حجم معامالت ساالنه، داوطلب، 

که بتواند  رش مفاد و ضرر ويا ساير اسناد مالیبیالنس شیت که توسط تفتیش مستقل ترتیب ويا تصديق گرديده باشد يا گزا

 حصول مبالغ از ناحیه اجراء قرارداد را نشان دهد، ارائه بدارد.

 

باشد، در  شدهی بر آن سپر یاتیدوره مال کيو  گرددیم لیو بعد از آن تکم 0930که در سال  یپروژه ا اياسناد قرارداد و 

 هیدرج و تصف یاتیمال اظهارنامهر اجرا شده محسوب گردد که د یمشابه و قراردادها یتجربه کار ثیتواند منح یم یصورت

 مربوطه آن صورت گرفته باشد. یاتیمال

تصفیهمالیاتیمربوطه،اسنادقراردادوياپروژهارائهشدهمنحیث درصورتعدمدرجدراظهارنامهمالیاتیو

 تجربهکاريمشابهوياقرارداداجراشدهداوطلبمحاسبهنمیگردد.
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  مبلغ خواسته شده برای تجربه مشابه:

)سه میلیون و شش صد و چهل و نو هزار و نو صد و نود و نو  3,649,999.00یک قرارداد اجراء شده به مبلغ  

 هزار (  افغانی در خالل ده سال اخیر؛

 و یا

و هشتاد و سه هزار و سه صد و  میلیون شش) 6,083,333.00( قرارداد اجراء  شده به مبلغ 2مجموع قیمت دو )

 ( سال اخیر می باشد.15( افغانی در خالل ده )سی سه

 یباشد، در صورت شدهی بر آن سپر یاتیدوره مال کيو  گرددیم لیو بعد از آن تکم 0930که در سال  یپروژه ا اياسناد قرارداد و 

 یاتیمال هیدرج و تصف یاتیمال اظهارنامهر اجرا شده محسوب گردد که د یمشابه و قراردادها یتجربه کار ثیتواند منح یم

درصورتعدمدرجدراظهارنامهمالیاتیوتصفیهمالیاتیمربوطه،اسنادقراردادوياپروژهارائهشدهمنحیث مربوطه آن صورت گرفته باشد.

 .تجربهکاريمشابهوياقرارداداجراشدهداوطلبمحاسبهنمیگردد

 در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود، (Sub-contract) تجربه و منابع قراردادی فرعی -0

 {بلی}، ارائه نمايد: دارا می باشدذيل را  شرايط استفادهداوطلب بايد اسناد را که بیانگر اينکه اجناس پیشنهاد شده  -2
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 فورمه معلومات داوطلب 10فورمه اجناس/

 (JVمشترک ) شرکتفورمه معلومات شريک  12فورمه اجناس/

 فورمه تسلیمی آفر   19فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند جدول قیمت برای اجناس وارداتی کهدر بیرون از جمهوری 14فورمه اجناس/

 که دربیرون ازجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اند ای جدول قیمت برای اجناس قبالً وارد شده 10فورمه اجناس/

 جدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری اسالمی افغانستان16فورمه اجناس/

 شده اندساخته   

 )قابل تطبیق نیست(جدول قیمت و تکمیل خدمات ضمنی  17فورمه اجناس/

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 11فورمه اجناس/

 )قابل تطبیق نیست( : اظهارنامه تضمین آفرتضمین آفر 13فورمه اجناس/

 )قابل تطبیق نیست(اجازه نامه تولید کننده  01فورمه اجناس/
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 فورمه معلومات داوطلب

 51فورمه اجناس/

 {MCIT-AFTEL/NCB/G-264/98/REBID} شماره داوطلبی:

 {0931/ تاريخ:

 {درج گرددشماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات صفحات }

 .  معلومات عمومی داوطلب1

 

 

 نام قانونی داوطلب: }{   0.0

 درصورت شرکت های مشترک نام قانونی هر شريک شرکت مشترک: }  0.2

 

} 

 }{ يا راجستر می گردند:( راجستر شده اند وJVکشوريکه که شرکاء شرکت مشترک )  0.9

 سال راجستر داوطلب: }{  0.4

 داوطلب در کشور راجستر شده: }{آدرس قانونی   0.0

 معلومات درمورد نماينده باصالحیت داوطلب   0.6

 نام: }{

 آدرس: }{

 شماره تلیفون/فکس: }{

 ايمیل آدرس: }{

 

 امضا نماينده با صالحیت: نمونه 

 : }{ (TIN) داوطلب دهی مالیهتشخیصیهشماره   0.7
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 گزينه/گزينه های مربوط را نشانی نمائید:کاپی های اصلی اسنادذيل ضمیمه می باشد،   0.1

  دستورالعمل برای   4ه ماد 2وبند  0بند اين فورمه در مطابقت به 0اساسنامه شرکت يا سند راجستر شرکت مندرج جزء

 داوطلبان؛

  0درصورت شرکت های مشترک ، سند تمايل به ايجاد شرکت و يا موافقتنامه شرکت های مشترک درمطابقت با بند 

 دستورالعمل برای داوطلبان؛4ماده 

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

 قانون تجارت باشد؛

 تجربهء )راپور حساب بانکی از سه سال، جواز قابل اعتبار، کاپی قراردادهای مشابه و  ساير اسناد در صورت لزوم ديد اداره؛

 کاری(

 

 

 

 .  معلومات درمورد اهلیت داوطلب2

و ماده  0نظر به حکم }تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی مشابه اکمال شده توسط  داوطلب در پنج سال اخیر:   2.0

 .هشتم قانون تجربه کاری مشابه و حجم معامالت ساالنه را از طرف داوطلبان مد نظر نگیرند

 تاريخ ختم تاريخ شروع قیمت قرارداد تمويل کننده قرارددنام  شماره
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و ماده هشتم قانون تجربه کاری مشابه و حجم معامالت  0نظر به حکم  }سال اخیر:  0حجم معامالت ساالنه داوطلب در   2.2

 {را از طرف داوطلبانساالنه 

 تاريخ ختم تاريخ شروع قیمت قرارداد تمويل کننده قرارددنام  شماره

      

      

      

      

      
 

 دارايی های نقدی در دسترس:  2.9

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

 بانکی

     

     

     

 

 

 

و ماده هشتم قانون تجربه کاری مشابه و حجم  0نظر به حکم  }اکمال عمده اجناس مشابه در جريان پنج سال گذشته:   2.4

 :معامالت ساالنه را از طرف داوطلبان

 تاريخ ختم تاريخ شروع قیمت قرارداد تمويل کننده نام قراردد شماره
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 داوطلب.  معلومات مالی 3

ضرر يا راپورهای تفتیش يا ساير معلومات بانکی همراه با اسناد مربوط يا و  راپورهای مالی يا بیالنس شیت يا حساب مفاد  9.0

داده کاپی های آن را  لست مندرجات ذيل را ترتیبترکیبی  از اينها که نمايانگر موجوديت دارايی نقدی در دسترس. }

 ()قابل تطبیق نیست{ضمیمه کنید

 معلومات بانک هائیکه اداره برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند:  9.2

 نام: }{

 {آدرس: }

 شماره های تلیفون /فکس: }{

 ايمیل آدرس: }{
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 مشترک داوطلب هر شريکه معلومات فورم

 52اجناس/ فورمه

تدارکاتی در تکمیل نمودن فورمه در حین تهیه شرطنامه میباشد، اما نبايد شامل شرطنامه اين يادداشت صرف جهت کمک به اداره 

 صادر شده گردد.

معلوماتیکه در صفحات ذيل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرايط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق مواد مرتبط به 

 ، استفاده شود{دستورالعمل برای داوطلبان

 }{ بی:شماره داوطل

 {0931/} تاريخ:

 {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحات }
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 نام قانونی داوطلب: }{  0.0 

 مشترک: }{ داوطلب ینام شرکا  0.2

 مشترک: }{ يداوطلباکشرراجستر   0.9

 مشترک:}{ ی داوطلباکشرسال راجستر هر   0.4

 مشترک در کشوريکه راجستر شده است: }{ يداوطلباکشر آدرس قانونی هر  0.0

 معلومات نماينده باصالحیت شرکت های مشترک  0.6

 نام: }{

 آدرس: }{

 شماره های تلیفون وفکس: }{

 ايمیل آدرس: }{

 

 نمونه امضا نماينده با صالحیت :
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 {اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نمائیدبکس های کاپی های اصلی اسناد ذيل ضمیمه میباشند }  0.7

  4ماده  2و  0فوق، درمطابقت با پاراگراف های بند های  0.2اساسنامه يا راجستر شرکت نامبرده در  

 . دستوراالعمل برای داوطلبان

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

 با قانون تجارت باشد مطابقت
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 فورمه تسلیمی آفر

 53فورمه اجناس/

تدارکاتی در تکمیل فورمه در وقت تهیه شرطنامه میباشد، اما نبايد در ه اين يادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار

 شرطنامه صادر شده شامل گردد.

به مقاصد تشخیص اهلیت و واجد شرايط بودن داوطلب طوريکه درمواد مربوطه  صفحات ذيلاين معلومات بايد توسط داوطلبان در

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

 {MCIT-AFTEL/NCB/G-264/98/REBID} شماره داوطلبی:

 0931 تاريخ:

 صفحات }{
 

 }{به:

 {درج گرددنام مکمل اداره }
 

 یم اينکه:امضا نموده ايم، اظهارمینمائمايان که در زير اين فورمه 

شماره و تاريخ صدور ضمیمه را و هیچ مالحظه يی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره:} مطالعه کرديمما شرطنامه را دقیق  .0

 { نداريم؛درج گردد لزوم درصورت

يک ناس و خدمات ضمنی را}نیازمنديهای اججدول مندرج در مطابقت با شرطنامه و جدول تحويلی  می نمائیم کهما پیشنهاد  .2

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

ارقام، قیمت مجموعی آفر به حروف و قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذيل عبارت است از:} .9

 {؛بیانگر مبالغ مختلف و اسعارهای مربوطه درج گردد

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

 ..................................................قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:.......... (0)

هر تخفیف پیشنهاد شده و اقالم مشخص شده ................}................................قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:.. (2)

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

، سر از تاريخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت دستورالعمل برای داوطلبان21ماده  0فر ما برای میعاد مشخص در بند آ .0

اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاريخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل  دستورالعمل برای داوطلبان24ماده  2با بند 

 قبول بوده میتواند؛

 01و ماده  دستورالعمل برای داوطلبان44ه تضمین اجراء را درمطابقت با ماد کهقبول شود، ما تعهد میسپاريم  آفرماهرگاه  .6

 ، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛ادمومی قراردشرايط ع

ملیت داوطلب قرارداديان فرعی يا اکمال کننده گان برای هر بخش از قرارداد، دارای تابعیت کشورهای واجد شرايط} بشمولما  .7

تهیه را بشمول ملیت شرکای شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هريک قرارداديان فرعی و 

 {می باشیم.درج گرددکننده گان 
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 ، هیچ نوع تضاد منافع نداريم؛ دستورالعمل برای داوطلبان  4ماده  2ما، مطابق بند  .1

 4 ماده 9، درمطابقت با بند جمهوری اسالمی افغانستان، تحت قوانینوتهیه کننده گانو قرارديان فرعی  شرکاشرکت ما، بشمول  .3

