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 مقدمه

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

تمویل می  1استفاده از وجوه عامهدر تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با توسط ادارات تدارکاتی المللی ترتیب گردیده و 

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

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

 ه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. این شرطنام مفاد
 

صادره واحد پالیسی تدارکات  PPU/C016/1386شماره با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال 

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

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

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

 

 مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:این شرطنامه از  قلن
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مصارف عامه تصریح گردیده که شامل  سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی وعبارت از پول یا  وجوه عامه 

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

 ی شود، می باشد.گذاشته م
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 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

جدول  5قسمت ضمنی مندرج خدمات  و اجناس به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 1.1 داوطلبی ساحه -1ماده 
این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر  نمبرتشخیصیه ،. نامصادر مینماید نیازمندیها

 . درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفح درتشخیصیه هربخش 

 : شرطنامه این در

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

 می باشد؛وسط طرف مقابل ت یاسناد دریافت

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

 به معنی روز تقویمی می باشد.  "روز" -3

از  یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.1 وجوه -2ماده 

صادر  منظور آنبه  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهبرای تادیات  تعهد شده راوجوه مالی 

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

بودجه ملی، عواید 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 3.1 فساد و تقلب -3ماده 

 ی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: مایند. روی این ملحوظ اصطالحات آترعایت ن را اجرای قرارداد

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز  هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت ،درخواستاز : عبارت فساد -1

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

 . دهد

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

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

 اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

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

سائرین  اعمال نادرستصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن ابدست آوردن مقمنظور 

 طرح گردیده باشد.

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

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

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

 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط پروسه تدارکات

فساد، مرتکب  مستقیماً یا ازطریق نمایندهکه ای را برنده داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2

 نماید. می در مراحل داوطلبی گردیده است لغو  وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد یتبانتقلب، 

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

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

( ماده چهل و نهم قانون 1فقره )در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادی را داوطلب اداره  3.4
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 . نمایدتدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

یادداشت ها و ، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  3.5

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

 نماید. 

 داوطلب -4ماده 

 واجد شرایط
 

 هحصف مندرجمحدودیت های  رعایتبا  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1
ساکن، تبعه  ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. نداشته باش معلومات داوطلبی

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

 محسوب می گردد. 

جهت انجام خدمات مشورتی برای  ادارهبا شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2

یا  گماشته شده درحال حاضر کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادطرح، مشخصات، وسایر  هتهی

باشد  ارائه نمودهتدارکاتی  مراحلرا درعین  یک آفر یا  بیشتر از و ارتباط داشتهدرگذشته 

در تضاد منافع واقع می گردد.  (مجاز باشد این دستورالعمل 13مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده )

 داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود. تضاد منافع،  وقوعصورت 

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

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

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

قابل قبول اداره باشد ارایه  کهبه شکل مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 4.5

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

 گیرد. 

و اجناس  -5ماده 

واجد ضمنی   خدمات 

 شرایط 

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجنا ولیدبع تمن 5.1

 باشد.  صفحه معلومات داوطلبیشده در 

تاسیسات صنعتی  تجهیزات، تولیدات،ماشین آالت، مواد خام،   ،اشیا شامل مادهدر این اصطالح اجناس  5.2

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

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

 باشد.  ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی   طی نتیجه ساخت، پروسس و یا
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 شرطنامه محتویاتب.  

 بخش -6ماده 

 های شرطنامه
های ذیل می باشد. تمام  قسمتبوده و در برگیرنده  3و  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.1

 . می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز این د 8ضمایم صادره طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح  :2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها : 2بخش 

 نیازمندیها جدول  :5قسمت 

 قرارداد :3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

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

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

  ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. 

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

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

توضیح  -7ماده 

 شرطنامه
بصورت کتبی با تماس به آدرس  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره 7.1

در ( روز 7مطالبه نماید، مشروط بر اینکه 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 نماید. نقل این توضیح به تمام 3اداره درخالل مدت )

 رسال میگردد. داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ا

 طرزالعمل کم سی امح ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتمطالبه شده ضیحباالثر تو ادارههرگاه  7.2

 اجراآت می نماید.  این دستورالعمل 24 هماد 2و بند  تدارکات

اشتراک د، از داوطلب برای میتوان دارها پیرامون مندرجات شرطنامه، االتوجواب به س توضیح و به منظور 7.3

 دعوت نماید.  داوطلبیمعلومات  هصفح در مندرجوقت  محل، تاریخ و قبل ازداوطلبی در هدر جلس

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

  جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. اری از تاریخ برگز
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تهیه شده بعد  باتجوادر جلسه و  شده ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هجلسگزارش  7.5

  میگردد. ارسالنموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه( روز به تمام 5)حد اکثر از جلسه درمدت 

 ثر نمی سازد. را متا ویاهلیت  ،قبل از داوطلبیه در جلس داوطلب عدم حضور 7.6

تعدیل  -8ماده 

 شرطنامه ها
 تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.( روز قبل از 3حد اقل الی )، میتواند اداره 8.1

ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت صادر ایم ضم 8.2

 نموده اند ارسال میگردد. 

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

 تمدید نماید. دستورالعملاین  24 هماد 2 بند در مطابقت با میعاد تسلیمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 

 داوطلبی
نتیجه مراحل اداره بدون در نظر داشت تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1

 .ندارد لیتی درقبال همچون مصارفوئمس گونههیچ  یتدارکات

 بان آفرز - 10ماده 
مشخص گردیده ترتیب  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1

اداره  ،میگرددسایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه اسناد حمایوی و د. درمیگ

 به آفر، توضیح جهتلزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. در صورت می تواند 

   می گردد. استناد   ارایه شدهترجمه 

اسناد شامل  -11ماده 

 آفر
 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 11.1

، 12 مواددرمطابقت با  قیمت های و جدولر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛این  15و  14

 ؛ این دستور العمل 21درمطابقت با ماده آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 ؛دستورالعملاین  22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

  ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4

 17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی و خدمات اجناس واجد شرایط تثبیت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛دستورالعملاین 

  30و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات مطابقت  تثبیت مدارک اسناد و -6

 دستورالعمل؛این 

این دستورالعمل  19طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد  اهلیتتثبیت مدارک  اسناد و  -7

 ؛  قبولی آفر صورتیدر

 .معلومات داوطلبی هصفح سایر اسناد مطالبه شده در -8

 هفورم - 12ماده 

  تسلیمی آفر و جدول
بدون کدام تغییر خانه پری   (فورمه های داوطلبی ) 4سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 12.1

 گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.   ا صالحیت داوطلب امضا و مهرشخص بگردیده و  توسط 
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 قیمت های 
آن را به صورت مناسب طبق اصل  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2

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

 نماید. تسلیم)رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت(  امضا شخص با صالحیت

 آفرهای بدیل -13ماده 
از قبولی  معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیل  13.1

 آن تذکر رفته باشد. 

قیم آفر  -14ه ماد

 و تخفیفات 
قیمت باید های تسلیمی آفر و درجدول  هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 14.1

 د. با شرایط ذیل باشدرمطابقت 

 ارایه گردد. به صورت جداگانه  قیمت  های در جدول اقالم و بخش ها تمام قیمت ها برای  14.2

،  قیمت مجموعی تخفیفات پیشکش شده بعد از اجرای قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 14.3

 .  می باشدآفر 

)فورم آفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی شرط  هرگونه تخفیف بدون قید ومکلف است  داوطلب 14.4

 در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد بود. نماید.  پیشنهاد و جدول قیمت خویش( 3شماره 

جدید  ویرایش سایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در وتجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.5

طوریکه در پاریس،  اطاق بین المللی تجارت همنتشر (Incotermsتجارت ) شرایط بین المللی

 تذکر رفته است، می باشد.  معلومات داوطلبی هصفح

اینکه در نمی باشد. مگر  تغییردر جریان اجرای قرارداد، قابل قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  14.6

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

میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی  رد دستورالعملاین  30ماده شده و مطابق 

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

 ظر گرفته می شود. قیم صفر در ن

در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید.  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7

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

 قابل تطبیقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات  ( 1فقره ) 2 جزتمام اقالم شامل هر بخش 

،  گشائی شوند داوطلب  می تواند در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان بازمیباشد. 

  را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی بیشتر ازقرارداد تخفیف مشروط برای عقد 

 اسعار آفر -15ماده 
معلومات  صفحهقیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 15.1

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  داوطلبی

اسناد  -16ماده 

اهلیت  تثبیت

 داوطلب

 هباید فورمداوطلب  دستورالعمل،این   4 مادهدرمطابقت با  واجد شرایط بودن تتثبی به منظور 16.1

نماید. درصورت عدم ارایه و یا را خانه پری  (داوطلبیه های فورم ) 4 قسمت  مندرجتسلیمی آفر 
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 ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود. 

اسناد  -17ماده 

واجد شرایط  ثبوت

 بودن اجناس و

 ضمنیخدمات 

ور منشآ اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 17.1

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

 د.نمایخانه پری  دستورالعمل این  5ماده 

 اسناد – 18ماده 

تثبیت تطابق اجناس و 

 خدمات ضمنی آن

و معیارهای  شرطنامهمشخصات مندرج  اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1

با مشخصات اجناس  تطابق مدارک مستند را مبنی بر خویش آفر ضم، داوطلب باید مربوط آن

 ه نمایند.یارا (نیازمندی ها جدول) 5قسمت  مندرجمعیارات  تخنیکی و

نقشه جات ، نوشته جات میتواندتثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ک مدار 18.2

و مشخصات و 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 

 ول نیازمندیها را نیز شامل نماید. جد

و سایر ملزومات منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3

 را معلومات داوطلبی هصفح وم اجناس درجریان مدت مشخص درکارآیی مناسب و مدابرای 

 تهیه نماید.

ها توسط  ککتال وعالیم تجارتی و  موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برایهای تعیین شده  معیار 18.4

بمنظور شرح نیازمندی بوده و ارایه سایر اجناس  صرف که در جدول نیازمندیها درج گردیده، اداره

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

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

 نماید.   ارایهاشد را ب مندرج جدول نیازمندیها معادل یا باالتر از مشخصات

اسناد  -19ماده 

اهلیت  ثبوت

 داوطلب

برای اداره با در نظر داشت  قبولی آفر  اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  19.1

 حاالت ذیل قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -1

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

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

 ارایه نماید؛  را دافغانستان باش

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

به منظور توانمند و مجهز را   با وی صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد تجارتی نداشته و 

طوری که در شرایط قرارداد تذکر  انجام مکلفیت های عرضه پرزه جات حفظ و مراقبت، ترمیم و 

   به اداره معرفی نماید؛، رفته

بر آورده  را (ارزیابی و اهلیتهای معیار) 3قسمت   اهلیت مندرج شرایط از هریکباید داوطلب  -3
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 نماید. 

دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2

 رعایت موارد زیر می باشد: 

 مشترک باشد؛ رکایشیک از برای هر اهلیت آفر شامل معلومات  -1

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

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

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

 رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

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

 .استنقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده  -6

( فیصد و شریک 25، هر شریک باید حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  19.3

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

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

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

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

میعاد  -20ماده 

 اعتبار آفرها
در داوطلبی ید. این مدت درج می نما معلومات داوطلبی هصفح را در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1

بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت  ( روز90از ) کمترنمی تواند های ملی 

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

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

کتبی مطالبه نماید. در  طور از داوطلب آنمیعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 20.2

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

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

 گردد.  می مسترد وی ، تضمین آفراز جانب داوطلب میعاد اعتبار آفر

 آفر تضمین -21ماده 
آفر  تهیه نماید. منحیث جزء آفر خودمکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1

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

مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول افغانی و یا  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2

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

 ارایه گردد. به شکل ضمانت بانکی و پول نقد  -1

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

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

 نماید.  ت تضمین آفر را  ضمانمالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای 
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فورمه های ) 4قسمت مندرج تضمین آفر تضمین آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3
، ترتیب منظور گردیده باشدو یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره  (داوطلبی

 گردد. 

با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  ،  این دستورالعمل 21 هماد 5بند  هدایت در صورت تطبیق -4

 باشد.  پرداختقابل 

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

ز ر ایشتب( روز 28) حد اقل ،لدستورالعماین  20 هماد 2بند مطابقت با میعاد اعتبار تضمین آفر در -6

 .میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد

این دستورالعمل  21( ماده 1در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ) 21.3

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

 د، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشالذکر 

 دستورالعملاین   44 هطبق ماد  داوطلب برندهعقد قرارداد با از بعد  موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 21.4

 .مسترد میگردد  به آنان

 در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد: 21.5

 بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن؛ انصراف از آفر در صورت تغییر یا  -1

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

 آفر؛

 ؛قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه عقد اجتناب داوطلب برنده از -3

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

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

بنام  فر یا اظهار نامه تضمین آفر باید، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6

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

  (داوطلبی ه هایفورم) 4 قسمت شاملداوطلب مشترک  موافقت نامه ایجاد تمامی شرکای شامل

  ترتیب گردد. 

  آفرالزم نباشد، و تضمین معلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7

این  20ه ماد 2 انصراف نماید. حالت مندرج بند  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -1

 دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 

 تضمینامضای قرارداد نشود؛ یا  حاضر به دستورالعمل این 43ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه -2

 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاین  44 هرا درمطابقت با ماد اجراء

غیر واجد شرایط ، معلومات داوطلبی هصفحمدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت        
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 آن از  معلومات داوطلبی هصفح درمشروط بر اینکه  نماید.اعالم برای عقد قرارداد با همان اداره 

 تذکر رفته باشد.  

 امضاء آفر  -22ماده 
ترتیب و این دستورالعمل  11 هادمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.1

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

درصورت موجودیت تفاوت میان اصل تسلیم گردد.  معلومات داوطلبی هصفحبه تعداد مندرج 

 . وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

نماینده قانونی باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2

  داوطلب امضاء گردد. 