 جمهوری اسالمی افغانستان غیر واجد شرايط شناخته نشده ايم؛دولت از طرف دستورالعمل برای داوطلبان 

 

 .نیست و يا هر آفر دريافت شده ديگر ارائه شدهقیمت نازلترينيآفر دارامکلف به قبولی  که ادارهما میدانیم  .01

 

 
 

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

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

 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گرددتاريخ:}
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 جدول قیمت اجناس  که در بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده و وارد میگردد

 دستورالعملبرايداوطلبان 10 اسعاردرمطابقتباماده– ج گروپ آفرهای

 54اجناس/ فورمه

 {MCIT-AFTEL/NCB/G-264/98/REBID}}   شماره داوطلبی:

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

 صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{هر صفحات }شماره 

بايد با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص در جدول  جدول قیمت0}داوطلب اين جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های مربوط خانه پری می نمايد. لست اقالم در فقره 

 اداره منطبق باشد.نیازمنديهای 

0 2 9 4 0 6 7 1 3 

شماره 
 

س
توضیح اجنا

 

کشور  
منبع 

 

تعداد
واحد 
 

قیمت فی واحد پرداخت 

محموله و بیمه }محل 

 مقصود{ 

قیمت پرداخت بیمه 

 و محموله فی قلم

 (4x6)ستون
 

قیمت فی قلم برای انتقاالت زمینی و ساير خدمات 

الزم در جمهوری اسالمی افغانستان جهت 

رسانیدن اجناس به محل مقصد مشخص شده در 

 صفحه معلومات داوطلبی

قیمت مجموعی فی 

 قلم

 (1+7ستون )

}شماره قلم درج 

گردد{
ت  
}توضیحا

س درج 
اجنا

گزددد{
 

}نام کشور تولید 

کننده درج 

گردد{
 

 }تعداد

ذکر  

 گردد{

}.واحد 

فزيکی 

ذکر گر 

 دد{

}قیمت فی واحد 

 پرداخت بیمه و محموله

 {درج گردد

}قیمت مجموعی 

پرداخت بیمه و 

 محموله درفی قلم

 {درج گردد

}قیمت مجموعی  }قیمت مرتبط فی قلم درج گردد{

 {درج گردد قلم

  قیمت مجموعی 

 نام داوطلب : }نام داوطلب درج گردد{

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

 {تاريخ درج گرددتاريخ : } 
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 جدول قیمت برای اجناس ساخته شده در بیرون جمهوری اسالمی افغانستان که قبالً وارد گرديده است

 دستورالعملبرايداوطلبان 10 اسعاردرمطابقتباماده– ج گروپ آفرهای

 50اجناس/ فورمه

 {MCIT-AFTEL/NCB/G-264/98/REBID}   شماره  داوطلبی:

   تاريخ:

(  جدول قیمت بايد همراه با لست اجناس و خدمات ضمنی 0}داوطلب اين فورمه های جدول قیمت را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری خواهد کرد. لست اقالم در فقره ) 

 توسط اداره در جدول نیازمنديها منطبق باشد.{ شده مشخص

 

 

0 2 9 4 0 6 7 1 3 01 00 02 

شماره 
 

 توضیح اجناس

ی
کشور اصل

 

تعداد 
واحد  
 

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 1) 

مصارفانتقاالت زمینی و 

سايرخدمات الزم جهت رسانیدن 

 اجناس به مقصد نهايی

مالیات بر 

فروش و 

ساير مالیات 

پرداخت شده 

يا قابل 

پرداخت فی 

قلم در 

که صورتی

قرارداد اعطا 

 گردد.

قیمت 

مجموعی 

فی رديف 

 قلم 

 (3 + 01) 
 

}تعداد اقالم درج گردد{
 

 

 یجات اجناس درج گردد{توض}

س درج 
ی اجنا

}کشور اصل

گردد{
 

}تعداد ذکر  گردد{
 

ی ذکر گر دد {
}.واحد فزيک

 

}قیمت فی واحد 

درفی واحد درج 

 گردد{

}مکلفیت های گمرکی و 

مالیات در فی واحد 

 شده درج گردد{ پرداخت

}قیمت خالص فی 

واحد مکلفیت 

های گمرکی و 

مالیات حمايوی 

 درج گردد{

 

}قیمت خالص فی قلم 

مکلفیت های گمرکی 

و مالیات وارداتی درج 

 گردد{

}قیمت فی قلم برای انتقاالت 

زمینی و ساير خدمات الزم در 

جمهوری اسالمی افغانستان درج 

 گردد{

}فروشات و 

ساير مالیات 

پرداخت قابل 

فی قلم در 

صورتیکه 

قرارداد عقد 

 شده باشد{

}قیمت 

مجموعی 

فی قلم درج 

 گردد{
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 واحد تعداد توضیجات اجناس  شماره

 واحد به 
ی

قیمت ف
شمول مکلفیت های  

گمریک و مالیات 
 پرداخت شده، 

ی
واردات

 به عدد

 واحد به حروف
ی

 قیمت مجمویع قیمت ف

1 

ELECTRICAL PARAMENTERS 

PARAMETER UNIT 0.6 

Max Conductor 

Resistance  

Ὠ/km 63 

Max Resistance 

Unbalances 

% 4.5 

Mutual Capacitance  nf/km 39±2 

Insulation Resistance  M Ὠ/km 2000 

Dielectric Strength  KV/5sec 15 

 CABLE SIZES  

Cables size is in accordance with the following table: 
WIRE SIZE 

(mm) 

WEIGHT 

(kg/km) 

LENGTH (m) 

0.6 21 330m coils or up to 

10000m on reels 
 

( درم05)پنجا   
 

متر  (10,000هر درم تا (
 )باشد

 عدد

      

   قیمت مجمویع: 

 نوت: برای روشن بهتر  لطف نمو ه به مشخصات لین مندرج شرطنامه مراجعه فرمائید

 :امضای داوطلب 

 

 :تاريخ
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 که درجمهوری اسالمی افغانستان ساخته میشوندجدول قیمت  اجناس 

 دستورالعملبرايداوطلبان 10 اسعاردرمطابقتباماده–ب و الف گروپ آفرهای

 52جناس/ا فورمه

 {شرطنامه درج گردد}شماره    شماره داوطلبی:

    شماره آفربديل:

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

 جدول قیمت بايد همراه با لست اجناس و خدمات ضمنی 0}داوطلب بايد اين فورمه های جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های داده شده خانه پری خواهد کرد. لست اقالم در فقره 

 اداره يکسان باشد.{ نیازمنديهای مشخص درجدول 

 { درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

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

 {درج گردد }تاريخ :  تاريخ

0 2 9 4 0 6 7 1 3 01 

شماره 
 

س
توضیح اجنا

 

تعداد
واحد 
 

قیمت مجموعی   قیمت فی واحد 

 فی قلم 

(9X 0) 
 

و  انتقاالت  مصارف

الی  سايرخدمات الزم 

رسانیدن به مقصد 

 نهايی

مصرف کارگر محلی، مواد خام و 

اجزاء اصلی از جمهوری اسالمی 

 افغانستان

 (0)فیصدی 
 

فروشات و ساير مالیه بر 

مالیات قابل پرداخت در فی 

قلم درصورتیکه قرارداد عقد 

 شده باشد 

قیمت 

 مجموعی 

(0+ 6 +7 

+1+3  ) 
 

}شماره  درج 

گردد{
}توضیحات  

س 
اجنا

گردددرج 
} 

}تاريخ داده 

ی 
شده تحويل

درج گردد{
} واحد  

فزيکی 

درج  اجناس

 {گردد

}قیمت واحد 

تحويل درمحل 

 کار درج گردد{

قیمت }مجموع 

تحويل درمحل 

کار فی قلم درج 

 گردد{

درج }قیمت فی قلم 

 {گردد

}مصرف کارگرمحلی، مواد خامو 

اجزاء ازداخلجمهوری اسالمی 

افغانستان طور فیصدی تحويلی 

 درمحل کار قیمت فی قلم{

}فروشات و ساير مالیات قابل 

پرداخت فی قلم درصورتیکه 

 قرارداد عقد شود{

}قیمت 

مجموعی فی 

درج  قلم

 {گردد

  قیمت مجموعی 
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 / بعد از فروش دمات ضمنیخ تکمیلبرای جدول قیمت 

 داوطلبان برای دستورالعمل 10 ماده با مطابقت در اسعار

 50اجناس/ فورمه  

 MCIT-AFTEL/NCB/G-264/98/REBID} شمارهداوطلبی:

 {قابل تطبین نیست}   شماره آفربديل:

  تاريخ:

  شده مشخص ضمنی خدمات و اجناس لست با  منطبق بايد  ها قیمت جدول ا ستون در اقالم  لست  نمايد. تکمیل ذکرشده های رهنمود مطابقتبا در را قیمت جدول های بايدفورمه }داوطلب

 گردد.{ درج نیازمنديها جدولدر اداره توسط
 

0 2 9 4 0 6 7 

شماره 

 خدمات 

انتقاالت زمینی و توضیح خدمات )به استثنای 

درجمهوری اسالمی افغانستان سايرخدمات الزم 

 جهت رسانیدن اجناس درمقصد نهايی آنها(

 قیمت مجموعی فی خدمت قیمت فی واحد واحد فزيکی کمیت منبعکشور 

 يا تخمیناً( X 6 0)ستون  

0       

2       

9       

4       

  قیمت مجموعی  

 

 { نام داوطلب درج گرددنام داوطلب }

 { ،درج گرددامضای شخصی که آفرراامضا میکندامضای داوطلب }

 {درج گردد تاريختاريخ }
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 تضمین آفر: ضمانت بانکی

 58فورمه اجناس/
 

 {درج گردد شماره دواطلبی}  شماره داوطلبی:

 }{ :پکیج يا بسته داوطلبیشماره 

 }{ تاريخ:

 {شماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحات }
 

 {صادر گردد مندرجاين فورمه ضمانت بانکی برای تضمین آفر بايد توسط يک بانک راجستر شده در مطابقت با رهنمودهای }

 {درج گرددنام بانک ما: }

 {نام و آدرس مکمل اداره درج گرددذينفع: }

 {درج گرددتاريخ تاريخ: }

 {شماره به ارقام درج گرددشماره تضمین آفر: }

{ تحت اعالن درج گردد نام قراردادآفرخود برای اجرای } "داوطلب"{، منبعد به نام مکمل داوطلب درج گردد نامکه }يافتیماطالع 

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

 شرايط شما، آفر بايد همراه با تضمین آفر ارائه گردد. می دانیم که مطابق  برعالوه

، مبلغ مجموعی بدون تعللصورت قطعی تعهد میسپاريم که به { بدينوسیله نام بانک درج گردددرخواست داوطلب، ما }براساس 

در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذيل گرديده بعد از دريافت اولین تقاضای تحريری شما  را {درج گردد مبلغ به حروف و ارقام}

 باشد، بپردازيم:

 بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آنتغییر يا انصراف از آفر  (0)

 داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفرانکار  (2)

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده (9)

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

 چهل و نهم اين قانون مادهمطابق حکم به دلیل تخطی در اين داوطلبی در صورت محرومیت داوطلب  (0)

 اين ضمانت درحاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد شد:

 ؛ يادستورالعمل برای داوطلبانطبق قرارداد امضای تضمین آفردرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دريافت  (6)

به  روز بعد از ختم میعاد اعتبار آفر21؛ ياامضای قرارداد با داوطلب برنده( 0درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

 {تاريخ ختم آفر درج گردد} شمول میعاد تمديد مدت اعتبار آفر
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 باشد.دريافت شده  اد فوقمیعاز قبلدرنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت اين تضمین بايد توسط ما 
 

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 710اين تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 {درج گردد مسئول مربوطامضای امضا: }

 {مهر گرددمهر: }
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 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر

 50فورمه اجناس/

 )قابل تطبیق نیست(

 {شماره داوطلبی درج گردد}  شماره داوطلبی:

 {درج گردد درصورتیکه اين آفربديل باشد، شماره تشخیصیه آن}  شماره آفر بديل:

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

 {شماره صفحه  و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
 

 {پری نمايد مربوط خانهداوطلب بايد اين فورمه را در مطابقت با رهنمودهای }

 {نام مکمل اداره درج گرددبه: }

 م که:امضا نموديم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زير 

 ما میدانیم که، طبق شرايط شما، آفربايد همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد. 

از }تاريخ  سر}تعدادسال درج گردد{از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما درصورت نقض وجايب تحت شرايط آفر می پذيريم که ما 

 محروم گرديم. وجايب داوطلب تحت اين آفر شامل موارد ذيل می باشد:{ ددرج گرد

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (0)

 تغییر يا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن (2)

 جدول قیمت های ارائه شده در آفرز پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در انکار داوطلب ا (9)

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

 .فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده (0)

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

 گردد. 

 {داردصالحیت امضای اين اظهار نامه را  امضای شخصی کهامضا : }

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

 {ل درج گرددروز، ماه و ساتاريخ: }

 {مهر گرددمهر :  }
 

 {گرد آفر را ارائه آفر بايد به نام تمام شرکا مشترک، اين اظهار نامه تضمین يادداشت: درصورت شرکت}
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 اجازه نامه تولید کننده

 15اجناس/ فورمه

 نیست( تطبیق )قابل

 {درج گردد دواطلبی}شماره  شماره داوطلبی:

 آن درج گردد{ نمبر تشخیصیه}درصورتیکه اين آفربديل باشد،   شماره آفربديل:

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{و صفحات }شماره صفحه 
 

 {مقام باصالحیت ترتیب و امضا گردددر فورمه رسمی تولید کننده توسط  }اين اجازه نامه بايد

 به: }نام مکمل اداره درج گردد{
 

 

نام { به }آدرس مکمل کارخانه های تولید کننده درج گردد}فابريکه دربا داشتن { شده درج گرددنوع اجناس تولید کننده رسمی}ولید {تنام و آدرس مکمل تولید کننده درج گرددما}

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

 می نمايیم. فراهم ، را به اجناس ارائه شده در آفر شرايط عمومی قرارداد21ماده ما بدينوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج 

 {امضا نماينده با صالحیت تولید کننده درج گرددامضا: }

 {نام/ نام های مکمل نماينده با صالحیت تولید کننده درج گرددنام: }

 {عنوان وظیفه درج گرددعنوان وظیفه: }

 {ب درج گرددنام مکمل داوطلامضا از جانب: }

 {تاريخ امضا درج گرددتاريخ: }
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 نیازمنديها جدول- پنجم قسمت
 

 

 

 

 

 محتوياتفهرست 

 عنوان  

 ی هد لست اجناس و جدول تحويل .0

 لست خدمات ضمنی و جدول تکمیل .2

 مشخصات تخنیکی  .9

 نقشه های تخنیکی .4

 آزمايشات و معاينات .0

 

 }يادداشت ها برای ترتیب جدول نیازمنديها{

 بايد توسط اداره شامل شرطنامه گرديده و حد اقل حاوی توضیح اجناس، خدمات ضمنی و جدول تحويل باشد.  نیازمنديهاجدول 

درج گرديده  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 نیازمنديهاهدف از 

، استفاده دستورالعمل برای داوطلبان42منحیث اساس در مطابقت با ماده  جدول قیمتو جدول نیازمنديها است، می باشد. عالوه برآن، در صورت انحراف کمیت در زمان اعطا قرارداد، از 

 میگردد. 

 تاريخ يا میعاد تحويل بايد بدقت با در نظرداشت موارد ذيل مشخص شود:

مصارف داللت به )تحويلی اجناس در مبداَ، يا  (Incoterms2015) بین المللیمطابقت با احکامشرايط تجارتدر  دستورالعمل برای داوطلبانشرايط تحويلی تصريح شده در مفاهیم .0

 داده شود؛ و اجناس به انتقال دهنده هاتحويل تحويلی زمانی صورت میگیرد که)اجناس، بیمه، و کرايه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و محموله، انتقال رايگان الی کشتی

 تائید لیتر آف کريدت( يا گشايش)امضای قرارداد،  تاريخ ذيل آغاز می گردد: مکلفیت های تحويلی اداره  از  .2
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 لست اجناس و جدول تحويلی .1

 تکمیل میگردد، خانه پری نمايد.  که توسط داوطلب "تاريخ تحويلی پیشنهاد شده "}اداره مکلف است اين جدول را  به استثنای ستون 

 کمیت توضیح اجناس شماره
واحد 

 فزيکی

محل نهايی 

مندرج صفحه 

 معلومات داوطلبی

 Inco terms))تاريخ تحويلیطبق  شرايط تجارت بین المللی 

تاريخ آغاز تحويلی 

 اجناس

تاريخ ختم تحويلی 

 اجناس

 

تاريخ تحويلی 

پیشنهاد شده توسط  

داوطلب }توسط 

داوطلب خانه پری 

 گردد{

}شما

ره 

درج 

گردد

} 

 }توضیح اجناس درج گردد{
}مقدار اقالم 

 درج گردد{

}واحد 

فزيکی 

 گردد{

}محل تحويلی 

 درج گردد{

}اولین تاريخ تحويلی 

 درج گردد{

}آخرين تاريخ 

 تحويلی درج گردد{

}تاريخ تحويلی 

پیشنهاد شده 

 داوطلب درج گردد{
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1 

 

ELECTRICAL PARAMENTERS 
PARAMETER UNIT 0.6 

Max Conductor 

Resistance  

Ὠ/km 63 

Max Resistance 

Unbalances 

% 4.5 

Mutual Capacitance  nf/km 39±2 

Insulation Resistance  M 

Ὠ/km 

2000 

Dielectric Strength  KV/5s

ec 

15 

 CABLE SIZES  

Cables size is in accordance with the following 

table: 

WIRE 

SIZE 

(mm) 

WEIGHT 

(kg/km) 

LENGTH (m) 

0.6 21 330m coils or 

up to 

10000m on 

reels  

( 01پنجا )

 درم

 
)هر درم تا 

متر  10,000

 باشد(

مطابق 

جدول 

ضمیمه 

 شده 

گدام شرکت 

مخابراتی افغان 

واقع  تیلی کام

شهر  -مهتاب قلعه

 م کابل

مکتوب از تاريخ سر 

 آغاز کار 

( 4چهار )در خالل 

بعد از صدور ماه 

 مکتوب آغاز کار
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 قابل تطبیق نیست -و جدول تکمیل آنبعد از فروش  ضمنیلست خدمات . 2

 {باشد (INCOTERMS) المللی بین تجارت شرايط و اجناس تحويلی شده درخواست  ريختا به مطابقت در و واقعی بايد  تکمیلی ريختا نمايد. تکمیل را جدول اين بايد اداره}

 

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه قابل اجرا 

 باشد(

 محل اجرا واحد فزيکی
تاريخ نهايی تکمیل 

 خدمات

شماره }

درج 

 {گردد

مقدار اقالم درج } {توضیحات خدمات ضمنی درج گردد}

 {گردد

واحد فزيکی }

 {گردد پدرج

 {گرددتاريخ تکمیل درج } {نام محل درج گردد}

0  

 

    

 

      

      

      

      

      

      



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

47 
 

 مشخصات تخنیکی .3

 {مشخصات تخنیکی هتهی رهنمود}

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

 مشخصات تخنیکی مفصل را با در نظرداشت موارد ذيل تهیه نمايد:

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

میگردد. ازين جهت، ترتیب مشخصات تخنیکی واضح سبب تسهیل تهیه آفر های جوابگو توسط داوطلبان و همچنان آزمايش، 

 ارزيابی و مقايسه آن ها توسط اداره میگردد. 

 صات تخنیکی مستلزم  آن است که تمام اجناس و مواد که وارد میگردند جديد، غیر مستعمل، و مودل های  جديد بوده مشخ

 مگر اينکه درقرارداد طور ديگری ذکر شده باشد. اند، آوری های جديد را شاملنو و اينکه آنها تمام 

  يک اساس خوب  های مشخصات از تدارکات مشابه ونهنم. د بکار گرفته شودمشخصات تخنیکی بايبهترين شیوه های رايج

 برای ترتیب مشخصات تخنیکی می باشد. 

  .اداره و داوطلب بايد از واحد های اندازه گیری سیستم متريک استفاده نمايند 

  مشخصات تخنیکی بستگی به پیچیده گی  تدارکات و  تکرار  شیوه تدارکات دارد. مشخصات تخنیکی مفیديت معیاری سازی

به صورت عموم در ساخت انواع مشابه اجناس  که کافی داشته باشد تا از محدوديت های طرز کار، مواد و تجهیزات وسعتد باي

 گردد.   جلوگیری مورد استفاده قرار میگیرد

 د معیارات  تجهیزات، مواد و طرز کار که در اسناد داوطلبی مشخص گرديده، محدود نباشد. معیارات بین المللی معتبر تا ح

به يک که ممکن  بايد مشخص گردد.  ذکر نام های تجارتی، شماره های کتالگ يا ساير تفصیالت هر گونه مواد يا اقالم را 

تولید کننده مشخص محدود میسازد، بايد تا حد ممکن اجتناب شود. در صورت که توضیح همچو اقالم غیر ممکن باشد، بايد 

ا ًذکر شود. هرگاه معیارات خاص ديگر يا کود های قابل اجرا در مشخصات متعاقب "همچو يا معادل آن"همیشه عبارات 

تخنیکی مورد نظر باشد، خواه از طرف  اداره تدارکاتی يا کشور ديگری واجد شرايط باشد، در اينصورت سند مبنی بر ساير 

ل شود، که مشخصات تخنیکی معیارات معتبر که حد اقل از داشتن کیفیت اساسی برابر  با مشخصات ذکر شده اطمینان حاص

 و کود های خاص،  نیز قابل قبول خواهد بود. 

  باشد:محدود به موارد ذيل   ومشخصات تخنیکی بايد نیازمنديهای مربوطه را بصورت مکمل توضیح نموده 

 مشخصات تخنیکی برای اجناس خواسته شده طور ذیل میباشد.

 

1- TEMPERATURE AND ENVIRONMENT  

The cables shall without detriment perform suitably throughout a temperature 

range of - 40 to + 70 C. 

2-  CONDUCTOR  
Each conductor is a solid wire of commercially pure annealed copper. Smoothly 

drawn, circular in cross section, uniform in quality and free form defects. 

Conductors meet the quality requirements of ASTM B3. The maximum 
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resistance for a cross section area of 1 mm and a length of 1 km is 17.241 ohms 

when measured at 23 ± 2 . The nominal conductor diameters may be 0.6 mm. 