توسط شخصیکه   نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد کههرگونه وسط  22.3

 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب نرا امضا نموده  آفر

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 تسلیمی، مهر -23ماده 

 آفر  مت گذاریو عال
آفر ها در صورت  یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی شخصاًداوطلب می تواند آفر خویش را  23.1

 ، امکان پذیر می باشد. معلومات داوطلبی صفحهدر آن  تذکر

 به شمولآن را  کاپی هر با ید اصل و تسلیم مینمایند، یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -1

ده شده باشد، در پاکت های دادستورالعمل اجازه این  13 هآفرهای بدیل، درصورتیکه طبق ماد

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

ه ماداین   3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی  در داخل یک پاکت گذاشته شوند. های آفر

 صورت میگیرد. 

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

 آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد:های  تپاک 23.2

   ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

   باشد؛ 24 ماده 1تدارکاتی در مطابقت با بند اداره عنوانی  -2

و هر نوع توضیحات  1ماده  1نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -3

  باشد.  معلومات داوطلبی هصفح اضافی مندرج 

 27ماده  1مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند  هشدارحاوی  -4

  باشد. 

بازگشایی  مفقود شدن محتویات و ول تعویض/ئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3

  قبل از وقت آن نخواهد بود. 
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 میعاد  –24ماده 

 هاتسلیمی آفر
 تسلیم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 24.1

تمدید نماید. میعاد تسلیمی آفر ها را ،  8 لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده در صورت می تواند اداره  24.2

ادامه میعاد تسلیمی تمدید شده در طول مکلفیت های  اداره و داوطلب حقوق و  یتمامصورت   در این

  . می یابد

آفر  –25ماده 

 وقت های نا

 رسیده

 د. نمیگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسیده آف 25.1

 -26ماده 

، تعویض و انصراف

  هاتعدیل آفر

 سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارداوطلب می تواند، قبل از  26.1

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

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

 باید: بوده و این اطالعیه شده

ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با این دستورالعمل  23و  22در مطابقت با مواد  -1

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

 توسط اداره دریافت 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  در فاصله زمانی آفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3

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

 تواند.  صورت گرفته نمی

 آفر گشایی – 27ماده 
 یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  و ده را در محضر عام در محل، تاریخاداره آفر های دریافت ش 27.1

 مربوط ش خاص آفر گشاییارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نماید

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر 

 

نشانی  "انصراف" ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهگشایی، رییس هیئت آفر گشدر مجلس آفر  27.2

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

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

موجودیت اطالعیه انصراف که  گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباشد، باز میئه شده نارانامه 

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

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

صالحیت نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در  توام با "تعویض"انی شده با کلمۀ نش

صورتی موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت 

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

تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه ز و محتویات آن به تفصیل خوانده می شود. با

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

 قرائت میگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند. 
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هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیل،  27.3

موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می 

در  اشندجلسه داوطلبی قرائت گردیده بنماید. آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در 

نا وقت  25ماده  1ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

 رسیده باشد. 

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه  27.4

با دقت چسپ شفاف )اسکاشتیپ( می ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها ئو بمنظور مص پری، امضاء

 نماید. 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

 محرمیت -28ماده 
اهلیت  بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1

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

 گردد. 

، ارزیابی مالی و مقایسه، ارزیابی ابتداییاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2

 میگردد.وی  منجر به رد آفر بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادتخنیکی و ارزیابی ارزیابی 

عقد قرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با  آفر گشایی الی زمان ، از28 هماد 2علی الرغم بند  28.3

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

ارزیابی  - 29ماده 

 ابتدایی 

تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازی می اداره ارزیابی ابتدایی را جهت   29.1

 نماید:

 آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده است؛ -1

 صفحه معلومات داوطلبیتضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت مندرج  -2

 قابل اعتبار است؛

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

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

 فوق آفر رد میگردد.  29ماده  1در صورت عدم رعایت بند  29.2

توضیح آفر  –30ماده 

 ها
مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1

، ماهیت، و قیمت آفر تغییر وارد صورت گرفته و نمیتواند در محتوا کتبی مطابق مندرج در خواست،
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بدون در هر نوع توضیح ارایه شده نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. 

جوابگویی  -31ماده 

 آفرها
 تشخیص میدهد. آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  31.1

با معیارات، شرایط و مطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2

 د که:فتادگی زمانی عمده پنداشته می شواستثناء و از قلم اشرطنامه باشد. انحراف،  مشخصات 

 د؛س و خدمات تحت قرارداد داشته باشکارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -1

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

 ؛یدنمامحدود  بر خالف شرطنامه  را

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

 و بعداً با اصالح انحرافات، استثناترد گردیده  نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

 یا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد. 

عدم  – 32 ماده

و از  انطباق، اشتباهات،

 قلم افتادگی

را که عمده نباشد، مد نظر نمی  آفر در عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر،   32.1

  گیرد. 

معلومات ضروری یا  از داوطلب در میعاد زمانی مناسب  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

غیر عمده مطالبه نماید. تصحیح  از قلم  به منظور تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگیسندی را 

در صورت عدم ارایه 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 ذیل صورت میگیرد:  32.3

، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، فی واحد با قیمت مجموعیدر صورت عدم توافق قیمت  -1

اعشاری  المهح کدام عیبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظر قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

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

 ه و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛شد

موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و  درصورت -2

 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛ حاصل جمع

اعتبار خواهد  و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3

حسابی باشد، که درینصورت مبلغ به  شده به حروف مربوط به اشتباه اینکه مبلغ ذکر بود، مگر

 اعتبار خواهد بود. ( فوق مدار2( و )1داشت مندرجات اجزای ) درنظر با ارقام

وی  و تضمین آفروی رد  قبول نکند، آفر محاسبوی آفر خویش را  اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.4

 اجرا می گردد.  21ماده 1بند  ( 2) جزءمطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر غیر قابل استرداد دانسته شده

 –34ماده 
تمام معیارات و شرایط آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمینان ازا را به منظورها  آفراداره  34.1
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 ارزیابی تخنیکی
 

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

تمام با  اتانحراف  یا یریبدون تغاز مطابقت ، جهت اطمینان دستورالعملاین  18 هماد مطابق اداره  34.2

می بررسی جنبه های تخنیکی آفر را  ،شرطنامه (نیازمندیهاجدول  ) 5قسمت  مندرج شرایط

 نماید. 

تبدیل  - 35ماده 

 به اسعارواحد
را  باید تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفر اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.1

 صفحهنرخ فروش اسعار در روز مندرج  به معلومات داوطلبی هصفحبه واحد پولی مشخص در 
 ، تبدیل می نماید. معلومات داوطلبی

 حترجی -36ماده 

 داخلی
 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گرددترجیح داخلی  36.1

این ماده ارزیابی  و معیار های مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.1 مالی ارزیابی  37ماده 

 میگردند.

 مد نظر می گیرد:آفر ها موارد ذیل را در جریان ارزیابی  اداره 37.2

تذکر رفته و قیمت  معلومات داوطلبی هدرصفحطوریکه  ،بخش ها یاارزیابی برای اقالم انجام  -1

 ارایه گردیده؛  14 هرمطابقت با ماددکه  آفر

 ؛31 هماد 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قیمت باالثر  -2

 ؛14مادۀ  4خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدی -3

 معلومات داوطلبی هصفح مندرجناشی از تطبیق معیار های ارزیابی،  قیمت تعدیل -4

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

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

بر اجناسیکه در جمهوری توسط داوطلب  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1

 صورت اعطاء قرارداد؛ اسالمی افغانستان تولید شده باشد در

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

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

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

 ،  فکتور های مربوط به مشخصات، کارایی،14 ج مادهعالوه قیمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.4

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

ها و  فکتور ها، روشباید به مبلغ پولی بیان گردد. عوامل در نظر گرفته شده مقایسه آفر ها، اثرات 

 باشد.  36 ماده 3معیارات باید مطابق بند 

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

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

 3قسمت در با نازلترین قیمت که کیب بخش ها تر تشخیص برایاعطاء نماید. روش ارزیابی 
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  مشخص می گردد. تذکر رفته  (معیارات ارزیابی و اهلیت)

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

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

که از آن در را لیت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف 37.7

 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  تذکر نرفتهشرطنامه 

مقایسۀ  - 38ماده 

 آفرها
اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی  38.1

 مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

 ارزیابی لزوم صورت در و تخنیکی ارزیابی از پس شده، ارزیابی قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در 38.2

 آمر به را خویش گزارش ختم، را ارزیابی پروسه تواند می ارزیابی هیئت گردد، تشخیص جوابگو مفصل

 هیئت نگردد، تشخیص جوابگو ،شده یابیارز قیمت نازلترین دارای آفر صورتیکه در. نماید ارائه اعطاء

 ارزیابی لزوم صورت در و یکیتخن یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد آفر ارزیابی،

  دهد. یقرار م مفصل

ارزیابی  -39ماده 

 برنده بعدی داوطلب
بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 39.1

 برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.   داوطلب

 

  صورت میگیرد.  19طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.2

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

 نازلترین قیمتآفر بعدی دارای  و اداره ارزیابی بعدی مشابه را باگردیده  آفر جوابگو شدنمنتج به غیر 

 انجام می دهد.  

 

 ادارهحق  -40ماده 

برای قبولی یا رد یک 

 یا تمام آفرها 

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات  40.1

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

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

 طلبان فسخ نماید.داومراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال 

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط  – 41ماده 

 اعطاء

ارایه نموده و توانایی  را ارزیابی شده قیمت ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1

  نماید.  می اعطاء داشته باشد،  اجرای رضایت بخش قرارداد را

حق  –42ماده 

در تعدیل مقدار 
جدول ) 5قسمت  آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1

 صفحهاز فیصدی مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده (نیازمندیها
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زمان اعطای 

 قرارداد 

ها و  هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر معیاردر برگیرنده  تجاوز ننموده و داوطلبی معلومات

 شرایط آفر و شرطنامه نباشد. 

اعطای  – 43ماده 

 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در  43.1

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

ز نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد امیارسال 

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

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای ( روز بعد ازدریافت 10مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  44.1 تضمین اجراء -44ماده

ه فورم) 8قسمت شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،قرارداد را در مطاب
 می باشد، ارایه نماید. (قرارداد های

ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد  عدم 44.2

 داوطلبمی گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به  آفرتضمین آفر و یا اجرای اظهار نامه تضین 

ا نازلترین قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخش قرارداد را ب بعدی که آفر جوابگو

  داشته، اعطاء می نماید. 

امضای  -45ماده 

 قرارداد
اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر  45.1

داوطلب برنده مکلف است،  ارسال می نماید. به داوطلب برندهمیعاد اعتبار آفر  در طی اعطاء 

 به اداره تسلیم نماید. امضا نموده و  بعد از دریافت ( روز10ت )قرارداد را در مد

به  اطالع -46ماده 

 داوطلبان غیر برنده

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 46.1

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

 نماید.

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 ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی تجویز می نماید، نشر می  تدارکات

 کند.

حق –47 ماده

  شکایت داوطلب
هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض  47.1

 ارسال نماید. کمیته بررسی اداریخویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 . تشریح گردیده استروش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  47.2
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 معلومات داوطلبی هصفح  دوم:قسمت 

دستورالعمل برای در داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط  معلومات داوطلبی هصفحتکمیل برای ها  رهنموددر صورت نیاز 
 ترتیب گردیده است.  بشکل ایتالیک داوطلبان 

 یات عمومالف.  

دستورالعمل  1ه ماد

 برای داوطلبان

 می باشد. {معلوماتیوزارت مخابرات و تکنالوژی }اداره 

، تهیه و خریداری تجهیزات آی تی دفاتر مرکزی وزارت شماره این داوطلبی نام و
MCIT/99/NCB/G- 10}  .می باشد 

  بالمقطعنوع قرارداد: 

 قابل تطبیق نیست عبارتند از: این داوطلبی حصص شاملنام و شماره 

 {یک الت است}

دستورالعمل  4.1 هماد

 برای داوطلبان
 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 قابل تطبیق نیست

دستورالعمل  4.3 هماد

 برای داوطلبان

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

www.npa.gov.af 

دستورالعمل   5.1مادۀ 

 برای داوطلبان

 ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

 قابل تطبیق نیست

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  6.3مادۀ 

 برای داوطلبان

  شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

وبسایت اداره  از و یا    www.mcit.gov.afسایت رسمی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  از 

مراجعه گردد. در صورت عدم   www.ageops.netیا  WWW.npa.gov.afتدارکات ملی 

آدرس ذیل بدست   توانند آفر را در سی دی یا فلش دیسک ازدانلود از وبسایت، داوطلبان می 

 بیاورند

 ریاست تدارکات

 909، اتاق 14منزل 

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 کابل –محمد جان خان وات 

جلسه قبل از داوطلبی پروژه را در  صورتنوت: اداره در صورت لزوم هرگونه توضیحات، تعدیالت و 

http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
http://www.mcit.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
http://www.ageops.net/
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سایت اداره  بیوو  ( www.mcit.gov.af) وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیسایت رسمی ویب 

نشر می نماید، آن عده داوطلبانی www.ageops.netیا  WWW.npa.gov.afتدارکات ملی 

شرطنامه پروژه را دریافت نموده است سایت رسمی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

(www.mcit.gov.af) سایت اداره تدارکات ملی  بیو  وWWW.npa.gov.af  یا

www.ageops.net.الی ضرب العجل تسلیمی آفر چک و مشاهده نمایند 

دستورالعمل  7.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 :دو معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردآدرس جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به 

 }وزارت مخابرات ، محمد جان خان وات{ 

 تدارکات{}ریاست 

 {911، اطاق 14}منزل 

 {محمد سرور حسینی}

 0202105652 :شمارۀ تلیفون } 

باز حد  یدر داوطلب حیام طرزالعمل تدارکات،درخواست توض ی( حکم س1: در مطابقت به فقره )نوت

 گردد. هیآفرها ارا یمیتسل نهیمع عادیقبل از م یمیروز تقو 10 دیاقل با

دستورالعمل  7.3مادۀ 

 برای داوطلبان

  میگردد:دایر  جلسه قبل از داوطلبی

 قبل از ظهر 10ساعت  10/12/1398 شنبه(} روز)

 آفرها هتهیج.  

دستورالعمل  10.1 ماده

 برای داوطلبان

 ارایه گردد. {دری / پشتو}آفر به زبان

دستورالعمل  11.1ه ماد

 برای داوطلبان

 ه نماید:یاسناد اضافی ذیل را اراداوطلب باید همراه با آفرخویش 

تعهدنامه امضاء  تصفیه حسابات مالیاتی،اسناد ثبوت اهلیت،کاپی جواز فعالیت با اعتبار، 

شده مبنی براینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحالل 

بر عدم محکومیت باالثر  قرار ندارد، تعهد نامه مبنی بر نداشتن تضاد منافع و تعهد نامه مبنی

 تخلف در تجارت در خالل دوسال قبل از اشتراک در داوطلبی. 

شرطنامه غرض معلومات  فورم های داده شده در و تمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهرگردد

داوطلب باید بصورت درست ومکمل خانه پری شود و تعهد نامه ی داده شده باید توسط رئیس، معاون 

 .یا نماینده باصالحیت امضا و مهرگرددو 

داوطلب را  تیاهل یو فورم معلومات شیارائه شده در آفر خو یها متیداوطلب مکلف است، جدول ق

 دینما (اسکاشتپ)با دقت چسب شفاف  تیپس از مهرو امضاء داوطلب بمنظور مصؤن

  نوت : )امضاء و مهر نباید کاپی باشد(

http://www.mcit.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
http://www.ageops.net/
http://www.mcit.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
http://www.ageops.net/
http://www.ageops.net/
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دستورالعمل  13.1 ماده

 برای داوطلبان

 ارائه آفر های بدیل مجاز نمی باشد. 

دستورالعمل  14.5 هماد

 برای داوطلبان

 باشد. ی{مDDP, 2010}(Incoterms) یالملل نیتجارت ب طیشرا شیرایو

( 1) 14.6 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 : DDPتسلیمی جنس به شکل : محل مقصد

 مخابرات و تکنالوژی معلوماتیتحویلخانه وزرات 

 محمد جان خان وات، کابل

تمامی مصارف الی محل تسلیمی با محصول گمرکی، تکس ، کرایه حمل و نقل و تخلیه اجناس در 

 میباشد. داوطلبمحل مقصود به عهده 

دستورالعمل  14.5 ماده

 برای داوطلبان
 مقصد نهایی:

 تحویلخانه وزرات مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 

 محمد جان خان وات، کابل

دستورالعمل  14.6 ماده

 برای داوطلبان

 {"نیست"قیمت های ارایه شده توسط داوطلب قابل تعدیل

 

دستورالعمل  15.1 ماده

 برای داوطلبان
قسمت از قیمت آفر را که مصارف مربوط به آن به واحد پول افغانی صورت  "مکلف است "داوطلب 

 گرفته، به پول افغانی ارائه نماید.   

 .  در صورت تدارکات از روش داوطلبی باز داخلی، داوطلب قیمت آفر را به واحد پول افغانی ارایه نماید.  

دستورالعمل  18.3 ماده

 برای داوطلبان
 یک سال کمتر نباشد. از کیفیت بوده و بامدت کارآیی اجناس: 

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان

 الزم نیست.اجازه نامه تولید کننده: 

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان

 نخیرخدمات بعد از فروش: 

دستورالعمل  20.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.روز  ({90نود )}مدت اعتبار آفر 

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 است.الزم   تضمین آفر 

شده توسط یکی از  بانک های معتبر, که راجستر شده در د افغانستان بانک بوده و مطابق  تضمین آفر صادر 
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حد اقل  دیبا ییآفرگشا ومیآغاز از  یبانک نیتضم عادیمشرطنامه ارائه گردد.  5محتویات فورم شماره 

  روز اعتبار داشته باشد.   118 مجموعا(90+28)

دستورالعمل  21.2ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.مقدار تضمین آفر برای قرار ذیل 

 هزار افغانیسه صد   300,000مبلغ 

و نوعیت ویا اسعار دیگر که قابل تبادله باشد پذیرفته میشود )افغانی( مبلغ تضمین آفر باید به  واحد پولی 
 میباشد. بانک گرنتی ) تضمین نامه بانکی( اخذ تضمین آفر بشکل

تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته 

  پول نقد قابل قبول نمی باشد.نمیشود. و همچنان 

دستورالعمل  21.7 هماد

 برای داوطلبان

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

 سال غیر {(5( الی پنج )2دو )} به مدت توسط اداره مربوطاز اعطای قرارداد نماید، حکومت وی را 

 واجد شرایط اعالم مینماید.

دستورالعمل  22.1ماده 

 برای داوطلبان

 تسلیم داده شوند. کاپی های آن نیز باید به تعدادآفر، اصل  عالوه بر

 {کاپی الزم نیست}

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

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

دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

 گردد. درج در صورت که ارائه آفر بصورت الکترونیکی مجاز باشد، روش

 قابل تطبیق نیست

دستورالعمل  23.2ماده 

 برای داوطلبان

 باشند:ذیل می  اضافییم تشخیصیه عال حاوی پاکت های داخلی و بیرونی باید

 { تهیه و خریداری تجهیزات آی تی دفاتر مرکزی وزارت} شماره این داوطلبی: نام و 

 MCIT/99/NCB/G- 10) شماره داوطلبی:

 وقت تعیین شده باز گردد.آفرها نباید قبل از 

 .تدارکات، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیریاست توجه:قابل 

دستورالعمل  24.1ماده 

 برای داوطلبان

 عبارت است از: آدرس اداره آفر، ارائهصرف به مقاصد 

 }ریاست تدارکات{

  ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی911، اطاق 14منزل  اطاق: همنزل وشمار

  {کابل} شهر:
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 {قبل از ظهر 10 ساعت 1398/ 22/21 (شنبه پنجروز) }ضرب العجل برای تسلیمی آفرها

 میباشد

 

دستورالعمل  27.1ماده 

 داوطلبان برای

 محل ذیل صورت میگیرد: آفرها در بازگشایی

 ریاست تدارکاتآدرس: 

 ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 913، اطاق 14منزل اطاق:  هشمار منزل و

 {کابل}شهر: 

 {قبل از ظهر 10ساعت  1398/ 22/12 (شنبه پنجروز) }تاریخ:

 قبل از ظهر{ 10}زمان: 

 .محل وآدرس ذکر شده فوق،صورت میگیرد در آفرها اخذ از بعد عین روز در همزمان آفرها گشایش

به روز رخصتی تصادف نماید،  درصورتی که تاریخ مشخص شده برای تسلیمی آفر: نوت

ورت ص در روز بعدی کاری درهمان ساعت از قبل تعیین شده تسلیم داده و بازگشایی  آفرها

 میگیرد.

دستورالعمل   27.2ماده 

 برای داوطلبان

مجاز  دستورالعمل برای داوطلبان 23 هماد 1درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 

را بنویسید{  روش بازگشائی }توضیح باجزئیات مکمل درموردهای مشخص گشایش آفرها روش باشد،

 قابل تطبیق نیست خواهد بود.

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

دستورالعمل  35.1ماده 

 برای داوطلبان

 .ندبه واحد پولی افغانی تبدیل شوارائه شده به واحد های پولی مختلف، باید آفرهای 

 است.  {د افغانستان بانک}بادله تمنبع نرخ 

 {روز آفرگشایی} :تاریخ تبادله اسعار

دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان

 مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. ترجیحات داخلی 

دستورالعمل  37.5ماده 

 برای داوطلبان

 میگردد. اجرا مندرج شرطنامه  اتیاقالم شامل لست ضرور یمجموع ارزیابی برای

 .ندینما هیمندرج شرطنامه را نرخ ارا اتی% اقالم شامل لست ضرور100 دیداوطلبان با

 ایهمان قلم  یارائه شده برا یها متیارائه نشده است، از اوسط ق متیآن ق یاقالم که برا ایقلم  متیق
 یگریآفر د کهیگردد. در صورت یآفر داوطلب م متیداوطلبان محاسبه و شامل ق ریسا یاقالم در آفرها

مجموع  کهیگردد. در صورت یو پنجم قانون رد م ستیطبق حکم ماده ب یباشد، آفر و دهیارائه نگرد
 د،یآفر داوطلب تجاوز نما متیق صدی( ف10ارائه نشده است، از ) متیآن ق یکه برا یاقالم ایقلم  متیق
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  گردد. یمحسوب م رجوابگویغ یآفر و

دستورالعمل  37.3ماده 

 برای داوطلبان

 ی( تذکر رفته، صورت متیو اهل یابیارز اراتی) مع 3که در قسمت  لیذ اراتیبه اساس مع التیتعد

 :ردیگ

 ری: نخیمیدرجدول تسل انحراف

 رینخ درجدول پرداخت:  انحراف

  ریو خدمات: نخ ،یالزام یعمده، پرزه جات اضاف یاجزا ضیتعو مصارف

افغانستان:  یاسالم یشده آفر در جمهور هیارا زاتیپرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجه تیموجود

 رینخ

 : نه زاتیعمر استفاده تجه انیو مراقبت درجر یاتیشده عمل ینیشبیپ مصارف

 ریارائه شده؛ نخ تیو مولد ییکارآ

 درج گردد{   ارهایمع ری}در صورت لزوم سا -1

دستورالعمل  14.2ماده

 برای داوطلبان

 باید برای هر بخش قیمت جداگانه ارائه نمایند.داوطلبان 

  قابل تطبیق نیست

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  42.1ماده 

 برای داوطلبان

  {مطابق فیصدی درج بودجه ساالنه}عبارت است از  مقدار فی قلم که زیاد می گرددفیصدی  حد اکثر

  مطابق فیصدی درج بودجه ساالنه{}عبارت است از  مقدار فی قلم که کم می گرددحد اکثرفیصدی 

حاالت فوق الذکر، حد اکثر مقدار تعدیل  از فیصدی که درج بودجه ساالنه میباشد زیاد بوده  درهردو
 نمی تواند{

دستورالعمل  47.2ماده 

 برای داوطلبان

 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: شکایات 

 تدارکات{ }ریاست

 {خیبر صدیقی}

  0744333222 :} شمارۀ تلیفون 

Khyber.seddiqi@mcit.gov.af 

 

 

 

 

mailto:Khyber.seddiqi@mcit.gov.af
mailto:Khyber.seddiqi@mcit.gov.af
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 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

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

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

 {اختصاص داده شده به مراحل تدارکات را درج شرطنامه مربوط نماید اداره مکلف است، معیار های}
 

 فهرست عناوین 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 36 هماد 1ترجیح داخلی )بند  .1

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37  هماد 3بند  4)جزء  اضافی اتمعیار .2

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

 دستورالعمل برای داوطلبان( 39 هماد 2)بند  بعدیارزیابی  شرایط .4
 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 36 هماد 1 )بند ترجیح داخلی .1

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

 صورت می گیرد:

 گروب بندی آفر ها: -1

ارائه نموده اند، شامل این گروپ  را  افغانستانجمهوری اسالمی :  آفر هائیکه اجناس ساخت  )الف( گروپآفر های  (1

 . شوندمی  قیمت مجموعی آفر کاسته( فیصد 25گردیده و قیمت آن آفر ها به اندازه )

 ( فیصد.10داوطلب داخلی وداوطلب خارجی مقیم افغانستان در مقائیسه داوطلب خارجی غیر مقیم) (1

 ( فیصد5ب خارجی مقیم افغانستان )داوطلب داخلی زن در مقائیسه با داوطلب داخلی و داوطل (2

( دارد ویامتعد به داشتن قرار دادی فرعی داخلی می باشد, در Joint Ventداوطلب خارجی که شرکایی داخلی) (3

 . ( فیصد5مقایسه سایر داوطلبان خارجی)

 مقایسه آفر ها -2

، قیم آفر های مستفید شونده را به میزان فیصدی ترجیح داخلی نسبت به با نظر داشت میزان ترجیح داخلیاداره  (1

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

  اضافیرات معیا .2

 قبل تطبیق نیست
 

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

 ستین قیتطب قابل

آفر( و با  ارائه نموده )یک قرارداد برای هر آفرهای دارای نازلترین قیمت راترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از یک اداره

 نماید.اعطا می ، را بر آورده نماید 4 هفقرمندرج ارزیابی بعدی  رهایمعیا
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 :مکلف است اداره

دستورالعمل برای داوطلبان  14ه ماد 7فی قلم طوریکه دربند  کمیتو  بخشفیصدی اقالم فی  یکهئو قراردادها بخش هاصرف  -1
 نماید.شده است ارزیابی مشخص 

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

 ؛ وبخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (1)

 آفر داوطلب پیشنهاد شده است. آن طوریکه در یو روش اجرا هر بخش در تخفیف ارائه شده (2)
 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 39 هماد 2)بند بعدی ارزیابی  معیارات.  4

ارزیابی بعدی  می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،  38ه ماد 1دارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  آفر تشخیص بعد از

شامل متن  که شرایطیراه اندازی کند. شده استفاده از شرایط مشخص  دستورالعمل برای داوطلبان، صرف با 39ه را طبق ماد آفر

  ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:

ان صورت حساب بانکی، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل معامله دار بهادار، وسایر اسناد و مدارک که نشان توانایی مالی: داوطلب -1

میلیون دو  0,00080,2باشند، ارائه نماید: }  دهنده توانایی مال داوطلب بوده و به نام وی )شرکت( حداقل مبالغ مندرج ذیل 

 {؛هزار افغانیهشت صد  و

از تاریخ نشر اعالن تدارکات الی ختم میعاد تسلیمی نوت: اسناد بانکی شامل )صورت حساب یا اعتبارنامه های بانکی( خویش را 

 آفر انضمام آفر ارایه نمایند.