3- SUSPENSION WIRE  

The suspension wire will consist of a solid galvanized steel wire having a 

diameter of 0.7± 0.02 mm with a tensile strength of 1400N/mm2 minimum and 

ultimate elongation of %3 MIN. the amount of zinc coating on the wire will be 

120 g/m2 according to ASTM A-475 or BS183. 

4- JACKET INSULATION 

The conductors and the suspension wire will be covered by black polyethylene, 

type I class C category 4 or 5 grade J-3 as per ASTM D 1248. The jacket 

thickness should be such that it satisfies the electrical requirements of this 

specification. 
 

5- CABLE FORMATION  

The cross section will be according to FIG.1 
 

 
 

6- ELECTRICAL PARAMENTERS 

PARAMETER UNIT 0.6 

Max Conductor Resistance  Ὠ/km 63 

Max Resistance Unbalances % 4.5 

Mutual Capacitance  nf/km 39±2 

Insulation Resistance  M Ὠ/km 2000 

Dielectric Strength  KV/5sec 15 

 

7-  CABLE SIZES  

Cables size is in accordance with the following table: 
WIRE SIZE (mm) WEIGHT 

(kg/km) 

LENGTH (m) 

0.6 21 330m coils or up to 10000m on reels 



شرطنامه معیاری تدارک اجناس  –اداره تدارکات ملی   

 

49 
 

 

Note: other length as request 

 

 

 

 تولید و ساخت اجناس الزمی باشد.معیارات مواد و طرز کار که جهت  .0

 آزمايشات مفصل الزم )شماره و نوع(  .2

 کامل  الزم برای تحويل ساير کار و يا خدمات ضمنی   .9

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

جريمه  تاخیر در صورت بر آورده لست مفصل ضمانت های کارآيئ که توسط ورنتی تحت پوشش قرار گرفته و  تطبیق   .0

 نشدن آن ضمانت ها.    

  تعداد/مقدار حد اکثر و حد اقل گرانتی شده را  بشمول کارايی و شرايطمشخصات تخنیکی بايد تمام خصوصیات تخنیکی

داوطلب معلومات  نموده وضمیمه فورمه تسلیمی آفر را  در صورت ضرورت، اداره يک فورمه داوطلبی اضافیمشخص نمايد. 

 مقدار گرانتی شده ارائه می نمايد.  مرتبط و کارآيی  مفصل در مورد همچو خصوصیات تخنیکی
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خواست نمايد که داوطلب يک بخش يا تمام مشخصات تخنیکی، جدول های تخنیکی يا ساير معلومات تخنیکی در اداره در هرگاه

ه اين معلومات در آفر داوطلب را مشخص ئو  اندازه معلومات الزم و شیوه ارا آفر را  تهیه نمايد، در اينصورت  اداره  بايد ماهیت

 نمايد.  

را درج جدول ذيل نمايد. داوطلب بايد يک مربوط  مشخصات تخنیکی الزمی باشد، اداره بايد معلومات ارائه خالصه در صورت که

 را نشان دهد ترتیب نمايد. معیارات  جدول مشابه را که مطابقت با 

 ناس و خدمات  ضمنی  بايد در مطابقت با معیارات و مشخصات تخنیکی ذيل باشد:اج

 نقشه های تخنیکی

 می باشد. ن ترسیماتاين شرطنامه ها شامل 

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

 ترسیماتلست 

شماره 

 ترسیمات
 مشخصات تخنیکی ترسیماتنام 

ات ذيل را تکمیل صخواسته شده بايد جديد، ساخت کمپنی، آخرين مودل و غیر مستعمل باشد و حد اقل مشختمام اجناس 

 نمايد.

0  
لطفاً معلومات ارائه نمائید که آيا مطابق مشخصات 

 است يا خیر؟

 

 آزمايشات ومعاينات

 

 آزمايشات و معاينات طوريکه در شرطنامه ذکر است عملی نمايند، آزمايشات و معاينات ذيل اجرا می گردند: }

 تفتیش بصری اجناس، .2

 تفتیش فزيکی .9

 تفتیش عملیاتی )در صورت ضرورت( .4

 

.مشخصات جنس، ساير تفتیش و بررسی که به فرمايش دهنده در رابطه به تخنیکی بودن اجناس اطمینان دهدو 
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 قسمت ششم: شرايط عمومی قرارداد

 تعريفات -0ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذيل را افاده می نمايند: 0.0

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت:  -0

قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اکمال کننده و اداره است که شامل اسناد قرارداد به شمول  -2

 ضمايم، ملحقات و اسناد مربوط آن میباشد.

 رداد و تعديالت منضمه آن می باشد. نامه قراتاسناد قرارداد: اسناد مندرج موافق -9

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

 و يا تعديل گردد. بق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید گرديده و می تواند مطا

 روز تقويمیروز:  -0

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

 مطابقت با شرايط مندرج قرارداد.

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

 اين قرارداد برای اداره تهیه می نمايد.

تدارک  شرايط خاص قراردادنهاديست که اجناس و خدمات ضمنی مربوط را مطابق اداره:  -1

 می نمايد.

خدمات متمم اجناس تحت اين قرارداد مانند بیمه، نصب، آموزش و حفظ و خدمات ضمنی: -3

 مراقبت ابتدائی و ساير مکلفیت های اکمال کننده تحت اين قرارداد میباشد.

شرايط خاص قرارداد: مجموع شرايط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با  -01

 ی گردد. نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین م

قراردادی فرعی: شخص حقیقی و يا حکمی است که اکمال قسمتی از اجناس تحت اين  -00

خدمات ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و طرزالعمل يا اجرای بخش از  تدارکات

 تدارکات به عهده دارد.

کننده: شخص حقیقی يا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات اکمال  -02

 وی عقد قراداد گرديده باشد. با

 مشخص می گردد. شرايط خاص قرارداد: محل که در اجناس تدارک شدهمحل تسلیمی  -09

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

قرارداد و ضمايم آن که مرتبط، متمم و مبین اسناد قرارداد می باشد،  دهنده تمام اسناد تشکیل 2.0

موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحیث يک و ترتیب تقدم آن ها در الزم و ملزوم يکديگر بوده 

 کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 

 تقلب و فساد -9ماده 
ی در مراحل داوطلبی ادهرگاه اداره از ارتکاب عمل فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اغفال توسط قرارد 9.0
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 )04الع کتبی به قراردادی در خالل مدت )يا اجری قرارداد اطمینان حاصل نمايد، میتواند با اط

شرايط عمومی  90ماده  0قرارداد در روشنی بند  روز قرارداد را فسخ نمايد. در اين صورت فسخ

 قابل تطبیق می باشد.  شرايط عمومی قرارداد 90صورت گرفته و احکام ماده  قرارداد

 در اين ماده معانی ذيل را افاده می نمايند:اصطالحات آتی  -0

فساد: عبارت از درخواست، دريافت، دادن يا پیشنهاد به صورت مستقیم يا  (0)

غیرمناسب کارکردهای جانب ديگر مستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیر

 )کارمندان تدارکات يا مديريت قرارداد( را تحت تاثیر قرار دهد؛

اً تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقايق که عمداً و يا سهو (2)

به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و 

 غیر مالی و يا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛

ر داوطلبان و يا میان داوطلبان و تبانی: عبارت از سازش میان دو يا بیشت (9)

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

 تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرين طرح گرديده باشد؛

رسانیدن به کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد و يا : تهديد و يا ضرر اجبار (4)

ساير داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم يا 

 غیر مستقیم؛ 

ن اسناد و اظهارات نادرست اخالل و موانع: تخريب، تزوير، تغییر يا کتماايجاد  (0)

 در پروسه تدارکات. 

اين ماده گردد،  0اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و يا  9.2

 مطابق احکام قانون مجازات گرديده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نیز می گردد.  

 معانی -4ماده 
 در اين سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نمايد.    4.0

 تجارت بین المللیشرايط  4.2

شرايط خاص وجايب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی واين سند شرايط تجارت بدر  -0

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

اين سند از ويرايش جديد شرايط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی در  -2

 استفاده صورت می گیرد.  ، مشخص می گردد شرايط خاص قراردادپاريس که در 

 تمامیت توافق  4.9

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

 میان جانبین ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 تعديل 4.4
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تعديل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزالعمل تدارکات 

 و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.0

مهلت دهی، يا اجتناب از تطبیق شرايط و اين بند، هیچگونهتخفیف،   2با رعايت جز  -0

مکلفیت ها توسط  يکی از جانبین که حقوق طرف ديگر را متاثر، محدود يا به آن لطمه وارد 

تداوم نقض قرارداد  از جانبین، يکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده نمايد 

 را مجاز نمی سازد. 

تحت اين قرارداد کتبی و  يا جبران خسارهحیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، صال -2

تاريخ داشته و توسط نماينده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و بايد مبین 

 حقوق و اندازه استثنا باشد. 

 قابلیت جدايی 4.6

، اين شودشرايط اين قرارداد ممنوع يا ملغی يا غیر قابل تطبیق دانسته  يا هرگاه يکی از احکام

 شرايط قرارداد نمیگردد. احکام و امر منجر به الغا و عدم تطبیق ساير 

 زبان -0ماده 
اسناد مربوط آن به يکی از زبان های ملی ترتیب ساير در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  0.0

شرايط خاص قرارداد میگردد. در داوطلبی های بین المللی اين اسناد به زبان که در 

ه، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به ساير مشخص گرديد

آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در صورت یب گرديده باشد، ترجمه تصديق شده زبان ها ترت

 نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط میگردد. 

اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن می  0.2

 باشد. 

شرکت های  -6ماده 

 مشترک
اکمال کننده يک شرکت مشترک، کانسرسیوم، يا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت هرگاه  6.0

مشترک در قبال ايفای تعهدات اين قرارداد مسوول بوده و يکتن از شرکا منحیث رهبر دارنده 

صالحیت نمايندگی می باشد. ترکیب يا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، يا انجمن بدون 

 وده نمی تواند. موافقت قبلی اداره تغییر نم

 واجد شرايط بودن -7ماده 
تابعیت هر کشور واجد شرايط را داشته باشند. اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.0

اکمال کننده و يا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه يک کشور بوده يا در آن کشور ثبت 

 باشد، و يا به اساس قانون همان کشور فعالیت نمايند، اتباع همان کشور محسوب میگردند. 

منشا از کشور واجد شرايط را داشته باشند. س و خدمات ضمنی تحت اين قرارداد بايد اجنا تمام 7.2

اصطالح منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده 
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 ساير مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد. ا در نتیجه ساخت، پروسس و يا طی و ي

 اطالعیه ها -1ماده 
هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت اين قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هدف از  1.0

 کتبی عبارت از تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دريافت آن می باشد.  

اطالعیه سر از تاريخ تسلیمی و يا تاريخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاريخ تسلیمی  1.2

 ر همان تاريخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود. و تاريخ اعتبا

 قانون نافذ -3ماده 
اين قرارداد تابع قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین  3.0

 جمهوری اسالمی افغانستان صورت میگیرد. 

 حل منازعات -01ماده 
های خويش را برای حل منازعات و اختالفات ناشی از اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش  01.0

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ااين قرارداد با استفاده از مذ

( روز جانبین درحل منازعه يا اختالفات توسط مشورۀ دوجانبه به نتیجه 21هرگاه در خالل ) 01.2

 گردد. ارجاع می شرايط خاص قراردادموضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج نرسند، 

 علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 01.9

طرفین به اجرای وجايب مربوطه تحت اين قرارداد ادامه خواهند داد مگراينکه طورديگری  -0

 موافقه نمايند؛ و

 اداره تمام پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نمايد.  -2

تفتیش و بررسی  -00ماده 

 ها توسط حکومت
اکمال کننده مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و ياد داشت های خود و قراردادی های  00.0

اکمال کننده توجه داشته فرعی مربوط اين قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

از تفیتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم شرايط  یباشد که عمل جلوگیر

 ايجاد مانع تلقی گرديده و منجر به فسخ قرارداد می گردد.  عمومی قرارداد

 حدود اکماالت -02ماده 
 مشخص می شود.  جدول نیازمنديهااجناس و خدمات ضمنی قابل اکمال در  02.0

تحويل و اسناد  -09ماده 

 مربوط
با جدول نیازمنديها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  09.0

صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و ساير اسناد که  قرارداد شرايط عمومی  99ماده  0رعايت بند 

 مشخص میگردد.  شرايط خاص قراردادتوسط اکمال کننده بايد تسلیم داده شوند، در 

مسوولیت های  -04ماده 

 اکمال کننده
و  يط عمومی قراردادشرا02بايد در مطابقت با ماده رااکمال کننده اجناس وخدمات ضمنی  04.0

 اکمال می نمايد.  شرايط عمومی قرارداد 09در مطابقت به ماده جدول تحويل و تکمیل 

 قیمت قرارداد -00ماده 
پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمالکننده صورت  00.0

 از اين امر مستثنی است.   شرايط عمومی قراردادمیگیرد. هر نوع تعديل قیمت مجاز در 
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 شرايط پرداخت -06ماده 
پرداخت ها بشمول هرگونه پیش پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشد(، طبق شرايط خاص  06.0

 قرارداد صورت میگیرد. 

اکمال کننده درخواست پرداخت خويش را بصورت کتبی توام با انوايس که نشان  06.2

دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده و ايفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره 

 ارائه می نمايد.  

( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط 91پرداخت ها به اکمال کننده در خالل مدت ) 06.9

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

پرداخت ها به قراردادی به واحد پولی افغانی صورت میگیرد مگر اينکه اسعار قیمت آفر در  06.4

 طور ديگر تذکر رفته باشد. حه معلومات داوطلبی صف

مندرج شرايط خاص قرارداد نگردد، در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  06.0

 تانه مندرج شرايط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد. تک

مالیات و  -07ماده 

 مکلفیت های گمرکی
در صورتیکه اجناس بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات  07.0

بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و ساير انواع مالیات که در خارج از 

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

صورتیکه اجناس در داخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، مسؤلیت کلی در  07.2

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

 اکمال کننده می باشد. 

فیفات، پاداش ها اداره تالش نمايد تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه معافیت مالیاتی، تخ 07.9

 يا امتیازات )در صورت موجوديت(در کشورفرمايش دهنده، استفاده نمايد. 

 تضمین اجرا -01ماده 
 01تذکر رفته، اکمال کننده بايد در مدت شرايط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوريکه در  01.0

شرايط خاص روز بعد از در يافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در 

 تهیه نمايد.  قرارداد، 

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل  01.2

 استرداد می باشد. 

بايد به واحد پولی مندرج قرارداد يا ساير واحد پولی قابل قبول اداره در شکل تضمین اجرا  01.9

 يا ساير اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  شرايط خاص قرارداد مشخص شده 

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه 21تضمین اجرا در خالل مدت ) 01.4

طور شرايط خاص قرارداد  مکلفیت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد میگردد، مگراينکه در
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 ديگر مشخص شده باشد.

 حق چاپ و نشر -03ماده 
حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و ديگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال  03.0

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

 يا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گرديده باشد، اين حق برای شخص ثالث محفوظ می باشد. 

 معلومات محرم -21ه ماد
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و يا ساير معلومات که طور مستقیم و يا غیر مستقیم  21.0

توسط ساير طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گرديده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا 

يا ختم قرارداد فراهم  نمايند. حتی در صورتیکه اين معلومات قبل، در جريان و يا بعد از فسخ

گرديده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و ساير معلومات را که از 

اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای انجام وظايف وی تحت اين 

ادی فرعی را به منظور حفظ قرارداد نیاز باشد، فراهم نمايد. در اينصورت اکمال کننده تعهد قرارد

 اخذ می نمايد.  شرايط عمومی قرارداد  21محرمیت در مطابقت با ماده 

اداره نبايد همچو اسناد، ارقام و يا ساير معلومات  دريافت شده از اکمال کننده را به هر  21.2

کننده نبايد منظوريکه به اين قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده نمايد. به همین ترتیب، اکمال 

همچواسناد، ارقام و يا ساير معلومات دريافت شده از اداره را به مقاصد غیر از اجرای اين قرارداد، 

 استفاده نمايد.

 اين ماده باالی معلومات ذيل قابل تطبیق نمی باشد: 2و  0مکلفیت های مندرج  بند  21.9

کننده اين قرارداد شريک آن معلومات که  اکمال کننده و دولت با ساير نهاد های تمويل  -0

 می سازند؛

 يا معلوماتیکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛ -2

معلوماتیکه در جريان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و مالکیت  -9

 طرف علنی کننده بوده است ؛ يا 

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

 محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد.

احکام اين ماده نبايد هرگونه تعهد در رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هريک از جانبین  21.4

 را قبل از تاريخ قرارداد در ارتباط به اکمال کل قرارداد يا بخش متعلق به آن تعديل نمايد.

 احکام اين ماده بعد از فسخ يا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.   21.0

عقد قرارداد  -20ماده 

 فرعی
در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت اين قرارداد، درصورتیکه  تباًکه بايد اداره را اکمال کنند 20.0

قبالً در آفر داوطلب  مشخص نگرديده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی 

فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت 
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 ده تحت اين قرارداد را متاثر نمی سازد. ها، وجايب و مسوولیت های اکمال کنن

 را رعايت نمايند. شرايط عمومی قرارداد  7و  9قرارداد های فرعی بايد احکام مواد  20.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته  21در صورتیکه قرارداد فرعی الی  20.9

اين عمل نقض فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  21باشد، يا قرارداد فرعی بیشتر از 

قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گرديده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در اين 

د فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی صورت قراردا

 طی مراحل میگردد.  

مشخصات و  -22ماده 

 معیارها
 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.0

اجناس و خدمات قابل اکمال تحت اين قرارداد بايد با مشخصات تخنیکی و ستندرد های  -0

مطابقت داشته باشند. درصورتیکه کدام ستندرد قابل جدول نیازمنديها  0قسمت مندرج

 اجرا ذکر نشده باشد، ستندردهای رايج در کشور منشا و يا باالتر از آن قابل اجرا می باشد. 

اکمال کننده می تواند از پذيرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات، مشخصات  -2

ده است و در اختیار وی قرار می گیرد با يا سايراسناد که به نمايندگی از اداره ترتیب گردي

 صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نمايد.

در صورتیکه در قرارداد از کودها و ستندردهايکه قرارداد درمطابقت به آنها تطبیق میگردد  -9

 جدول نیازمنديهاتذکر رفته باشد، ويرايش و تجديد چنین کود ها همانی خواهد بود که در 

ديده است. در جريان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و ستندردها صرف مشخص گر

قابل اجرا  شرايط عمومی قرارداد  99در صورت تائید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 

 می باشد. 

 بسته بنديو اسناد -29ماده 
فاسد شدن آن الی منظور جلوگیری از تخريب و يا ه اکمال کننده  طبق قرارداد، اجناس را ب 29.0

رسیدن به مقصد نهايی بسته بندی می نمايد. بسته بندی بايد توانايی مقاومت در برابر گرما، 

سرما، رطوبت و يا قرار گرفتن در معرض هوايی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته بندی بايد 

 ردد.  با در نظرداشت فاصله مقصد نهايی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی تعیین گ

بسته بندی، عالمه گذاری و نوشته ها در داخل يا بیرون بسته ها بايد با معیارات خاص که در  29.2

و ساير رهنمود های ارائه  شرايط خاص قراردادقرارداد درج گرديده بشمول معیارات مندرج  

 شده توسط اداره مطابقت داشته باشد.  

 بیمه -24ماده 
پولی که به آسانی  واحدبا بصورت مکمل اجناس که تحت اين قرارداد اکمال میگردند بايد  24.0

جريان تولید، انتقال، ، تخريب در مقابل مفقودیدر–قابل تبديل از کشور واجد شرايط بوده 
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قابل (Incoterms2015) شرايط تجارت بین المللینگهداری و تحويل در مطابقت با 

مشخص شده است، بیمه شده باشد، مگر اينکه  شرايط خاص قرارداداجراء يا به طوريکه در 

 طوری ديگر ذکر شده باشد.  شرايط خاص قرارداددر 

 انتقال -20ماده 
صورت (Incoterms2015) شرايط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  20.0

 طور ديگری تذکر رفته باشد.شرايط خاص قرارداد میگیرد، مگر اينکه در 

آزمايشات   -26ماده 

 و معاينات
اکمال کننده به مصرف خود و بدون تحمل مصرف از جانب اداره، تمام آزمايشات و معاينات   26.0

درج گرديده، انجام خواهد شرايط خاص قرارداد  اجناس و خدمات ضمنی مربوط را طوريکه در

 داد.

آزمايشات و معاينات فوق الذکر می تواند در محالت مربوط اکمال کننده،  قراردادی فرعی، در  26.2

محل تحويل، مقصد نهايی و يا ساير محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان که در  

اين ماده در صورتیکه  9از آن تذکر رفته باشد انجام يابد. با رعايت بند  شرايط خاص قرارداد

معاينه در محالت مربوط اکمال کننده و يا قراردادی فرعی وی انجام يابد، تسهیالت و  آزمايش و

همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید به معاينه 

 کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد. 

شرايط عمومی 26.2 مادهشات و معاينات مندرج اداره يا نمايندۀ مؤظف وی حق حضور در آزماي 26.9

را خواهد داشت، مشروط براينکه اداره تمام مصارف مربوط به همچو حضور را متحمل  قرارداد

 شود. 

در صورتیکه اکمال کننده آماده همچو آزمايشات و معاينات باشد، با اطالعیه قبلی که محل و  26.4

ه باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف زمان انجام معاينه و آزمايش در آن تذکر رفت

ثالث و يا تولید کننده اجازه و يا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و يا نماينده وی در 

 جريان معاينه و آزمايش را حاصل می نمايد.

اما بمنظور اداره میتواند از  اکمال کننده هر آزمايش و يا معاينه را که در قرارداد درج نبوده  26.0

تثبیت مطابقت مشخصات و کار آيی اجناس با مشخصات تخنیکی و ستندرد های مندرج اين 

قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نمايد. مشروط بر اينکه مصارف انجام معاينات و آزمايشات 

 به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمايشات و معاينات پیشرفت ساخت،

جايب وی تحت اين قرارداد را متآثر سازد، تعديالت الزم در واجراآت اکمال کننده و انجام ساير 

 تاريخ تحويل و تکمیل و ساير وجايب متآثره صورت میگیرد. 