مندرج نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی تجربه و ظرفیت تخنیکی: داوطلب باید اسنادی را که  -2

 :داشته باشند ارائه نمایدرا  ذیل

 داوطلبان باید اسناد را ارایه نمایند که نشان دهنده تطبیق:

 ؛باشد ده سال اخیرخالل در  افغانی صد هزارهفت و میلیون  ( پنج0,00070,5) قیمتبه  مشابه قرارداد( 1)یک 

 یاو 

 باشد؛ ریخالل ده سال اخدر  افغانی چهار صد هزار میلیون( نه 00,0004,9) متیمشابه به ققرارداد ( 2) دو

 قراردادهای که بحیث تجربه مشابه ارایه میگردد باید تصفیه حساب مالیاتی شده باشد. نوت: 

 

داوطلب اسناد باید بیالنس شیت، گزارش مفاد و ضرر که توسط تفتیش مستقل تصدیق گردیده باشد و یا سایر اسناد مالی  -3

 باشد. یافغاننه میلیون سه صد هزار  9,300,000معتبر که نشان دهنده حجم معامالت دو سال داوطلب در پنج سال اخیر 

 ، ارائه نماید:را می باشدداشرایط استفاده ذیل را  پیشنهاد شدهاجناس اسناد را که بیانگر اینکه  داوطلب باید -4

 قابل تطبیق نیست 

 ریاست پالیسی تدارکات، داوطلب مکلف است: NPA/PPD/No.16/1395 شماره بر اساس متحد المال  نوت :
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ویش ارایه سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی )صادره وزارت محترم مالیه( را ضم آفر خ

نماید. هر گاه تصفیه حسابات مالیاتی  داوطلب در جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه 

 . حسابات مالیاتی )صادره وزارت محترم مالیه( را ارایه نماید
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 01اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشریک معلومات  هفورم 02اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر   03فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند در بیرون از جمهوری جدول قیمت برای اجناس وارداتی که                    04فورمه اجناس/

 ازجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اندبیرون  که در ای وارد شده قبالً برای اجناسجدول قیمت  05اجناس/فورمه 

 شده انداسالمی افغانستان ساخته  جدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری                  06اجناس/فورمه              

 ضمنی خدمات یل جدول قیمت و تکم 07اجناس/فورمه 

 آفر: ضمانت بانکیتضمین  08اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 09اجناس/فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده  10اجناس/فورمه 
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 معلومات داوطلب هفورم

 01اجناس/فورمه 

 {MCIT/99/NCB/G- 10 } داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 { درج گردد داوطلب قانونینام }داوطلب:  قانونینام   1.1

 {نام قانونی هر شریک مشترک درج گردد}شریک شرکت مشترک:  هر قانونینام درصورت شرکت های مشترک   1.2

 {نام کشور درج گردد} یا راجستر می گردند: راجستر شده اند و( JVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.3

 {درج گرددسال راجسترداوطلب }سال راجستر داوطلب:   1.4

 {درج گردد آدرس مکمل} :قانونی داوطلب در کشور راجستر شدهآدرس   1.5

 داوطلب باصالحیت ه مورد نمایند معلومات در  1.6

 {گرددصالحیت درج  نام نماینده با}: نام

 {صالحیت درج گردد آدرس نماینده با}آدرس: 

 {صالحیت درج گردد ن/فکس نماینده باشماره تلیفو}شماره تلیفون/فکس: 

 {آدرس نماینده باصالحیت درج گردد ایمیل}ایمیل آدرس: 
 

 امضا نماینده با صالحیت: نمونه 

 {درج گرددداوطلب  مالیهتشخیصیه  نمبر}:  (TIN) داوطلب دهی مالیه تشخیصیهشماره   1.7
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 ذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمائید: کاپی های اصلی اسناد  1.8

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

  برای داوطلبان؛

 1مطابقت با بند  درسند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک شرکت های مشترک ،  درصورت 

 ؛دستورالعمل برای داوطلبان  4ه ماد

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

 با قانون تجارت باشد؛

  دید اداره؛سایر اسناد در صورت لزوم 

 

 

 

 مورد اهلیت داوطلب .  معلومات در2

حروف  قرارداد هاتعداد }: سال اخیر ده داوطلب در اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.1
 {درج گرددو ارقام 

 {درج گرددارزش به حروف و ارقام }سال اخیر:  5 داوطلب در ساالنه ای دو سالحجم معامالت   2.2

  {درج گردد به حروف وارقام مبلغ}: دارایی های نقدی در دسترس  2.3

جزئیات اکمال اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی }سال گذشته:  دهاکمال عمده اجناس مشابه در جریان   2.4
 { تحویلی و اکمال تعهد شده را لست گردد

 .  معلومات مالی داوطلب3

مربوط همراه با اسناد  سایر معلومات بانکی یاتفتیش های  ضرر یا راپور و مفاد حساب بیالنس شیت یاهای مالی یا  راپور  3.1

داده کاپی های آن را  لست مندرجات ذیل را ترتیب}. دارایی نقدی در دسترسنمایانگر موجودیت که  اینها از ا ترکیبی ی
 {ضمیمه کنید

 برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند:معلومات بانک هائیکه اداره   3.2

 {ه با صالحیت درج گرددنام نمایند}نام: 

 {ه با صالحیت درج گرددآدرس نمایند}آدرس: 

 {درج گرددفکس را  /شماره های تلیفون}فکس: /شماره های تلیفون 

 {درج گردد باصالحیت هایمیل آدرس نمایند}ایمیل آدرس: 
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 کمشتر داوطلب هر شریک معلوماته فورم

 02اجناس/ هفورم

شرطنامه نباید شامل  شرطنامه میباشد، اما هتهیحین  تکمیل نمودن فورمه در در یتدارکات هاین یادداشت صرف جهت کمک به ادار
 گردد. شده صادر

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

 {، استفاده شوددستورالعمل برای داوطلبان

 {MCIT/99/NCB/G- 10 } داوطلبی:شماره 

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحهه شمار} حاتصف
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 {درج گردد نام قانونی داوطلب}نام قانونی داوطلب:   1.1 

 {درج گرددنام شریک شرکت های مشترک }مشترک:  داوطلب یکانام شر  1.2

 {، درج گرددشده است آن شرکت های مشترک راجستر کشوریکه در}مشترک:  داوطلب یاکشر راجستر  1.3

 {درج گرددشرکت های مشترک  هر  شریک سال راجستر} مشترک: داوطلب یاکشرهر سال راجستر   1.4

آدرس شریک شرکت های مشترک را }کشوریکه راجستر شده است:  مشترک در داوطلب یاکشر هرآدرس قانونی   1.5
 {ه، درج گرددراجستر شد کشوریکه در

 باصالحیت شرکت های مشترک همعلومات نمایند  1.6

 {درج گردد صالحیت با هنام نمایند}نام: 

 {درج گردد صالحیت با هآدرس نمایند}آدرس: 

 {درج گردد صالحیت با هشماره های تلیفون و فکس نمایند}فکس:  شماره های تلیفون و

 {درج گرددایمیل آدرس }ایمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :
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 {یدئبکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نما}میباشند ذیل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد   1.7

 4ماده  2و  1بند های پاراگراف های فوق، درمطابقت با  1.2ر یا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه  

 . دستوراالعمل برای داوطلبان

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

 مطابقت با قانون تجارت باشد
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 تسلیمی آفر هفورم

 03اجناس/ه فورم

نباید در  اما وقت تهیه شرطنامه میباشد، تکمیل فورمه در در یتدارکاته این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار
 .گرددشده شامل  صادر هشرطنام

ه مربوطواد م واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه در به مقاصد تشخیص اهلیت و ذیلصفحات  باید توسط داوطلبان در این معلومات

 گیرد. مورد استفاده قرار دولج تهیه شده است در دستورالعمل برای داوطلبان

 {MCIT/99/NCB/G- 10 } داوطلبی:شماره 

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو  صفحهه شمار} حاتصف
 

 {درج گردداداره  نام مکمل}به:
 

 ه:اینک یمئامضا نموده ایم، اظهارمینمااین فورمه  زیر مایان که در

شماره و تاریخ صدور ضمیمه را }شمول ضمیمه شماره:هیچ مالحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  .1
 نداریم؛ {درج گردد لزوم درصورت

   یک } راضمنی  ناس و خدماتنیازمندیهای اججدول مندرج مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  در می نمائیم کهما پیشنهاد  .2
 م؛ئیاکمال مینما {ضمنی درج گرددمورد اجناس و خدمات  توضیح مختصر در

ارقام،  قیمت مجموعی آفر به حروف و}از: عبارت است ذیل در ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده قیمت مجموعی آفر .3
 ؛{درج گردد اسعارهای مربوطه  مختلف و الغمب بیانگر

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

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

 ..................................ت به ارقام:.........قیمت مجموعی تخفیفا (2)

 ؛{را که قابل اجرا  است، با جزئیات آن مشخص کنیدنیازمندیها اقالم مشخص شده جدول   هر تخفیف پیشنهاد شده و}

 در هاآفرجل تسلیمی از تاریخ  ضرب اال سر ،رالعمل برای داوطلباندستو  20ماده  1 برای میعاد مشخص در بند ما فرآ .5

باالی ما آن  اعتبار زمان قبل از ختم تاریخ هر داشته و در اعتبار دستورالعمل برای داوطلبان  24ماده  2 مطابقت با بند

 قابل قبول بوده میتواند؛الزامی و 

 18 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان 44ه مطابقت با ماد را در اجراء تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای ، بخاطرادمومی قراردشرایط ع

ملیت داوطلب } کشورهای واجد شرایط دارای تابعیت قرارداد، از بخش گان برای هره فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمول ما .7
تهیه فرعی و  انو ملیت هریک قراردادیشامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، ملیت شرکای را بشمول 
 می باشیم.{درج گرددکننده گان 
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 تضاد منافع نداریم؛نوع هیچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان  4ه ماد 2بند ق مطاب، ما .8

 3مطابقت با بند  ، درجمهوری اسالمی افغانستان ، تحت قوانینتهیه کننده گان وقراردیان فرعی  و شرکا بشمول ،شرکت ما .9

 ؛نشده ایم شناختهواجد شرایط  جمهوری اسالمی افغانستان غیردولت  از طرف دستورالعمل برای داوطلبان 4 هماد

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و  ارائه شده قیمت نازلترین یآفر داراقبولی  مکلف به که اداره ما میدانیم  .10
 

 {مینماید، درج گرددامضا   را تسلیمی آفر هکه فورمبا صالحیت  نام مکمل شخص}نام:
 

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

 {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}تاریخ:
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 شده و وارد میگرددجمهوری اسالمی افغانستان ساخته  زکه در بیرون ا  جدول قیمت اجناس

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 04اجناس/ هفورم

 {MCIT/99/NCB/G- 10 }   :داوطلبی شماره

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه هر ه شمار} حاتصف

جدول  مشخص درضمنی باید با لست اجناس و خدمات  جدول قیمت1ره . لست اقالم در فقمربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمود های  }داوطلب این جدول قیمت را در
 .منطبق باشد ادارهنیازمندیهای 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

شمار
 ه

 

س
توضیح اجنا

 

کشور 
 

منبع 
 

تعداد
واحد 
 

قیمت فی واحد پرداخت 

و بیمه }محل  محموله

 { مقصود

قیمت پرداخت بیمه 

 و محموله فی قلم

 (4x6)ستون
 

قیمت فی قلم برای انتقاالت زمینی و سایر خدمات 

جمهوری اسالمی افغانستان جهت  الزم در

در  شده رسانیدن اجناس به محل مقصد مشخص

 معلومات داوطلبی هصفح

قیمت مجموعی فی 

 قلم

 (8+7) ستون

{
شماره
 

قلم
 

درج 
گردد

} 

{
ت 

توضیحا
س درج 

اجنا
گزددد

} 
{

نام کشور تولید 
کننده درج 

گردد
} 

}تعداد 
ذکر  

 گردد{

}.واحد 
فزیکی 
ذکر گر 

 دد{

قیمت فی واحد }
 پرداخت بیمه و محموله

 {درج گردد

قیمت مجموعی }
پرداخت بیمه و 

 محموله درفی قلم
 {درج گردد

قیمت مجموعی } {فی قلم درج گردد مرتبطقیمت }
 {درج گردد قلم

  قیمت مجموعی 

 {درج گرددنام داوطلب }: نام داوطلب 

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

 {تاریخ درج گردد}: تاریخ  
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 گردیده استجمهوری اسالمی افغانستان که قبالً وارد  بیرون جدول قیمت برای اجناس ساخته شده در

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار  – ج گروپ آفرهای

 05اجناس/ هفورم

 {MCIT/99/NCB/G- 10 }   :داوطلبی  شماره

 {درج گردد درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن}   شماره آفربدیل:

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

 ضمنیجدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات  ( 1 ه )فقر کرد. لست اقالم درد خواهمربوط خانه پری مطابقت با رهنمودهای  داوطلب این فورمه های جدول قیمت را در}
 {منطبق باشد. نیازمندیهادر جدول  ادارهتوسط  شده مشخص

شماره
 

 اجناسنام 
نام کشور منبع)

د کننده یکشور تول

 (درج گردد

 تعداد واحد

قیمت فی واحد به 

تمام شمول 

 ها به عددمکلفیت 

 قیمت مجموعی

 hp laserjet 2055تونرپرنتر  1

 

   244 عدد

 hp laserjet 2015تونر پرنتر  2

 

   60 عدد

 hp laserjet pro mfp m 130 aتونر پرنتر  3
 

   264 عدد

 hp laserjet pro400m 401 dnتونر پرنتر  4

 