 نمايد. می اکمال کننده راپور نتايج همچو آزمايشات و معاينات را به اداره ارائه  26.6

اداره میتواند اجناس و يا پرزه جات آن را که در آزمايش مورد قبول قرار نمی گیرد و يا در  26.7

مطابقت به مشخصات  نباشد، رد نمايد. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد 
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شده را تصحیح يا تعويض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز 

، بدون تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمايش و معاينه صورت می باشد

 گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره يک بار ديگر تکرار می نمايد. 

اکمال کننده موافقه مینمايد که اجرای آزمايش و معاينه اجناس و پرزه جات آن، حضور اداره و  26.1

فراهم سازی ورنتی  اين ماده  6 نده وی در جريان آزمايش و يا ارائه گزارش بر مبنای بنديا نماي

 ها و ساير مکلفیت های تحت اين قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 

 جريمه تاخیر -27ماده 
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام يا قسمتی از اجناس يا تکمیل قسمت يا تمام  27.0

قانون خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جريمه تآخیر مطابق حکم ماده سی و نهم 

طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد.  تدارکات و حکم يکصد و  هشتم 

فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد،  01قدار جريمه تاخیر وضع شده بالغ بر در صورتیکه م

 فسخ میگردد.   شرايط عمومی قرارداد  90قرارداد مطابق ماده 

 ورانتی -21ماده 
اکمال کننده تضمین مینمايد که تمام اجناس جديد، غیر مستعمل و از جديد ترين مودلها  21.0

رطرح و مواد را شاملمی باشند، مگراينکه درقرارداد طور میباشد و اينکه آنها تمام بهسازی ها د

 ديگری تصريح گرديده باشد. 

، اکمال کننده تضمین شرايط عمومی قرارداد22ماده  0بند  2عالوه برآن با درنظرداشت جز  21.2

مینمايد که اجناس عاری از نواقص ناشی از اجراآت ، فروگذاری يا کتمان و يا نواقص ناشی از 

 ديزاين، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرايط موجود در مقصد نهايی، می باشد.  

ماه بعد از تسلیمی و پذيرش اجناس يا هر بخش در مقصد نهايی که  02ورانتی بايد برای مدت  21.9

ماه بعد از تاريخ حمل از بندر يا  01تذکر رفته است و يا به مدت  شرايط خاص قرارداددر 

مگر اينکه در بارگیری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. 

 طور ديگر تذکر رفته باشد. خاص قراردادشرايط 

اداره بمحض دريافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود  21.4

مطلع می سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را 

 فراهم میسازد.  

، اجناس شرايط خاص قرارداد ننده در مدت مندرجبه محض دريافت اطالع از نواقص، اکمال ک 21.0

 ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم يا تعويض می نمايد. 

شرايط در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   21.6

دست میگیرد. نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ريسک اکمال کننده  روی  خاص قرارداد

 اين اقدامات ساير حقوق اداره تحت اين قرارداد را متآثر نمی سازد.    
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 حق ثبت اختراع -23ماده 
اين ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و يا  2اکمال کننده در صورت رعايت بند  23.0

اتهام نقض حق اختراع، ديزاين، عالمه تجارتی، حق نشر و ساير حقوق مالکیت فکری و يا حقوق 

توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به داليل ذيل موجود در معیاد قرارداد مالکیت و جايداد 

 . پذيردمی 

نصب اجناس توسط اکمال کننده يا استفاده اجناس در کشوريکه محل آن درآنجا  -0

 واقع میباشد؛ و

 فروش در هرکشوريکه اجناس درآنجا تولید شده اند -2

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و يا اين 

ل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعم

 تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در اين قرارداد اکمال نگرديده باشد نمی گردد. 

اين ماده، اداره اکمال  0در صورت اقامه دعوی و يا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  23.2

به طی مراحل دعوی و ادعا به و اکمال کننده اقدام با اطالعیه کتبی مطلع ساخته را کننده 

 را به مصرف خود انجام می دهد. يا دعوی بمنظور تسويه ادعا مصرف خود نموده و مذاکرات 

روز بعد از دريافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام  21هرگاه اکمال کننده در مدت  23.9

خويش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب 

 اکمال کننده دارا می باشد. 

به درخواست اکمال کننده انجام و مذاکره را طی مراحل دعوی  اداره کمک های الزم به منظور  23.4

 داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.   

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و يا اتهام نقض حق اختراع، ديزاين، عالمه تجارتی، حق  23.0

نشر و ساير حقوق مالکیت فکری و يا حقوق مالکیت و جايداد موجود در معیاد قرارداد توسط 

 داره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  ا

 حدود مسوولیت -91ماده 
 به استثنای حاالت سوء رفتار يا غفلت جرمی: 91.0

کننده تحت اين قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی اکمال  -0

استفاده، از دست دادن تولید يا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، 

اينکه اين استثنا وجايب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع  مشروط بر

 جريمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قیمت ممج -2

قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اينکه حد در بر گیرنده مصارف ترمیم يا 

ه تخطی خسارکلفیت اکمال کننده برای جبران تعويض تجهیزات ناقص يا م

 حقوق حق اختراع نباشد.  
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تغییر در قوانین  -90ماده 

 و مقررات نافذه
بیست و  مدتبه استثنای اينکه در قرارداد طور ديگری ذکر شده باشد، در صورتیکه بعد از  90.0

( روز قبل از تاريخ تسلیمی آفر قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال يا نظامنامه 21هشت )

تعديل  که دارای حیثیت قانونی در جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصويب، نشر، ملغی يا

در  دلطوريکه منجر به تغییر تاريخ تسلیمی يا قیمت قرارداد گردد، تغییرات معاگرديده باشد،

وارد میگردد. علی الرغم اين در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد تاريخ تحويلی و قیمت قرارداد ،

در تعديل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات معادل قابل اجرا دانسته نمی 

 . شود

حاالت  -92ماده 

 Forceغیرمترقبه)

Majeure) 

ل در اثر حاالت غیر مترقبه جريمه تآخیر، عدم استرداد تضمین در صورت وقوع  تآخیر در اکما 92.0

 اجرا يا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

( در اين ماده عبارت از واقعات يا شرايط خارج Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 92.2

نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری 

جنگ ها يا انقالبات،  پروايی وی نباشد. اين حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدوديت های قرنطین، تحريم حمل و نقل 

 بوده می تواند. 

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر  92.9

داليل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خويش تا حدی امکان ادامه داده 

و راه  های بديل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت غیرمترقبه نباشد را جستجو می نمايد. مگر 

 ه اداره هدايت کتبی ديگری را صادر نموده باشد. اينک

دستور تغییر و   -99ماده 

 تعديالت قرارداد
، در هر زمان با صدور اطالعیه، شرايط عمومی قرارداد  1اداره می تواند در مطابقت با ماده  99.0

 تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در يک يا چند موارد ذيل وارد نمايد: 

ترسیمات، ديزاين، طرح ها يا مشخصات، در صورتیکه اجناس تحت اين قرارداد صرف در  -0

 برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال يا بسته بندی؛ -2

 محل تحويل؛ و -9

 بايد تهیه گردد. کننده خدمات ضمنی که توسط اکمال -4

ز برای در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش يا افزايش مصارف و يا زمان مورد نیا 99.2

اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت اين قرارداد گردد، تعديالت الزم در قیمت قرارداد، 

جدول تکمیل و يا هر دو وارد گرديده و قرارداد طبقآ تعديل میگردد. هر گونه در خواست تعديل 

مال روز بعد از تاريخ در يافت دستور تغییر توسط اک 21توسط اکمال کننده تحت اين ماده بايد 

 کننده صورت میگیرد. 
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قیم خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد،  99.9

موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای ساير 

 طرف ها در يافت می نمايد، تجاوز نمايد. 

هر گونه تعديل يا تغییر در شرايط قرارداد صرف در صورتی امضا تعديالت توسط طرفین معتبر  99.4

 می باشد. 

تعديل میعاد  -94ماده 

 قرارداد
هرگاه در میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرايط مواجه گردد که منجر به عدم توانايی وی  94.0

شرايط عمومی   09در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

تآخیر و داليل آن اطالع می دهد.  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل قرارداد

 د و هشتمت لزوم تعديل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نوصوردر

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد. 

، تاخیر توسط  اکمال شرايط عمومی قرارداد  92به استثنای حاالت غیر مترقبه، مندرج ماده  94.2

جريمه تآخیر در مطابقت با کننده در انجام  مکلفیت هايش تحت اين قرارداد، منجر به وضع 

اين  0میگردد. مگر اينکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند  شرايط عمومی قرارداد26ماده 

 ماده تعديل گرديده باشد.   

ختم و فسخ  -90ماده 

 قرارداد
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 90.0

در صورت وقوع موارد ذيل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده  -0

 قرارداد را تماماً يا قسماً فسخ نمايد. 

بخش يا تمام اجناس در مدت يک هرگاه اکمال کننده موفق به تحويلی  (0)

، شرايط عمومی قرارداد  94مندرج قرارداد يا در مدت تمديد شده آن طبق ماده

 نگردد.  

 گاه اکمال کننده موفق به اجرای ساير وجايب مندرج قرارداد نگردد؛ ياهر (2)

هر گاه اداره بر اين باور برسد که اکمال کننده در جريان داوطلبی يا اجرای  (9)

 زده باشد.  شرايط عمومی قرارداد  9قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

، اکمال شرايط عمومی قرارداد 90ماده  0بند  0مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

در صورت فسخ کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

 اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.قسمی قرارداد 

 فسخ به سبب افالس 90.0

زمان می تواند با صدور اطالعیه به اکمال در صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر  -0

کننده، قرارداد را فسخ نمايد. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل 

 تاديه نمی باشد.
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 فسخ يک جانبه توسط اداره 90.2

اداره میتواند با ارسال اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را قسماً يا کالً فسخ نمايد. اطالعیه  -0

يد مبین فسخ يک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاريخ اعتبار فسخ قرارداد، با

 باشد.  

مطابق  ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 21اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

شرايط قرارداد و قیمت قرارداد پذيرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده، اداره يکی از موارد 

 ل را انتخاب می نمايد:ذي

 تحويل و تکمیل هر بخش در مطابقت با شرايط و قیم قرارداد؛ و يا (0)

انصراف از قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای  (2)

اجناس و خدمات ضمنی که قسماً تکمیل و مواد و بخش هائیکه قبالً توسط اکمال 

 کننده تهیه شده است.

 واگذاری -96ماده 
و اکمال کننده مکلفیت های خود تحت اين قرارداد را کالً يا قسماً واگذار کرده نمیتوانند،  اداره 96.0

 سب شده باشد.قبلی جانب ديگرکاينکه موافقه مگر 

 منع صادرات -97ماده 
در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدوديت صادرات اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  97.0

يت وضع شده در استفاده از تجهیزات، دمتوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و يا محدو

توانائی اکمال  گردد واس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشا وضع اجن

اکمال کننده را از مکلفیت ايفای تعهداتش  دات مندرج قرارداد را سلب نمايدکننده در ايفای تعه

اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور  براينکه سازد، مشروطمعاف می 

 انجام اکماالت را ارائه نمايد.  
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 قراردادشرايط خاص   -قسمت هفتم 

استناد می احکام ذيل به شرايط ذيل خاص قرارداد، شرايط عمومی قرارداد را تکمیل و يا تعديل می نمايد. درصورت تناقض 

 گردد. 

شرايط عمومی در ماده های مربوطه  ايتالیک به شکلها در يادداشت ، در صورت لزومشرايط خاص قرارداد}رهنمود  تکمیل  

مناسب را با استفاده از نمونه های  و کلمات جاگزينداخل قوس ها را حذف نموده  های ذکرشده است. اداره بايد رهنمود قرارداد

 نمايد{ درج ذيل

 ضمايم مواد شرايط عمومی قرارداد و تعديالت ماده  شرايط عمومی قرارداد

شرايط  0ماده  0بند  1جز 

 عمومی قرارداد

 مخابرات و تکنالوژی معلوماتی وزارت  -افغان تلی کامشرکت مخابراتی نام اداره: 

دارای  های مرکز و واليات MDF( درم برای 05خريداری سیم هوائی به مقدار پنجا ) نام پروژه:

 MCIT-AFTEL/NCB/G-264/98/REBID} :شماره داوطلبی 

 نوع قرارداد: قرارداد بالمقطع

 0.0ماده  6و    0جزء 

 شرايط عمومی قرارداد

 روز: روز تقويمی میباشد.

توسط اکمال کننده در مطابقت با شرايط مندرج  ( ماه 4در مدت چهار  )تکمیل: اکمال اجناس 

 قرارداد.

 0ماده  0بند  09جز 

 شرايط عمومی قرارداد

 -شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع مهتاب قلعه محل  پروژه/مقصد نهايی عبارت اند از: 

 . DDPافغانستان. به اساس اصطالح تجارتی بین المللی  -کابل

شرايط  4ماده  2بند  0جز 

 عمومی قرارداد

معانی اصطالحات شرايط تجارتی بین المللی در شرايط تجارت بین المللی تصريح گرديده است. 

شرايط  ماننددر صورتیکه معنی يک اصطالح شرايط تجارتی وحقوق و وجايب طرفین تحت آن 

ساير شرايط تجارت بین تصريح نگرديده باشد، توسط } (Inco terms) تجارت بین المللی

 { تصريح میگردد.المللی 

شرايط  4ماده  2بند  2جز 

 عمومی قرارداد

 میباشد. {2100( }Incotermsويرايش اصطالحات تجارت بین المللی )

شرايط  0ماده  0بند 

 عمومی قرارداد

 { می باشد.  دریزبان قرارداد: }
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شرايط عمومی  1ماده 0بند 

 قرارداد

 برای ارسال اطالعیه ها، آدرس اداره قرارذيل می باشد:

 آمر تهیه و تدارکاتسید اکلیل سید زاده، قابل توجه: 
 749416655 (93)+شماره تماس : 

 sayed.eklil@afghantelecom.afايمیل: 

  آدرس:

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 آمريت تهیه و تدارکات

 تعمیر پست پارسل -منزل چهارم

 محمد جان خان وات، کابل

شرايط  01ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 طور ذيل خواهد بود: عمومی قرارداد شرايط 01ماده  2طرزالعمل حکمیت در مطابقت به بند 

قراردادی را دارا بوده بودن يا داخلیو شرطنامه مواد جدا گانه برای حکمیت در صورت خارجی  }

. يادداشت توضیحی ذيل  بايد و در حین ترتیب شرطنامه مواد مربوط در شرطنامه درج میگردد

 تحرير گردد.  شرايط عمومی قرارداد 01ماده  2بند  0در جز 

در صورت  01ماده  2بند  2جز در صورت عقد قرارداد با اکمال خارجی و  01ماده  2بند  0جز }

 {گردد می درج با اکمال کننده داخلی در شرطنامه  قراردادعقد 
 

 قرارداد با اکمال کننده خارجی:   -1

}در صورت عقد قراردادهای با اکمال کننده خارجی، حکمیت تجارتی بین المللی نسبت به ساير 

روشهای حل منازعات مفید تر واقع میگردد. در میان ساير قواعد نافذ بر حکمیت، اداره می تواند 

، احکام حکمیت (UNCITRAL)کمیسیون قانون تجارت بین المللی ملل متحد قواعد حکمیت 

، قواعد حکمیت بین المللی لندن يا قواعد (ICC)د حکمیت اطاق تجارت بین المللی،قواع0376

 حکمیت  تجارت استاکهولم  را استفاده نمايند{ 

را انتخاب نمايد، مواد نمونوی ذيل درج  UNCITRALدرصورتیکه اداره قواعد حکمیت }

 {  میگردد

، مشاجره و يا ادعای ناشی از اين ، هر نوع منازعهشرايط عمومی قرارداد  01ماده  2بند  0جز 

جمهوری  قرارداد، تخطی، فسخ و يا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف )خارج از

صورت UNICITRALدر مطابقت با قواعد حکمیت اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده( 

 میگیرد. 

انتخاب نمايد، آن ماده درج  ( را (ICCهرگاه اداره احکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی }

 {گردد

توسط يک يا ناشی از اين قرارداد،  : هر نوع منازعهشرايط عمومی قرارداد  01ماده  2بند  0جز 

mailto:eklil_farotan@hotmail.com
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 ( حل و فصل می گردد. ICC)از قواعد حکمیت اتاق تجارت بین المللی  با استفادهبیشتر حکمان 

کهولم را انتخاب نمايد، آن ماده  درج هرگاه اداره احکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی استا}

 {گردد

، هر نوع منازعه، مشاجره و يا ادعای ناشی از اين شرايط عمومی قرارداد01ماده  2بند  0جز 

جمهوری  قرارداد، تخطی، فسخ و يا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف )خارج از

اطاق تجارت بین المللی در مطابقت با قواعد حکمیت اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده( 

 صورت میگیرد.  استاکهولم

 {در صورتیکه اداره احکام دادگاه بین المللی لندن را انتخاب نمايد، آن ماده درج گردد}

، هر نوع منازعه، مشاجره و يا ادعای ناشی از اين شرايط عمومی قرارداد  01ماده  2بند  0جز 

جمهوری  خ و يا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف )خارج ازقرارداد، تخطی، فس

 دادگاه بین المللی لندندر مطابقت با قواعد حکمیت اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده( 

 صورت میگیرد. 

 قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی افغانستان:   -2

در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسالمی افغانستان باشد، 

به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را جع می گردد  قبل از ارجاع به محاکم ذيصالح موضوع

 و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد.

در صورت عدم رضايت يکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع به 

 محکمه ذيصالح راجع میگردد. 

شرايط  09ماده  0بند 

 عمومی قرارداد

 جزئیات انتقال و ساير اسناد يکه توسط اکمال کننده ارائه میگردد عبارت اند از:  

به طور منظم و بسته بندی مناسب که به اجناس صدمه فزيکی نرسد بايد در میعاد اعتبار قرارداد 

واليت کابل به  )شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع مهتاب قلعه (در محل تحويلی 

 انتقال گردد. DDPاصطالح تجارت بین المللی  اساس

 

 ،اجناس دريافت خواهند شد، درصورت عدم دريافتاسناد فوق الذکر توسط اداره قبل از رسیدن 

 اکمال کننده در مقابل هرگونه مصارف باالنتیجه مسوول خواهد بود.

شرايط  00ماده  0بند 

 عمومی قرارداد

نمی "قیمت قابل تاديه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعديل }

 { "باشد
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شرايط  06ماده  0بند 

 قراردادعمومی 

 روش و شرايط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت اين قرارداد قرار ذيل می باشد:{حکم نمونوی}

 يل صورت میگیرد:طور ذج از کشور به اسعار خارجی بوده و خاررداخت ها به پ -0

( ده فیصد قیمت قرارداد را منحیث پیش پرداخت در خالل 01اداره می تواند )پرداخت:پیش  (1)

( روز بعد از امضای اين قرارداد در مقابل تسلیمی تضمین معادل و قابل اعتبار که 91مدت سی )

قابل تطبیق در فورمه مربوط شرطنامه يا سايرفورمه های قابل قبول اداره باشد، پرداخت نمايد. 

 نیست

افتتاح  توسطرا اجناس انتقال شده ( فیصد قیمت قرارداد 11اداره می تواندهشتاد ): در انتقال (2)

شرايط عمومی  09 لیتر آف کريدت به نام اکمال کننده و تسلیمی اسناد مشخص شده در ماده

 نیست قابل تطبیقپرداخت نمايد. قرارداد، 

( روز بعد از تسلیمی اجناس و 91( ده فیصد قیمت قرارداد در مدت )01) در پذيرش اجناس: (3)

تطبیق  قابلپرداخت توسط اداره، پرداخت میگردد.  تصدور تصديق قبولی اداره و ارائه درخواس

 نیست

 در داخل کشور به واحد پولی افغانی بوده و طور ذيل صورت می گیرد:پرداخت ها  -2

( روز بعد از تسلیمی 91( ده فیصد قیمت قرارداد در مدت )01)در پذيرش اجناس: (  9)  (4)

، پرداخت اکمال کنندهاجناس و صدور تصديق قبولی اداره و ارائه درخواست پرداخت توسط 

 قابل تطبیق نیستمیگردد.

( ده فیصد قیمت قرارداد را منحیث پیش پرداخت در 01اداره می تواند )پیش پرداخت: (  0) (1)

روز بعد از امضای اين قرارداد در مقابل تسلیمی تضمین معادل و قابل ( 91خالل مدت سی )

قابل اعتبار که در فورمه مربوط شرطنامه يا سايرفورمه های قابل قبول اداره، پرداخت نمايد.

 تطبیق نیست

( فیصد قیمت قرارداد به محض تسلیمی اجناس و 011) صد اداره می توانددر مورد تحويلی: (  2) 

 پرداخت نمايد.شرايط عمومی قرارداد، 09اسناد مشخص شده در ماده ارائه 

 پرداخت ها: (0)

محل مقصود، تشريح و معاينه توسط هیئت مکمل جنس در% تهیه و انتقال 155پرداخت ها بعد از 

و تائیدی شعبات ذيربط،  صورت خواهد گرفت با در نظر داشت ارائه کاپی جواز و بل  موظف

(Invoice ارائه شده ).توسط قراردادی همراه با داشتن تائیدی آمريت تهیه و تدارکات 
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شرايط  06ماده  0بند 

 عمومی قرارداد

مطابقت با مشخصات داده شده، قبولی اجناس توسط هیئت  معاينه و تکمیلی موفقانه قرارداد 

 صورت میگردد.