   192 عدد

 hp laserjet 1320تونر پرنتر  5

 

   176 عدد

 hp laserjet pro200 color mfpتونر پرنتر   6

 

   10 سیت

 hp laserjet pro5200تونر پرنتر   7

 

   20 عدد
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شماره
 

 اجناسنام 
نام کشور منبع)

د کننده یکشور تول

 (درج گردد

 تعداد واحد

قیمت فی واحد به 

تمام شمول 

 ها به عددمکلفیت 

 قیمت مجموعی

 Canon 2520تونر پرنتر    8

 

   24 عدد

 mfp m277dwتونر پرنتر   9

 

   32 سیت

 hp laserjet pro cm1415 fn colorتونر پرنتر   10

 

   4 سیت

 hp laserjet m1005 mfpتونر پرنتر   11

 

   4 عدد

 color hp laserjet 2600nتونر پرنتر   12

 

   4 سیت

 color hp laserjet pro mfp281 fdwتونر پرنتر   13

 

   4 سیت

 hp laserjet 1536dnf mfpتونر پرنتر    14

 

   44 عدد

 Epson L382تونر پرنتر   15

 

   4 سیت

 hp laserjet 100 color mfp m175تونر پرنتر  16
 

   4 سیت

 hp laserjet 1300تونر پرنتر   17

 

   12 عدد

 hp laserjet 4250تونر پرنتر  18

 

   4 عدد

  m125a   hp pro mfp تونر پرنتر  19

 

   24 عدد

 hp laserjet interprise m607dnتونر پرنتر  20

 

   208 عدد
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شماره
 

 اجناسنام 
نام کشور منبع)

د کننده یکشور تول

 (درج گردد

 تعداد واحد

قیمت فی واحد به 

تمام شمول 

 ها به عددمکلفیت 

 قیمت مجموعی

 canon 2420تونر پرنتر  21

 

   100 عدد

 canon 2320تونر پرنتر  22

 

   84 عدد

 canon 2022تونر پرنتر  23

 

   24 عدد

 hp laserjet p1505تونر پرنتر  24

 

   16 عدد

 hp laserjet pro 1200تونر پرنتر  25

 

   20 عدد

 HP Laser jet m1522nتونر پرنتر  26

 

   4 عدد

 HP Laser jet cp1525n colorتونر پرنتر  27

 

   2 سیت

 HP Laser jet 1010تونر پرنتر  28

 

   28 عدد

 hp laserjet m701تونر پرنتر  29
 

   4 عدد

 hp laserjet 2050 seriesتونر پرنتر  30

 

   8 عدد

 hp laserjet p4015 dnتونر پرنتر  31

 

   16 عدد

 hp laserjet p2014تونر پرنتر  32

 

   4 عدد

 Document  Center 432DCتونر پرنتر  33

 

   4 عدد
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شماره
 

 اجناسنام 
نام کشور منبع)

د کننده یکشور تول

 (درج گردد

 تعداد واحد

قیمت فی واحد به 

تمام شمول 

 ها به عددمکلفیت 

 قیمت مجموعی

 hp laserjet pro mfp 127 fnتونر پرنتر  34

 

   4 عدد

35 Canon IR 2545 i 

 

   16 عدد

 Epson T 50تونر پرنتر   36

 

   6 سیت

 hp laserjet pro 1400تونر پرنتر  37

 

   4 عدد

   hp laserjet color 2025 تونر پرنتر 38

 

   8 سیت

 printer Muratac 3510تونر پرنتر   39

 

   4 عدد

40 Canon IR 1133 

 

   4 عدد

41 hp pro mfp 227 and 

 

   8 عدد

42 hp pro m402 dn 
 

   12 عدد

43 hp color  laserjet cp5225 

 

   2 سیت

44 hp color cp 1515n 

 

   4 سیت

45 Sharp AR-5320 

 

   4 عدد

46 Zebra Card P430i 

 

   4 عدد

47 canon 2016 

 

   2 عدد
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شماره
 

 اجناسنام 
نام کشور منبع)

د کننده یکشور تول

 (درج گردد

 تعداد واحد

قیمت فی واحد به 

تمام شمول 

 ها به عددمکلفیت 

 قیمت مجموعی

48 Riso  EZ 370 E 

 

   4 عدد

49 hp color nfp m476 dw 

 

   2 سیت

50 hp color laserjet pro mfp m477 fdw 

 

   4 سیت

51 hp laserjet 2250 

 

   2 عدد

52 Hp laserjet M 225dn MFP 

 

   28 عدد

53 HP Laser jet 3052 

 

   16 عدد

 Zebra ZXP Series 9لیمنیشن  54

 

   6 عدد

 Zebra ZXP series9رنگ  55

 

   6 عدد

 hp laserjet 3800تونر پرنتر 56
 

   4 سیت

 hp laserjet 4100تونرپرنتر 57

 

   4 عدد

 hp laserjet 176تونرپرنتر  58

 

   4 عدد

 hp laserjet1132تونرپرنتر  59

 

   4 عدد

60 hp color laserjet pro m 225 dn 

 

   2 سیت
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شماره
 

 اجناسنام 
نام کشور منبع)

د کننده یکشور تول

 (درج گردد

 تعداد واحد

قیمت فی واحد به 

تمام شمول 

 ها به عددمکلفیت 

 قیمت مجموعی

61 Mous usb 

 

   20 عدد

62 keyboard usb 

 

   20 عدد

63 Matherboard hp all in one 

 

   5 عدد

64 Matherboard lenovo 920 

 

   5 عدد

65 Matherboard lenovo910 

 

   5 عدد

66 Matherboard lenovo520 

 

   5 عدد

 V 12Am12بطری  67

 

   50 دانه

 V 7Am12بطری  68

 

   50 دانه

 کیبل پرنتر USBلین  69
 

   50 دانه

70 Head printer Epson t50 

 

   2 دانه

71 1000 X USB HD Digital Magnifier 

 

   1 دانه

72 Desk top 1TB hard drive sata 

 

   10 دانه

73 Laptop computers ssd hard drive 512gb 

 

   10 دانه
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شماره
 

 اجناسنام 
نام کشور منبع)

د کننده یکشور تول

 (درج گردد

 تعداد واحد

قیمت فی واحد به 

تمام شمول 

 ها به عددمکلفیت 

 قیمت مجموعی

 پودر تونر برای پرکاری بعضی رنگها یک کیلو یی 74

 

   40 پاکت

 canon 2420درم ماشین  75

 

   12 دانه

 hp laserjet 130aسلیف برای پرنتر  76

 

   15 دانه

 قیمت مجموع به حروف و عدد

 

 

  {درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

  {دد درج گردامضا میکن  را امضای شخصی را که آفر}امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ}تاریخ 
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 جمهوری اسالمی افغانستان ساخته میشوند که در جدول قیمت  اجناس

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار –ب  و الف گروپ آفرهای

 06جناس/ا هفورم

 {MCIT/99/NCB/G- 10 }   :داوطلبی شماره

 {درج گردد درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن}   شماره آفربدیل:

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

 ضمنیجدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات  1 هفقر خواهد کرد. لست اقالم درخانه پری  مطابقت با رهنمود های داده شده }داوطلب باید این فورمه های جدول قیمت را در

 {باشد. یکسان اداره نیازمندیهای جدول مشخص در 

 { درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 { ،درج گرددامضا میکند آفررا کهامضای شخصی }:امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ} :  تاریخ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

شماره 
 

س
توضیح اجنا

 

تعداد
واحد 
 

قیمت مجموعی   قیمت فی واحد 

 فی قلم 

(3  X 5) 
 

و  انتقاالت  مصارف

الی  سایرخدمات الزم 

رسانیدن به مقصد 

 نهایی

کارگر محلی، مواد خام و  مصرف

جمهوری اسالمی  اجزاء اصلی از

 افغانستان

 (5)فیصدی 
 

فروشات و سایر مالیه بر 

فی  مالیات قابل پرداخت در

قلم درصورتیکه قرارداد عقد 

 شده باشد 

قیمت 

 مجموعی 

(5+ 6 +7 

+8+9  ) 
 

{
شمار

گردده  درج 
} 

{
ت 

توضیحا
س

اجنا
 

گردددرج 
} 

{
تاریخ داده 
ی 

شده تحویل
درج گردد

واحد  } {

فزیکی 

درج  اجناس
 {گردد

قیمت واحد }
محل  تحویل در

 {درج گردد کار

مجموع قیمت }
محل  تحویل در

درج  کار فی قلم
 {گردد

درج قیمت فی قلم }
 {گردد

و  محلی، مواد خام مصرف کارگر}
جمهوری اسالمی  داخل از  اجزاء

 فیصدی تحویلی در افغانستان طور
 {قیمت فی قلم محل کار

فروشات و سایر مالیات قابل }
صورتیکه  پرداخت فی قلم در

 {قرارداد عقد شود

قیمت }
مجموعی فی 

درج  قلم
 {گردد

  قیمت مجموعی 
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 / بعد از فروش ضمنیدمات خ لتکمیبرای جدول قیمت 

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با مطابقت در اسعار

 07اجناس/ هفورم

 {MCIT/99/NCB/G- 10 }   :داوطلبی شماره

 {درج گردد درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره شناسایی آن}   شماره آفربدیل:

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

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

 {گردد. درج نیازمندیها جدول در اداره توسط  شده

 

1 2 3 4 5 6 7 

شماره 

 خدمات 

انتقاالت زمینی و به استثنای توضیح خدمات )

جمهوری اسالمی افغانستان  در سایرخدمات الزم

 (آنهامقصد نهایی  جهت رسانیدن اجناس در

 تاریخ تحویلی در منبعکشور 

 مقصد نهایی 

 قیمت مجموعی فی خدمت قیمت فی واحد کمیت و واحد فزیکی

 یا تخمیناً( X 6 5)ستون  

ه شمار}
خدمت 

درج 
 {گردد

 منبع کشور} {درج گرددنام خدمات }
درج خدمات 

 {گردد

تکمیل تاریخ }
مقصد  خدمات در 

 { نهایی فی خدمت

 
و نام واحد   یتعداد واحد  اکمال}

 {درج گرددفزیکی 

قلم  قیمت فی}
درج  خدمت

 {گردد

 قیمت مجموعی فی قلم}
 {درج گردد خدمت 

  قیمت مجموعی آفر 

 

  {درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 { ،درج گردد امضا میکند را آفر کهامضای شخصی }امضای داوطلب 

 {درج گردد تاریخ}تاریخ 
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 08اجناس/ه فورم
 

 

 {MCIT/99/NCB/G- 10 }  :داوطلبی شماره

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

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحه ه شمار} حاتصف
 

 {صادر گردد مندرجمطابقت با رهنمودهای  شده در آفر باید توسط یک بانک راجسترتضمین ضمانت بانکی برای  هاین فورم}

 {درج گرددبانک  نام}ما: 

 {درج گردداداره نام و آدرس مکمل }ذینفع: 

 {درج گرددتاریخ }تاریخ: 

 {شماره به ارقام درج گردد}شماره تضمین آفر: 

اعالن تحت  {درج گردد نام قرارداد}خود برای اجرای  آفر "داوطلب"منبعد به نام  {،درج گرددنام مکمل داوطلب }که  یافتیماطالع 

 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکاتاعالن  هشمار}شماره  تدارکات

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

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

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

 باشد، بپردازیم:

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

 داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر انکار (2)

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

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

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

 حاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد: این ضمانت در

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبان طبققرارداد  یامضا تضمین آفر درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت (6)
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روز بعد از ختم میعاد اعتبار  28( 2) ؛ یاامضای قرارداد با داوطلب برنده( 1) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

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

 دریافت شده باشد. اد فوقمیع از لقبنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما  در
 

 

 {درج گردد مسئول مربوطامضای }امضا: 

 

 {مهر گردد}مهر: 
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 نامه تضمین آفر اظهارآفر:  تضمین

 09اجناس/ه فورم
 

 {MCIT/99/NCB/G- 10 }  :داوطلبی شماره

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

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

 {و تعداد مجموعی صفحات درج گردد صفحه ه شمار}
 

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

 {درج گرددنام مکمل اداره }: به

 م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

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

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

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (1)

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

 جدول قیمت های ارائه شده در آفر ز پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی درانکار داوطلب ا (3)

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

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

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

 گردد. 

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

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

 {گرددل درج سا، ماه و روز}تاریخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

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

 10اجناس/ هفورم

 

 {MCIT/99/NCB/G- 10 }  :داوطلبی شماره

 {درج گردد آن نمبر تشخیصیهبدیل باشد،  درصورتیکه این آفر}  شماره آفربدیل:

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

 {تعداد مجموعی صفحات درج گرددو صفحه ه شمار} حاتصف
 

 {صالحیت ترتیب و امضا گردد مقام بادر فورمه رسمی تولید کننده توسط  این اجازه نامه باید}

 {اداره درج گرددنام مکمل }به: 
 

 

فابریکه با داشتن  {نوع اجناس تولید شده درج گردد}کننده رسمیولید ت{مکمل تولید کننده درج گرددنام و آدرس } ما

اجازه می دهیم آفر را به مقصد عرضه  {نام مکمل داوطلب درج گردد}به  {آدرس مکمل کارخانه های تولید کننده درج گردد}در

 ارداد نماید. عقد قرارائه نموده و  {نام و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد}

می فراهم ، را به اجناس ارائه شده در آفر شرایط عمومی قرارداد  28ما بدینوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 

 نماییم. 

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

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

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه: 

 {نام مکمل داوطلب درج گردد}امضا از جانب: 

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

 

 

 

 

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

 دی  لست اجناس و جدول تحویل .1

 و جدول تکمیلضمنی لست خدمات  .2

  مشخصات تخنیکی .3

 تخنیکینقشه های  .4

 و معاینات آزمایشات .5

 {نیازمندیهاجدول  رتیبیادداشت ها برای ت}

و جدول تحویل ات ضمنی خدم، توضیح اجناس حاویحد اقل گردیده و  شامل شرطنامهاداره باید توسط   نیازمندیهاجدول 

 باشد.