قابل اجرا بپردازد } تکتانهمیعاد تاخیرپرداخت بعد ازاينکه فرمايش دهنده بايد به اکمال کننده 

 {روز خواهد بود. نیست

 {خواهد بود.نرخ به ارقام و حروف درج گرددقابل اجراء } تکتانهنرخ 

شرايط  01ماده  0بند 

 عمومی قرارداد

 {است"تضمین اجراء }ضرورت 

 {می باشد. قرارداد قیمتاز مجموع  فیصد 15 اجراءمبلغ تضمین 

 نزد اداره باقی میماند. و میعاد رفع نواقص، تضمین اجرا الی ختم قرارداد

مطابق تصور }مبلغ تضمین اجراء معموالً طور فیصدی قیمت قرارداد ذکر میشود. اين فیصدی 

عدم اجرای قرارداد توسط اکمال کننده تعیین می گردد. در حاالت  اثراتتوسط اداره و  خطر

 % می باشد.  01عادی، فیصدی تضمین اجرا 

شرايط  01ماده  9بند 

 عمومی قرارداد

 { می باشد. افغانی تضمین اجراء به واحد پولی }

}در داوطلبی های ملی، تضمین اجراء بايد به واحد پولی جمهوری اسالمی افغانستان )افغانی( 

 باشد{

 .ارائه می گردد تضمین بانکتضمین اجراء به شکل 

شرايط  01ماده  4بند 

 عمومی قرارداد

 صورت میگیرد.قرار داد و میعاد رفع نواقصمیعاد روز بعد از ختم  28ء اجرااسترداد تضمین 

شرايط  29ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

با مهر و تاپه و امضاء ريس، اسناد در داخل و بیرون بسته ها: ه بسته بندی، عالمه گذاری و ارائ

 می باشد.  معاون و يا صالحیت دار شرکت

شرايط  24ماده  0بند 

 قرارداد عمومی

 (Incoterms) مسوولیت انتقال اجناس، پوشش بیمه بايد طوريکه در شرايط تجارت بین المللی

 مشخص شده است، می باشد. در صورتیکه در مطابقت با  شرايط تجارت بین المللی

(Incoterms) {احکام مشخص بیمه ايکه باالی آن موافقه صورت گرفته است نباشد، طور ذيل

 )قابل تطبین نیست({می باشد.بلغ و  واحد پولی درج گرددبه شمول پوشش، م
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شرايط  20ماده  0بند 

 عمومی قرارداد

مشخص شده  (Incoterms) مسوولیت انتقال اجناس طوريکه در شرايط تجارت بین المللی

 است، می باشد. 

 نباشد، مسوولیت انتقال طورذيل(Incoterms) در صورت که مطابق شرايط تجارت بین المللی

طبق اين قرارداد از اکمال کننده تقاضا خواهد شد تا اجناس را به يک جای مشخص "می باشد: }

مقصد نهايی درداخل جمهوری اسالمی افغانستان که بنام محل پروژه ياد می شود، انتقال دهد. 

مصارف انتقال، بیمه، و گدام داری، در قرارداد مشخص گرديده  توسط اکمال کننده پرداخت و در 

 یمت قرارداد اضافه میگردد.{ق

شرايط  26ماده  0بند 

 عمومی قرارداد

 توسط هیئت معاينه طور ذيل صورت میگیرد:و معاينه  آزمايش

 تفتیش و معاينه بصری .0

 تفتیش و معاينه فزيکی  .2

 معیانه عملیاتی ) در صورت ضرورت( .9

و ساير معاينات در مطابقت به مشخصات داده شده در صورت که ايجاب کند، توسط هیئت 

 معاينه صورت خواهند گرفت. 

شرايط  26ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

{ وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی -افغان تیلی کاممخابراتی شرکت و معاينه در } آزمايش

 راه اندازی میگردد. 

شرايط  27ماده  0بند 

 عمومی قرارداد

 

 می باشد.   { در مقابل هر روز تاخیرقیمت قرارداد از مجموع فیصد  5.1جريمه تآخیر }

فیصدقیمت مجموعی قرارداد  1.0  فیصد در مقابل هر روز تآخیر و يا 1.0 } اندازه جريمه تآخیر

 در مقابل هر هفته تآخیر میباشد{

 می باشد.  قیمت قرارداداز مجموع { فیصد%15حد اکثرمبلغ جريمه تآخیر }

 حد اکثر رقم پولی جريمه تآخیر يا غیابت الی ده فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد.

شرايط  21ماده  9بند 

 عمومی قرارداد

{ مخابرات و تکنالوژی معلوماتیوزارت به منظور استفاده در امور مربوط به ورانتی، مقصد نهايی }

 می باشد. 

شرايط  21 ماده 0بند 

 عمومی قرارداد

 )قابل تطبیق نمی باشد ورنتی میباشد سال مدت يکبه جنس فوق الذکر 
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 های قرارداد فورمه–قسمت هشتم  -0

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     00فورمه اجناس/

 موافقتنامه قرارداد   02فورمه اجناس/

 فورم تضمین اجراء   09فورمه اجناس/

 فورم تضمین پیش پرداخت   04فورمه اجناس/
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2نامه قبولی آفر  

11اجناس/ فورم  

}شماره صدور اين نامه را درج نمايید{ شماره: }تاريخ صدور اين نامه را درج نمايید{ تاريخ:   

}نام اداره تدارکاتی را درج نمايید{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمايید{آدرس:   

}نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمايید{ به:  

}آدرس داوطلب برنده را درج نمايید{ آدرس:  

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

به ترتیب روز، ماه و سال بنويسید{ شما برای تدارک }نام پروژه يا قرارداد را  اطالع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ }تاريخ را

بنويسید{، به قیمت قطعی مجموعی مبلغ }مبلغ را به ارقام و حروف بنويسید{، طوريکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان 

ده است.مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط اين اداره قبول گردي  

( روز تقويمی از تاريخ صدور اين نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل 01لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوريکه در شرطنامه مربوطه درج 

گرديده، به اداره تسلیم نمايید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل و در ذيل تذکر 

 استرداد نخواهد بود. معلومات مزيد در جدول ذيل درج می باشد:

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

کات: }شماره قرارداد مربوطه را درج نمايید{شمارۀ تشخیصیه تدار  

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

 نوعیت تضمین اجرای قرارداد: }نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گرديده است را بنويسید{

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

 زمان عقد قرارداد: }تاريخ و ساعت عقد قرارداد را بنويسید.{

اد: }محل عقد قرارداد را بنويسید.{مکان عقد قرارد  

همچنین غرض مطالعه و مزيد معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه اين نامه به شما ارسال گرديد

                                                 

 
یدگی به اعتراضات ( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و يا رس0طبق فقره ) 2

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

 ی شود. صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری اين کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال م
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قرارداد  موافقتنامه  

 12اجناس/ فورمه

 

 {داوطلب برنده اين فورمه را درمطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری می نمايد}

 {  میانروز، ماه و سال درج گردداين موافقتنامه قرارداد به تاريخ }

 اداره ياد می شود و{ جمهوری اسالمی افغانستان که منبعد بنام نام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد} (0)

{ که دفتر مرکزی نام کشور اکمال کننده درج گردد{ که شرکت ثبت شده تحت قوانین }نام اکمال کننده درج گردد} (2)

 ياد میشود، عقد گرديده است.  "اکمال کننده"{منبعد بنام آدرس اکمال کننده درج گرددآن }

{ آفر داوطلب برنده را جزئیات  اجناس و خدمات ضمنی درج گرددطوريکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی }

قیمت "{ که منبعد بنام قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، بااسعار مشخصه درقرارداد درج گرددبرای تدارک اجناس فوق به مبلغ }

 ياد میشود، قبول نموده است.  "قرارداد

 اين موافقتنامه موارد ذيل را تصديق مینمايد:

 اين موافقتنامه، کلمات و اصطالحات همان معنی را افاده می نمايند که درشرايط قرارداد برای آنها در نظر گرفته شده است.در -0

اسناد ذيل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر يک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط  -2

 میگردد:

 موافقتنامۀ قرارداد (0)

 خاص قرارداد شرايط (2)

 شرايط عمومی قرارداد  (9)

 نیازمنديهای تخنیکی )به شمول جدول نیازمنديها و مشخصات تخنیکی( (4)

 آفراکمال کننده و جدول های اصلی قیمت  (0)

 اطالعیه اعطاء توسط اداره (6)

 {هرگونه اسناد ديگر عالوه گردد}  (7)

تناقض يا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، اين قرارداد باالی ساير اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجوديت   -9

 ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر نوع اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را در مقابل پرد  -4

  نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرايط قرارداد اصالح نمايد.

مبالغ قابل اجرا تحت احکام اين قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه نمايد که قیمت قرارداد و يا ساير می اداره تعهد  -0

 خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 

اسالمی افغانستان بوده و سر از تاريخ فوق الی  بدينوسیله جانبین تصديق مینمايند که اين موافقتنامه درمطابقت با قوانین جمهوری

 { قابل اعتبار می باشد. درج گردد روز، ماه و سالتاريخ }
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 به نماينده گی از اداره:

 {اسم درج گردداسم: }

 { امضای مقام ذيصالحامضاء: }

 {عنوان وظیفه درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده }

 {شهرت شاهد درج گردددر حضور داشت }

 

 ازطرف و به نماينده گی از اکمال کننده:

 {اسم درج گردداسم: }

 {عنوان وظیفه امضا کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا کننده: }

 {امضای مقام ذيصالحامضاء: }

 {شهرت شاهد درج گردددر حضورداشت }
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

 {را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نمايدبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه }

 {روز، ماه و سال  تسلیمی آفر درج گرددتاريخ: }

 {شماره و تشريح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و عنوان داوطلبی : }

 {اسم بانک درج گردداسم بانک: }

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {تضمین اجرا درج گردد شماره} شمارۀ تضمین اجراء:

 شمارهياد می شود، قرارداد شماره } "اکمال کننده"{، که منبعد بنام نام مکمل اکمال کننده درج گردداطالع حاصل نموديم که } 

{ را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور اکمال } روز، ماه وسال درج گردد{ مؤرخ }قرارداد درج گردد

 { عقد می نمايد. توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد

 عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرايط اين قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم می باشد. 

بمجرد دريافت { را مبلغ به حروف و ارقام درج گرددیم که بدون چون و چرا مبلغ }تعهد می نمائ به درخواست اکمال کننده،

ی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرايط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه داليل و زمینه های ارسال تقاضا کتبتقاضای 

 ازجانب شما، بپردازيم. 

{ اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق اين تضمین بايد قبل از تاريخ روز، ماه و سال درج گردداين تضمین الی تاريخ }

 دفتر بانک تسلیم داده شود. متذکره به 

 )الف( آن میباشد. 21ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  710اين تضمین تابع مقرره منتشره شماره 

 

 با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد{نماينده   }امضا، نام و وظیفه

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

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

 {روز، ماه و سال  تسلیمی آفر درج گرددتاريخ: }

 {شماره و تشريح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و عنوان داوطلبی : }

 {اسم بانک درج گردداسم بانک: }

 {استفاده گرددورق رسمی بانک }

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {تضمین پیش پرداخت درج گردد هشمار}تضمین پیش پرداخت:  هشمار

{، کهمنبعد بنام نام و آدرس مکمل اکمال کننده درج گردد{اطالع حاصل نموديم که }نام قانونی و آدرس بانک درج گرددما }

{ را که منبعد بنام روز، ماه وسال درج گردد{ مؤرخ }قرارداد درج گردد شمارهشماره }ياد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"

 عقد نمايد. {توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور اکمال

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

{ را بمجرد دريافت مبلغ به حروف و ارقام درج گرددبه درخواست اکمال کننده، تعهد می نمايیم که بدون چون و چرا مبلغ }

اشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ن

 باشد، به شما بپردازيم. 

{ روز، ماه و سال درج گردد{ الی تاريخ }روز، ماه و سال درج گردداين تضمین از تاريخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده}

 اعتبار و قابل اجرا می باشد.  

 اطاق تجارت بین المللی میباشد. 710ره شماره اين تضمین تابع مقرره منتش

 {امضا نماينده با صالحیت اخذ گردد}

 بانک{ }مهر

 