 قیقد وموثر به صورت  شان یها معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفر فراهم نمودن ل نیازمندیهاجدوهدف از 

در صورت انحراف کمیت در زمان اعطا قرارداد، عالوه برآن، درج گردیده است، می باشد.  4قسمت  در کهبه خصوص جدول قیمت 

 ، استفاده میگردد. لعمل برای داوطلباندستورا  42ه مطابقت با ماد درمنحیث اساس  جدول قیمتو جدول نیازمندیها از 

 مشخص شود:وارد ذیل نظرداشت م با دربدقت یا میعاد تحویل باید  تاریخ

 بین المللی شرایط تجارت مطابقت با احکام در دستورالعمل برای داوطلبان مفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در .1

(Incoterms2010) اجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و مصارف یا اجناس در مبداَ،  ی)تحویل داللت به

 داده شود؛ و تحویل هااجناس به انتقال دهنده تحویلی زمانی صورت میگیرد که  )الی کشتی ، انتقال رایگانمحموله

 کریدت(لیتر آف تائید  یا گشایش ،)امضای قرارداد تاریخ ذیل آغاز می گردد: مکلفیت های تحویلی اداره  از   .2
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 تحویلی لست اجناس و جدول  .1

 که توسط داوطلب تکمیل میگردد، خانه پری نماید.  "شده  پیشنهاد یتاریخ تحویل" ستونبه استثنای  این جدول را  مکلف است اداره}

واحد  کمیت اجناس توضیح هشمار

 فزیکی

 مندرجنهایی محل 

 ه معلوماتصفح
 داوطلبی

 Inco terms)) تجارت بین المللیطبق  شرایط  تحویلیتاریخ 

تاریخ آغاز تحویلی 

 اجناس

تاریخ ختم تحویلی 

 اجناس

 

پیشنهاد تحویلی  تاریخ

داوطلب  ه توسط شد

خانه توسط داوطلب }

 {پری گردد

ه شمار}
درج 
 {گردد

درج توضیح اجناس }
 {گردد

 مقدار}
درج اقالم 

 {گردد

واحد }
 فزیکی
 {گردد

اولین تاریخ تحویلی } {درج گرددمحل تحویلی }
 {درج گردد

آخرین تاریخ }
 {تحویلی درج گردد

تاریخ تحویلی پیشنهاد }
 {شده داوطلب درج گردد

اجناس مندرجه مشخصات  76 تمام 1

تهیه و خریداری ) تخنیکی شرطنامه

  (وزارت یدفاتر مرکز یت یآ زاتیتجه

تحویلخانه وزارت 

مخابرات و تکنالوژِی 
 معلوماتی 

مکتوب از تاریخ سر 

 فرمایش اداره

روز  30الی 

 تقویمی
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 آن تکمیل  و جدول بعد از فروش  /ضمنیلست خدمات  .2

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

 

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه قابل 

 (اجرا باشد

 محل اجرا واحد فزیکی
تاریخ نهایی تکمیل 

 خدمات

 هشمار}
درج 
 {گردد

درج  اقالم مقدار} {دتوضیحات خدمات ضمنی درج گرد}
 {گردد

درج واحد فزیکی }
 {گردد

 {درج گرددتاریخ تکمیل } {درج گردد محلنام }
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 مشخصات تخنیکی .3

 {مشخصات تخنیکی هتهی رهنمود}

مشخصات  دبایاداره  میباشد. ادارهتوسط  مربوط ضمنیاجناس و خدمات   الزم، تعریف خصوصیات تخنیکی هدف از مشخصات تخنیکی
 ذیل تهیه نماید: واردنظرداشت م تخنیکی مفصل را با در

 مشتمل است بر  معیار  های که توسط اداره به منظور بررسی جوابگو بودن آفرها از نظر تخنیکی تعیین میگردد. ازین  مشخصات تخنیکی
جهت، ترتیب مشخصات تخنیکی واضح سبب تسهیل تهیه آفر های جوابگو توسط داوطلبان و همچنان آزمایش، ارزیابی و مقایسه آن ها 

 توسط اداره میگردد. 

 اینکه آنها و جدید بوده مودل های  مستعمل، و جدید، غیرکه وارد میگردند مواد  تمام اجناس وآن است که   تلزممس مشخصات تخنیکی 
 د.ذکر شده باش دیگری قرارداد طور اینکه در مگر اند، جدید را شاملی های آورنو تمام 

  رتیببرای تخوب  یک اساس از تدارکات مشابهونه های مشخصات نم. د بکار گرفته شودبای مشخصات تخنیکیبهترین شیوه های رایج 
 می باشد. مشخصات تخنیکی 

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

  وسعتباید  مشخصات تخنیکیبستگی به پیچیده گی  تدارکات و  تکرار  شیوه تدارکات دارد.  مشخصات تخنیکیمفیدیت معیاری سازی 
قرار  مورد استفادهدر ساخت انواع مشابه اجناس به صورت عموم  که تجهیزات ، مواد وطرز کارمحدودیت های داشته باشد تا از کافی 

  گردد.  جلوگیری میگیرد

 باید معتبر تا حد ممکن  معیارات بین المللی د.محدود نباش گردیده، مشخصکه در اسناد داوطلبی  طرز کارتجهیزات، مواد و   معیارات 
مشخص  هکنند به یک تولیدکه گونه مواد یا اقالم را  ذکر نام های تجارتی، شماره های کتالگ یا سایر تفصیالت هر مشخص گردد. 

یا معادل همچو "باید همیشه عبارات  ،باشدممکن  اقالم غیر توضیح همچوکه  صورت اجتناب شود. در ممکن حد ، باید تامیسازدمحدود 
مورد نظر باشد، خواه از طرف  اداره مشخصات تخنیکی  هرگاه معیارات خاص دیگر یا کود های قابل اجرا درشود.  ًذکر متعاقبا "آن

با   داشتن کیفیت اساسی برابر اقل از معیارات معتبر که حد سایر تدارکاتی یا کشور دیگری واجد شرایط باشد، در اینصورت سند مبنی بر
 قابل قبول خواهد بود.  و کود های خاص،  نیز مشخصات تخنیکی کهاطمینان حاصل شود،  مشخصات ذکر شده

  نباشد:موارد ذیل  محدود به  وتوضیح نموده  مکمل نیازمندیهای مربوطه را بصورتمشخصات تخنیکی باید 

 الزمی باشد. تولید و ساخت اجناسطرز کار که جهت معیارات مواد و  .1

 آزمایشات مفصل الزم )شماره و نوع(  .2

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

 آن درانجام می شود و اشتراک  اداره  توسط اکمال کنندهکه فعالیت های مفصل   .4

و  تطبیق جریمه  تاخیر در صورت بر آورده نشدن آن  گرفته تحت پوشش قرارورنتی  که توسط کارآیئضمانت های  مفصل لست  .5

  ضمانت ها.   

  تعداد/مقدار حد اکثر و حد اقل گرانتی شده را مشخص نماید.  بشمول کارایی و شرایطخصوصیات تخنیکی مشخصات تخنیکی باید تمام
مورد همچو  داوطلب معلومات مفصل در نموده وتسلیمی آفر  هفورم هضمیمرا  اضافی ه داوطلبییک فورم ادارهصورت ضرورت،  در

 مقدار گرانتی شده ارائه می نماید.  مرتبط و کارآیی  خصوصیات تخنیکی
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خواست نماید که داوطلب یک بخش یا تمام مشخصات تخنیکی، جدول های تخنیکی یا سایر معلومات تخنیکی در آفر را  تهیه اداره در هرگاه
 ا مشخص نماید.  ه این معلومات در آفر داوطلب رئنماید، در اینصورت  اداره  باید ماهیت و  اندازه معلومات الزم و شیوه ارا

. داوطلب باید یک جدول مشابه را درج جدول ذیل نمایدمربوط  مشخصات تخنیکی الزمی باشد، اداره باید معلومات ارائه خالصه در صورت که
 را نشان دهد ترتیب نماید. معیارات  که مطابقت با  را

 :باشد در مطابقت با معیارات و مشخصات تخنیکی ذیل باید ت  ضمنی اجناس و خدما
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 نقشه های تخنیکی

 معاینات و آزمایشات 

 :می گردندذیل اجرا  معایناتآزمایشات و 

 اجرا می گردند: توسط هیئات موظف وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آزمایش و معاینه : آزمایشات و معاینات ذیل

 تفتیش بصری اجناس 

 تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس 

  مشخصات تخنیکی اجناستفتیش برای 

مصرف کننده را در رابط به تخنیکی بودن اجناس اطمینان دهد. سایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده و
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 قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد

 تعریفات -1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت:  -1

شمول شامل اسناد قرارداد به است که  هو ادار کتبی میان اکمال کننده هقرارداد: موافقتنام -2

 میباشد. آناسناد مربوط  و ضمایم، ملحقات

 نامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می باشد. تاسناد مندرج موافقاسناد قرارداد:  -3

قرارداد مشخص  هموافقتنام در است کهقیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده  -4

 و یا تعدیل گردد. بق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید گردیده و می تواند مطا

 روز تقویمیروز:  -5

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

 قرارداد. مطابقت با شرایط مندرج

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

 نماید.می تهیه  ادارهبرای این قرارداد 

 شرایط خاص قراردادضمنی مربوط را مطابق که اجناس و خدمات  نهادیستاداره:  -8

 تدارک می نماید.

حفظ  بیمه، نصب، آموزش ومتمم اجناس تحت این قرارداد مانند خدمات  خدمات ضمنی: -9

 مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد میباشد. سایر وو مراقبت ابتدائی 

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با  -10

 نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد. 

تحت این اجناس  از یقسمتحقیقی و یا حکمی است که اکمال  قراردادی فرعی: شخص -11

ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و طرزالعمل خدمات از  بخش جراییا ا تدارکات

 تدارکات به عهده دارد.

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات با کننده: شخص  اکمال -12

 وی عقد قراداد گردیده باشد.

 .مشخص می گردد شرایط خاص قرارداد درمحل که : اجناس تدارک شدهتسلیمی  محل -13

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

مبین اسناد قرارداد می باشد،  و متمممرتبط،  ضمایم آن کهقرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1

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

 کل اسناد قرارداد محسوب می گردد. 
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 تقلب و فساد  -3ماده 
ی در مراحل داوطلبی اداجبار و اغفال توسط قرارد، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1

 )14اطالع کتبی به قراردادی در خالل مدت )میتواند با یا اجری قرارداد اطمینان حاصل نماید، 

شرایط   35ماده  1قرارداد در روشنی بند  روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ

قابل تطبیق می  شرایط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  عمومی قرارداد

 باشد. 

 :در این ماده معانی ذیل را افاده می نماینداصطالحات آتی    -1

صورت مستقیم یا  هب نهادپیشیا دادن  ،دریافت ،درخواست از : عبارتفساد (1)

 های جانب دیگر غیرمناسب کارکرد هرچیز با ارزشیکه به صورتمستقیم غیر

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

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به : تقلب (2)

منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و 

 یر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛غ

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

 صد نامناسب به شمول تحت تاثیرابدست آوردن مقکارمندان اداره که به منظور 

 سائرین طرح گردیده باشد؛ اعمال نادرستقراردادن 

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

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

 مستقیم؛ 

اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در ایجاد  (5)

 پروسه تدارکات. 

این ماده گردد،  1اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و یا  3.2

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

 معانی -4ماده 
 در این سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نماید.    4.1

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

شرایط خاص وجایب طرفین در آن در حقوق و  ین المللی وتجارت باین سند شرایط در  -1
 مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛ قرارداد

این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی در  -2

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

 تمامیت توافق  4.3

این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 
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 میان جانبین ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 تعدیل 4.4

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

 و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

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

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

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

  را مجاز نمی سازد. 

تحت این قرارداد کتبی و  هیا جبران خسارهر گونه استثنا قراردادن حقوق، صالحیت ها  -2

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

 حقوق و اندازه استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 4.6

، این شودتطبیق دانسته  قابل غیرملغی یا یا شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگاه

 شرایط قرارداد نمیگردد. احکام و امر منجر به الغا و عدم تطبیق سایر 

 زبان -5ماده 
اسناد مربوط آن به یکی از زبان های ملی ترتیب سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

شرایط خاص قرارداد  که درمیگردد. در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان 
مشخص گردیده، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به سایر 

آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در صورت یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق 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  5.2

 باشد. 

شرکت های  -6ماده 

 مشترک
اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت هرگاه  6.1

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

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

 وده نمی تواند. موافقت قبلی اداره تغییر نم

 بودن واجد شرایط -7ماده 
 کشور واجد شرایط را داشته باشند.هر تابعیت اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

اکمال کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور ثبت 

 باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نمایند، اتباع همان کشور محسوب میگردند. 
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منشا از کشور واجد شرایط را داشته باشند. س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2

اصطالح منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده 

  سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد. ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی و ی

 یه ها اطالع -8ماده 
هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هدف از  8.1

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

اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاریخ تسلیمی  8.2

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

 قانون نافذ -9ماده 
بوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین  قوانین جمهوری اسالمی افغانستاناین قرارداد تابع  9.1

 صورت میگیرد.  جمهوری اسالمی افغانستان

 حل منازعات  -10ماده 
های خویش را برای حل منازعات و اختالفات ناشی از اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش  10.1

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

به نتیجه مشورۀ دوجانبه  توسطحل منازعه یا اختالفات  روز جانبین در( 28در خالل )هرگاه  10.2

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

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگری  -1

 ؛ ونمایندموافقه 

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

تفتیش و بررسی  -11ماده 

 ها توسط حکومت
مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های  کننده اکمال 11.1

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

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

 د مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد. عمومی قرارداد ایجا

 تاکماال حدود -12ماده 
 می شود. مشخص  نیازمندیها جدول در اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1

 و اسناد تحویل -13ماده 

 مربوط
با جدول نیازمندیها مندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و سایر اسناد  قرارداد شرایط عمومی  33ماده  1رعایت بند 

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

لیت های وومس -14ماده 

 اکمال کننده
و  قرارداد شرایط عمومی 12ماده  مطابقت با درباید  راضمنی خدمات  اکمال کننده اجناس و 14.1
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 اکمال می نماید.  شرایط عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده جدول تحویل و تکمیل 

 قیمت قرارداد -15ماده 
کننده صورت  و خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمال پرداخت ها به اجناس 15.1

  از این امر مستثنی است.  شرایط عمومی قراردادمیگیرد. هر نوع تعدیل قیمت مجاز در 

 شرایط پرداخت -16ماده 
شرایط خاص طبق ، (پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشدپیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1

 صورت میگیرد.  قرارداد

درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که نشان دهنده اجناس اکمال کننده  16.2

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

( روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط 30به اکمال کننده در خالل مدت ) پرداخت ها 16.3

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

افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.4

 طور دیگر تذکر رفته باشد. ت داوطلبی صفحه معلوما

مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد، در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5

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

مالیات و  -17ماده 

 مکلفیت های گمرکی
جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات  بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1

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

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

مسؤلیت کلی  شده باشد،داخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته  درصورتیکه اجناس در  17.2

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

 اکمال کننده می باشد. 

معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه  17.3

 ، استفاده نماید. کشورفرمایش دهنده در )در صورت موجودیت( امتیازاتیا 

 تضمین اجرا -18ماده 
 10تذکر رفته، اکمال کننده باید در مدت شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1

شرایط خاص روز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در 
  تهیه نماید.  ،قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل  18.2

 استرداد می باشد. 
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باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل تضمین اجرا  18.3

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

( روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.4

 طورشرایط خاص قرارداد  مگراینکه درنده مسترد میگردد، مکلفیت های ورنتی، به اکمال کن

 مشخص شده باشد. دیگر

 و نشر حق چاپ -19ماده 
حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط  اکمال  19.1

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

 یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث محفوظ می باشد. 

 معلومات محرم -20ه ماد
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم  20.1

توسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا 

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

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

اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای انجام وظایف وی تحت این 

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

 اخذ می نماید.  شرایط عمومی قرارداد  20محرمیت در مطابقت با ماده 

 دریافت شده از اکمال کننده را به هر ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، اداره  20.2

کننده نباید ، اکمال ترتیب. به همین نمایدمنظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 

از اجرای این قرارداد،  غیر مقاصدرا به  اداره ر معلومات دریافت شده ازارقام و یا سای اسناد، همچو

 .نمایداستفاده 

 این ماده باالی معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد: 2و  1های مندرج  بند مکلفیت  20.3

و دولت با سایر نهاد های تمویل کننده این قرارداد شریک  اکمال کننده آن معلومات که  -1

 می سازند؛

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

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

 طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

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

 محرمیت نمی باشد، قرار گرفته باشد.

جانبین  رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هریک از نباید هرگونه تعهد دراین ماده احکام  20.4

 د.ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نمای را قبل از تاریخ قرارداد در
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  این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.  احکام  20.5

عقد قرارداد  -21ماده 

 فرعی
صورتیکه  تحت این قرارداد، در فرعی هایقرارداداعطای  مورد در تباًکه باید اداره را اکمال کنند 21.1

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

فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت 

 ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. 

 رعایت نمایند.را  شرایط عمومی قرارداد  7و  3 موادهای فرعی باید احکام  قرارداد 21.2

فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3

این عمل نقض فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  20باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 

قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این 

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

 طی مراحل میگردد.  

 مشخصات و -22ماده 

 معیارها
 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد های اجناس و خدمات  -1

ستندرد صورتیکه کدام  در .مطابقت داشته باشند نیازمندیهاجدول  5قسمت  مندرج

آن قابل اجرا می  از باالترستندردهای رایج در کشور منشا و یا نشده باشد،  قابل اجرا ذکر

 باشد. 

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

که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار وی قرار می گیرد با اسناد  یا سایر

 صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید.

ابقت به آنها تطبیق میگردد مط از کودها و ستندردهایکه قرارداد دررارداد در صورتیکه در ق -3

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

مشخص گردیده است. در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و  نیازمندیها

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

 قابل اجرا می باشد.  قرارداد

و  بسته بندی -23ماده 

 اسناد
منظور جلوگیری از تخریب و یا فاسد شدن آن الی ه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1

د. بسته بندی باید توانایی مقاومت در برابر گرما، نمای رسیدن به مقصد نهایی بسته بندی می

ی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته بندی باید سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوای

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

با معیارات خاص که در  داخل یا بیرون بسته ها باید درو نوشته ها بسته بندی، عالمه گذاری  23.2
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و سایر رهنمود های ارائه  خاص قراردادشرایط قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج  

  شده توسط اداره مطابقت داشته باشد. 

 بیمه  -24ماده 
که به آسانی  پولی واحد بابصورت مکمل که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 24.1

جریان تولید، ، تخریب در مقابل مفقودی در –بوده  از کشور واجد شرایط قابل تبدیل

 شرایط تجارت بین المللیبا انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت 

(Incoterms2010)مشخص شده  شرایط خاص قرارداداجراء یا به طوریکه در  قابل

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

 انتقال  -25ماده 
صورت (Incoterms2010) شرایط تجارت بین المللیقت با انتقال اجناس در مطاب 25.1

 ی تذکر رفته باشد.طور دیگر شرایط خاص قرارداداینکه در میگیرد، مگر 

آزمایشات   -26ماده 

 و معاینات 
 معاینات  تمام آزمایشات واز جانب اداره، مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1

نجام خواهد درج گردیده، اشرایط خاص قرارداد  طوریکه دررا ضمنی مربوط اجناس و خدمات 

 داد.

در  ،قراردادی فرعی ، اکمال کننده مربوط محالت درفوق الذکر می تواند  معایناتآزمایشات و  26.2

سایر محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان که در   یا ومحل تحویل، مقصد نهایی 

این ماده در صورتیکه  3از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند  شرایط خاص قرارداد

آزمایش و معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام یابد، تسهیالت و 

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

 ارف از جانب اداره فراهم میگردد. کننده گان بدون تقبل مص

شرایط   26.2 ماده مندرج معاینات آزمایشات و یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در اداره 26.3
ف مربوط به همچو حضور را تمام مصاراداره  اینکهرا خواهد داشت، مشروط بر عمومی قرارداد

 متحمل شود. 

ه قبلی که محل و اطالعیاینات باشد، با معهمچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.4

زمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف 

ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا نماینده وی در 

 جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.

نبوده اما بمنظور قرارداد درج  را که دریا معاینه  و اکمال کننده هر آزمایش  میتواند از دارها 26.5

و ستندرد های مندرج این با مشخصات تخنیکی  تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس

قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و آزمایشات 

یمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، به ق

جایب وی تحت این قرارداد را متآثر سازد، تعدیالت الزم در واجراآت اکمال کننده و انجام سایر 
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 تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متآثره صورت میگیرد. 

 ماید. نمی  ارائه ادارهرا به شات و معاینات آزمایراپور نتایج همچو  اکمال کننده 26.6

پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا در  یاو میتواند اجناس  اداره 26.7

مطابقت به مشخصات  نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد 

که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را 

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

 گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر تکرار می نماید. 

و پرزه جات آن، حضور اداره و اجناس معاینه و اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش  26.8

فراهم سازی ورنتی  این ماده  6 یا نماینده وی در جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بند

 ها و سایر مکلفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 

 ریمه تاخیر ج -27ماده 
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام  27.1

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

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

فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد،  10قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ بر در صورتیکه م

 فسخ میگردد.   شرایط عمومی قرارداد  35قرارداد مطابق ماده 

 ورانتی -28ماده 
مودلها جدید ترین  مستعمل و از جدید، غیر اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس 28.1

قرارداد  ، مگراینکه درمی باشند طرح و مواد را شامل درسازی ها میباشد و اینکه آنها تمام به

 گردیده باشد.  تصریحدیگری  طور

اکمال کننده  ،شرایط عمومی قرارداد  22ماده  1بند  2جز  نظرداشت آن با دربرعالوه  28.2

اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا نواقص  تضمین مینماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از

 ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.  

ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که  12ورانتی باید برای مدت  28.3

ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا  18تذکر رفته است و یا به مدت  شرایط خاص قرارداددر 

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

 طور دیگر تذکر رفته باشد. شرایط خاص قرارداد

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود  28.4

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

 فراهم میسازد.  

ناس اج ،شرایط خاص قرارداد مندرجمدت در ، اکمال کننده اطالع از نواقصمحض دریافت  به 28.5
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 ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید. 

شرایط در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج   28.6

نشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی دست میگیرد.  خاص قرارداد

  تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد.    این اقدامات سایر حقوق اداره

 حق ثبت اختراع -29ماده 
این ماده توسط اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1

اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق 

توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به دالیل ذیل موجود در معیاد قرارداد مالکیت و جایداد 

 . می پذیرد

آنجا  کشوریکه محل آن در اجناس در هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد -1

 واقع میباشد؛ و

 آنجا تولید شده اند هرکشوریکه اجناس در فروش در -2

آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و یا معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای این 

در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، 

 تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد نمی گردد. 

این ماده، اداره اکمال  1در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2

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.یا دعوی بمنظور تسویه ادعا مصرف خود نموده و مذاکرات 

روز بعد از دریافت اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3

خویش 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  به منظور کمک های الزم اداره  29.4

 داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.   

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق  29.5

نشر و سایر حقوق مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در معیاد قرارداد توسط 

 داره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.  ا

 لیتوومسود حد -30ماده 
 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: به استثنای 30.1

تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی کننده  اکمال -1

استفاده، از دست دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، 

مشروط بر اینکه این استثنا وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع 
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 جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

حت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قیمت وعه مسوولیت اکمال کننده تممج -2

قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده مصارف ترمیم یا 

ه تخطی خسارتعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اکمال کننده برای جبران 

 حقوق حق اختراع نباشد.  

قوانین  در یریغت -31ماده 

 نافذه و مقررات
 بیست و مدتبعد از در صورتیکه دیگری ذکر شده باشد،  قرارداد طور به استثنای اینکه در 31.1

نظامنامه قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد المال یا  تاریخ تسلیمی آفر ( روز قبل از28هشت )

تعدیل  یا ملغی ،جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نشر حیثیت قانونی در دارایکه 

در  به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات معادلطوریکه منجر  گردیده باشد،

وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد  تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد ،

در تعدیل قیمت قبالً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات معادل قابل اجرا دانسته نمی 

 . شود

الت حا -32ماده 

 Force) غیرمترقبه

Majeure) 

در صورت وقوع  تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد تضمین  32.1

 اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

خارج ( در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2

از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی 

جنگ ها یا انقالبات،  پروایی وی نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

 تحریم حمل و نقل، قرنطینآتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های 

 می تواند. وده ب

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر  32.3

دالیل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه داده 

نباشد را جستجو می نماید. مگر  غیرمترقبهو راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت 

 اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. 

و  دستور تغییر  - 33ماده 

 تعدیالت قرارداد
، در هر زمان با صدور اطالعیه، شرایط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

  ند موارد ذیل وارد نماید:تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چ

تحت این قرارداد صرف  صورتیکه اجناس یا مشخصات، در ، طرح ها، دیزایندر ترسیمات -1

 برای اداره تولید گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 .باید تهیه گردد کننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -4
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در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز برای  33.2

اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قیمت قرارداد، 

جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در خواست تعدیل 

روز بعد از تاریخ در یافت دستور تغییر توسط اکمال  28ال کننده تحت این ماده باید توسط اکم

 کننده صورت میگیرد. 

خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد،  قیم 33.3

موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای سایر 

 طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین معتبر  هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.4

 می باشد. 

تعدیل میعاد  -34ماده 

 قرارداد 
میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی  هرگاه در 34.1

شرایط عمومی   13در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 
تآخیر و دالیل آن اطالع می دهد.  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل قرارداد

 د و هشتمصورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نودر

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد. 

، تاخیر توسط  اکمال قراردادشرایط عمومی   32 مندرج ماده به استثنای حاالت غیر مترقبه، 34.2

اد، منجر به وضع جریمه تآخیر در مطابقت با دکننده در انجام  مکلفیت هایش تحت این قرار

 1میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند  شرایط عمومی قرارداد  26ماده 

  این ماده تعدیل گردیده باشد.  

 فسخختم و  -35ماده 

 قرارداد
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال کننده  -1

 قرارداد را تماماً یا قسماً فسخ نماید. 

مندرج  تمد بخش یا تمام اجناس دریک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (1)

  ، نگردد. عمومی قراردادشرایط   34هآن طبق ماد هقرارداد یا در مدت تمدید شد

 ؛ یاموفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد هرگاه اکمال کننده (2)

هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا اجرای قرارداد  (3)

 زده باشد.  شرایط عمومی قرارداد  3دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

، شرایط عمومی قرارداد 35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

در اکمال کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می صورت فسخ قسمی قرارداد 
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 باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1

اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعیه به اکمال در صورت افالس اکمال کننده،  -1

کننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره به اداره قابل 

 تادیه نمی باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

فسخ نماید. اطالعیه  قرارداد را قسماً یا کالً ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -1

باید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، 

 باشد.  

مطابق  ،روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره 28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

اداره یکی از موارد  شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس باقیمانده،

 ذیل را انتخاب می نماید:

 و یاقیم قرارداد؛  شرایط ور مطابقت با بخش د تحویل و تکمیل هر (1)

 قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس وانصراف از  (2)

که قبالً توسط اکمال کننده تهیه ئیبخش ها مواد و که قسماً تکمیل و ضمنیخدمات 

 شده است.

 واگذاری -36ماده 
د، نکرده نمیتوان اکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را کالً یا قسماً واگذار و اداره 36.1

 شده باشد. کسبقبلی جانب دیگره موافقاینکه  مگر

 منع صادرات -37ماده 
در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1

یت وضع شده در استفاده از تجهیزات، دمتوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و یا محدو

توانائی اکمال  که توسط کشور منشا وضع گردد واس و سیستم ها و خدمات در افغانستان اجن

اکمال کننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش  دات مندرج قرارداد را سلب نمایدکننده در ایفای تعه

اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور  براینکه سازد، مشروطمعاف می 

   انجام اکماالت را ارائه نماید.  
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 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

استناد می احکام ذیل به تناقض  درصورت، شرایط عمومی قرارداد را تکمیل و یا تعدیل می نماید. خاص قرارداد ذیل شرایط

  گردد. 

شرایط  هماده های مربوط در ایتالیک به شکل ها یادداشت در در صورت لزوم، شرایط خاص قرارداد}رهنمود  تکمیل  

مناسب را با استفاده از  و کلمات جاگزینداخل قوس ها را حذف نموده  های رهنمود باید ادارهذکرشده است.  قراردادعمومی 
 {نماید درج نمونه های ذیل

شرایط عمومی  ه ماد

 قرارداد
 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم  و تعدیالت

 1ماده  1بند  8جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 }مخابرات و تکنالوژی معلوماتیوزارت }: ادارهنام 

 (تهیه و خریداری تجهیزات آی تی دفاتر مرکزی وزارتنام پروژه)

 (MCIT/99/NCB/G- 10)شماره پروژه: 
 بالمقطع نوع قرارداد:

 1ماده  1بند  13جز 

 شرایط عمومی قرارداد

  از: اند عبارت /مقصد نهاییمحل  پروژه

 معلوماتی، محمد جان خان وات، کابلتحویلخانه وزارت مخابرات و تکنالوژی 

 4ماده  2بند  1جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 دربین المللی در شرایط تجارت بین المللی تصریح گردیده است.  شرایط تجارتیاصطالحات  نیامع

شرایط تجارت طرفین تحت آن مانند حقوق و وجایب  شرایط تجارتی ویک اصطالح  صورتیکه معنی

 { تصریح میگردد. DDPتصریح نگردیده باشد، توسط } (Inco terms) المللیبین 

 4ماده  2بند  2جز 

 شرایط عمومی قرارداد

 میباشد."2010 "(Incoterms) بین المللی تجارت ویرایش اصطالحات

 تمام مصارفات الی تحویلخانه وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی به دوش قراردادی می باشد.

شرایط  5ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد.  { /پشتو دری}زبان قرارداد: 
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شرایط  8ه ماد1بند 

 عمومی قرارداد

 :می باشدقرارذیل  اداره، آدرس ارسال اطالعیه ها برای

 {منیراهلل حفیظی}قابل توجه: 

 {تدارکات ریاست ،آمر تسهیل قرارداد و پالن گذاری} آدرس:

 {909اطاق ، 14طبقه }اطاق: ه طبقه یا شمار

  {کابل}شهر: 

 0202101201: تلیفون          monirullah.hafizi@gmail.com :ایمیل آدرس   

شرایط  10 هماد 2بند 

 عمومی قرارداد

 بود:ذیل خواهد  طور عمومی قرارداد شرایط 10ماده  2حکمیت در مطابقت به بند طرزالعمل 

) ب(  10.2) الف( حفظ میشود در صورتیکه قرارداد با یک کمپنی خارجی و ماده  10.2ماده 
 حفظ میشود در صورتیکه که قرارداد با یک کمپنی داخلی عقد گردد.

 )الف( قرارداد با اکمال کننده خارجی:

)الف( شرایط عمومی قرارداد، هر منازعه، مباحثه یا ادعا در ارتباط به این قرارداد، نقض،  10.2ماده 
حل  UNCITRALفسخ یا فقدان اعتبار آن، از طریق فیصله در مطابقت با فیصله احکام جاری 

 خواهد شد.

 )ب(  قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی افغانستان:

منازعه میان فرمایش دهنده و یک اکمال کننده که ملیت کشورفرمایش دهنده را داشته درصورت 

 باشد، منازعه باید به فیصلۀ یا قضاوت درمطابقت با قوانین کشور فرمایش دهنده حل و فصل شوند

شرایط  13ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

مورد نیاز،  }اسناداز: ت اند رگردد عباسایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه می انتقال و جزئیات 
انتقاالت دریایی، بل انتقاالت هوایی،  غیر قابل مذاکره بارگیری، یک بله مانند یک بل قابل مذاکر

ورانتی تهیه تصدیق بیمه، تصدیق جاده ای،  یادداشت حمل ونقلانتقال توسط خط آهن،  یادداشت
ه توسط یک نهاد تخصصی  معاینه کننده، و کننده یا تولید کننده، تصدیق معاینه صورت گرفت

  جزئیات انتقال از فابریکه اکمال کننده{

 ،دریافت عدم قبل از رسیدن اجناس دریافت خواهند شد، درصورت ادارهاسناد فوق الذکر توسط 

 ل خواهد بود.وولنتیجه مسامقابل هرگونه مصارف با اکمال کننده در

شرایط  15ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 باشد.  ینم لیشده، قابل تعد لیتکم یاجناس اکمال شده و خدمات ضمن یبرا هیقابل تاد متیق
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شرایط  16ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 شرایط پرداخت

 روش و شرایط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت این قرارداد قرار ذیل می باشد:

 پرداخت بعد از اکمال اجناس به اکمال کننده صورت میگیرد. 

و ارایه بل از طرف  بعد از تحویلی جنس به تحویل خانه وزارت مخابرات 100پرداخت 
 داوطلب و تهیه راپور رسید از طرف اداره صورت می گیرد.

  .گیرد پرداخت به پول افغانی صورت می

شرایط  16ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

قابل تطبیق }بپردازد  تکتانهمیعاد تاخیرپرداخت بعد ازاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده 

 .{قابل تطبیق نیست}قابل اجراء جبرانی نرخ {. نیست

شرایط  18ه ماد 1بند 

 عمومی قرارداد

 است. { الزماجراء } تضمین

  . داد می باشد.قیمت مجموعی قراراز فیصد  {٪8مبلغ تضمین اجراء }

شرایط  18ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

 {قابل قبول است.ضمانت بانکی با اعتباربه شکل }{ افغانی} واحد پولی اجراء به تضمین

 {ارائه می گردد. ضمانت بانکی}به شکل اجراء  تضمیندرصورت ضرورت، 

شرایط  18ماده  4بند 

 عمومی قرارداد

از تحویلی کامل اجناس مورد ضرورت به اداره و  بعد 28}در زمان ذیل تضمین اجراء استرداد 
 .گیردمیصورت {تصدیق مراجع مربوط از عدم مسولیت قراردادی

شرایط  23ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

بسته بندی اجناس باید به  }داخل و بیرون بسته ها:  اسناد دره ارائ بسته بندی، عالمه گذاری و

شیوه ای باشد که به اجناس قابل تدارک زیان وارد نگردد؛ درصورت صدمه فزیکی 

 {اجناس، مطابق درخواست فرمایش دهنده جنس در مدت زمان تعیین شده تعویض گردد
 می باشد. 

رایط ش 24ه ماد 1بند 

 عمومی قرارداد

 (Incoterms) در شرایط تجارت بین المللی پوشش بیمه باید طوریکهمسوولیت انتقال اجناس، 

 مطابقت با  شرایط تجارت بین المللی صورتیکه در باشد. در، می مشخص شده است

(Incoterms) باشدمی {قابل تطبیق نیست}ذیل نباشد، طور. 
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شرایط  25ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 ،مشخص شده است (Incoterms) طوریکه در شرایط تجارت بین المللی لیت انتقال اجناسوومس

 می باشد. 

می یت انتقال طورذیل وولمس نباشد،(Incoterms) شرایط تجارت بین المللی طابقکه مصورت  در

 طبق درخواست فرمایش دهنده به محل اجناس راباید  طبق این قرارداد اکمال کننده }: باشد

درج شرایط )ن(  1.1مادۀ  طوریکه در درداخل کشورجمهوری اسالمی افغانستان،شده  مشخص

 {دهد. محل پروژه تعریف شده است، انتقالخاص قرارداد 

شرایط  26ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

توسط هیئات موظف وزارت مخابرات و تکنالوژی  آزمایش و معاینه : آزمایشات و معاینات ذیل

 اجرا می گردند: معلوماتی

 تفتیش بصری اجناس 

  اجناستفتیش برای تکمیلی مقدار 

 تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس 

مصرف کننده را در رابط به تخنیکی بودن  سایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده و

 اجناس اطمینان دهد.

شرایط  26ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

می پروژه توسط تیم تخنیکی وزارت مخابرات و یدر محل تسل }آزمایش و معاینه در 

 راه اندازی میگردد. { معلواتی اجرا میگردد تکنالوژی

شرایط  27ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 

 .می باشد تأخیر روز هر مقابل در فیصد 0.1 تاخیر جریمه اندازه اجناس، قراردادهای در

 .می باشد فیصد قیمت مجموعی قرارداد  10 –ده حد اکثرمبلغ جریمه تآخیر 

شرایط  28ماده  3بند 

 قراردادعمومی 

 می باشد.  {یک سال} مدت اعتبار ورانتی

 می باشد.  {اسم و محل درج گردد}صد نهایی مق منظور استفاده در امور مربوط به ورانتی، به

شرایط  28ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

 می باشد. روز  {هفت 7}رمیم یا تعویض مدت زمان ت
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  فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 قراردادفورمه های 

 نامه قبولی آفر     11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   12اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم    13/اجناسفورمه 

 پیش پرداخت ینضمفورم ت   14/اجناسفورمه 
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2نامه قبولی آفر  

11اجناس/ فورم  

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

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس:   

}نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمایید{ :به  

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{ آدرس:  

 انون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آناین نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم ق

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

است. گردیده قبول این اداره توسطشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،   

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل 10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

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

و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل 

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

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

}شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{ :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ   

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

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

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

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

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

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

                                                 

 
2
طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در  پنجم( حکم هشتاد و 1طبق فقره )  

سال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ار
 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  یباشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبول
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قرارداد  هموافقتنام  

 12اجناس/ فورمه

 

 {مربوط خانه پری می نمایدمطابقت با رهنمودهای  این فورمه را در دهداوطلب برن}

 میان  {روز، ماه و سال درج گردد} به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف

 و که منبعد بنام اداره یاد می شود جمهوری اسالمی افغانستان {اداره و اداره تدارکاتی درج گردد نام مکمل} (1)

{ که دفتر مرکزی ل کننده درج گرددنام کشور اکما}کت ثبت شده تحت قوانین که شر {درج گردد نام اکمال کننده} (2)

 د، عقد گردیده است. یاد میشو "اکمال کننده"منبعد بنام {درج گردد آدرس اکمال کننده}آن 

داوطلب برنده را  فرآ {درج گردد ضمنی اجناس و خدمات جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

منبعد بنام  که {درج گرددقرارداد  اسعار مشخصه در قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، با}به مبلغ برای تدارک اجناس فوق 

 ، قبول نموده است. یاد میشود "قیمت قرارداد"

 :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

در نظر گرفته شده  شرایط قرارداد برای آنها که درافاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  این در -1

 است.

بوده و برای هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط  اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده ذیل اسناد  -2

 میگردد:

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 و مشخصات تخنیکی( نیازمندیهاتخنیکی )به شمول جدول نیازمندیهای  (4)

 اصلی قیمت  های آفراکمال کننده و جدول (5)

 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  (6)

 {عالوه گرددهرگونه اسناد دیگر }  (7)

این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد،   -3

 ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.  

اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر نوع ط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را اخت قابل اجرا توسدر مقابل پرد  -4

 نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه نماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5

 خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 
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و سر از تاریخ فوق  مطابقت با قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده مینمایند که این موافقتنامه در بدینوسیله جانبین تصدیق

 قابل اعتبار می باشد.  {درج گردد روز، ماه و سال}الی تاریخ 

 اداره:به نماینده گی از 

 {اسم درج گردد}اسم: 

 { امضای مقام ذیصالح}امضاء: 

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 {اسم درج گردد}اسم: 

 {کننده درج گرددعنوان وظیفه امضا عنوان وظیفه امضا کننده: }

 {مقام ذیصالحامضای }امضاء: 

 {شهرت شاهد درج گردد}حضورداشت  در
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

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

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  عنوان داوطلبیه و شمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

 هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"منبعد بنام که {، درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطالع 
} اکمال را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور  {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گرددقرارداد 

 عقد می نماید.  {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات 

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

بمجرد دریافت  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 

باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های ارسال تقاضا  کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قراردادتقاضای 

  ازجانب شما، بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

 متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود. 

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

 

 د{درج گردبا صالحیت بانک و اکمال کننده  نماینده  ، نام و وظیفه}امضا

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

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

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {گردداستفاده ورق رسمی بانک }

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {درج گرددتضمین پیش پرداخت  هشمار}تضمین پیش پرداخت:  هشمار

منبعد بنام  که{، درج گرددمکمل اکمال کننده  و آدرس نام}حاصل نمودیم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

را که منبعد بنام  {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد  "اکمال کننده"
 عقد نماید. {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات } اکمالقرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور 

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

بمجرد دریافت  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته 

  باشد، به شما بپردازیم.

 {روز، ماه و سال درج گردد}الی تاریخ  {روز، ماه و سال درج گردد} وسط اکمال کنندهاین تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت ت
 اعتبار و قابل اجرا می باشد.  

 میباشد. اطاق تجارت بین المللی 785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 {ضا نماینده با صالحیت اخذ گرددام}

 بانک{ }مهر

 


