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بریاست محترم تفتیش داخلی!
بتاسی ازپالن تدابیری سال مالی  8931که منظوری آن قبآل ازمقام محترم وزارت اخذگردیده است بخاطرتحقق پالن متذکره
هیات موًظف گردیدتااجراات کارکردگی سال مالی  8931بخش قراردادهای عقدشده ریاست محترم تهیه وتدارکات ومدیریت
عمومی خریداری درپرتوقانون ومقررات نافذه کشورتحت بررسی قرارگیردهیات طبق پالن مطروحه کارراآغازنمود که اینک گزارش
آن ذیآل ارایه میگردد.
گزارش:
الف :بخش قراردادها
ابتدآهیات بررسی طی استعالم عنوانی ریاست محترم تهیه وتدارکات دررابطه به اینکه طی سال مالی  8931چه تعداد قراردادهای
عقدشده باجانب شرکتهاصورت گرفته است طی یک جدول فهرست آنرابدسترس هیات قرارخواهندداد که طی پنج ورق به
تعداد{ }26قراردادعقدشده راارسال داشته اند که منجمله هیات طورقیدی طبق پالن مطروحه به تعداد{}69قراردادهای عقدشده
شامل {}54کارتن میشود رادردومرحله تحت بررسی ق رارداده که ازاثرمشاهده اسناد ازطرف یکتعدادشرکتهاطبق شرایط قرارداد
عمل ننموده اند وهم مسوًولین بخش قراردادها وهیات معاینه دربعضی موارد کم توجه ئی نموده اند که ذیآل انعکاس داده میشود.
 _8قراردادیک حلقه چاه که باجانب شرکت ساختمانی کابل وطنوال به ارزش مبلغ{}8991392افغانی عقدگردیده قرارداداز تاریخ
 8931/1/66الی  8931/1/1یعنی مدت قراردادپانزده یوم بوده که درین عرصه هیات بررسی طورعاجل گزارش وبعدازتائیدمقام
محترم وزارت بریاست محترم تهیه وتدارکات جهت اجراات بعدی ارسال نموده که پیشنهادمذکورضم دوسیه موجودمی باشد.
 _6قراردادنت ورک داخلی که باجانب کمپنی نت لنک به ارزش مبلغ{}594444دالرامریکائی معادل مبلغ{}63161344افغانی
ازقرارفی دالر{}21.95افغانی عقدگردیده مدت تهیه اجناس وتکمیل پروژه نظربه نامه قبولی برای سه ماه بعدازافتتاح لیتراف
گریدت بوده وبتاریخ  8931/1/66نظربه مکتوب بانک مرکزی درافغانستان بانک افتتاح گردیده جریمه تاًخیرطبق شرطنامه قرارداد
درفی روز{}4.8فیصدویا{}84فیصدازمجموعی قراردادمی باشد .کارپروژه نظربه تصدیق مدیریت پروژه بتاریخ /84مراچ6483/
مطابق به  8931/86/83تکمیل گردیده است.
 _9قراردادتجهیزات آنالین پاسپورت که باجانب کمپنی نت لنگ به ارش مبلغ{}813234دالرامریکائی معادل مبلغ
{}86329585افغانی ازقرارفی دالرمبلغ{}21.95افغانی عقدگردیده است ومدت تاًخیردرپروژه {}41روزمی باشد.
قراردادبتاریخ 8932/3/1برای مدت دوماه بعدازافتتاح لیتراف کریدت تذکربعمل آمده

که افتتاح لیتراف کریدت بتاریخ

 8931/6/63دردافغانستان بانک می باشد .تشریح اجناس بتاریخ 8931/4/82نظربه اوراق تشریح بوده.
جریمه تاًخیرطبق شرطنامه {}4.8فیصددرفی روزویا{}84فیصدازمجموع قرارداد می باشددرقسمت تعدیل درتهیه اجناس که
شامل هفت قلم گردیده اضافه کاری {}84فیصدپیشنهادومنظوری مقام گرفته شده وهم اصالحیه شماره{}8ترتیب وامضاً مقام
محترم وزارت اخذگردیده اماوزارت محترم مالیه درعرصه اضافه کاری {}84فیصد موافقه ننموده است که درین قسمت ذریعه
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استعالم ازریاست محترم مالی معلومات خواسته شددرجواب یک کاپی مکتوب رابدسترس قرارداده که ضم دوسیه می باشد .مدت
تاًخیردراجناس {}64یوم موجوداست.
 _5قرارداد{}84قلم اجناس  ITریاست عمومی  ITکه باجانب شرکت ذکریاحمید به قیمت مبلغ{}89221444افغانی عقد
گردیده است اعتبارازتاریخ مکتوب  8931/1/85بمدت {}94روزکاری بوده که{}84قلم جنس مذکورنظربه بل آن بتاریخ
 8931/84/83اکمال گردیده جریمه تاًخیرطبق شرطنامه قرارداددرفی روز{}4.8فیصد ویاهرهفته{}4.4فیصدازمجموعی قرارداد
قابل اجرا می باشد .که نظربه شرطنامه قراردادمدت{}69روزتاًخیرموجود می باشدیعنی مدت چهارهفته تاًخیراست.
 _4قراردادتعداد{}82قلم اجناس تکنالوژی ضرورت پروژه  ERPکه باجانب شرکت سمارت گروپ به ارزش مبلغ { }565124دالر
امریکائی معادل مبلغ{}94625844افغانی ازقرارفی دالرمبلغ{}18.64عقدگردیده است مدت اکمال اجناس {}54روزتقویمی
بوده طبق شرطنامه قراردادتاخیرجریمه {}4.8فیصددرمقابل هرروزویا{}4.4فیصددرهرهفته ازمجموعی قراردادمی باشد .تسلیمی
اجناس نظربه آخرین بل بتاریخ 8931/84/63بوده که مدت تاًخیراجناس { }43روز می باشد.
همچنان ازهیات معاینه به ارتباط بل تهیه سه قلم جنس باقیمانده پروژه  ERPشرکت سمارت گروپ که بتاریخ 8931/84/63
نظربه تصدیق هیات تخنیکی وبه حضورداشت شامایان داخل تحویلخانه وتسلیم تحویلدارگردیده امضاً وتاریخ درفوق درج نموده اید
درحالیکه بل مذکور نسبت اشتباهات محاسبوی که درنرخ تبادله اسعارداشت مسترد گردیدوقراردادی بعدازاصالح آن توسط بل
دیگرهمان سه قلم راحاضروازطرف شمایان تاریخ 8931/84/5درج وامضآگردیده علت آنچه بوده برسش بعمل آمد .درزمینه هیات
معاینه اوآل طرفه رفته بعدآ تحریرداشته اند که بل تاریخ  8931/84/63که ازطرف مایان هیات امضا وتاریخ درج گردیده نسبت
اشتباهات محاسبوی که داشت بعدآبل تاریخی 8931/84/5توسط قراردادی ارایه گردیده ازطرف مایان هیات معاینه نسبت تراکم
کاری تاریخ  8931/84/5درج گردیده که سهوآتاریخ متذکره درج شده امابل تاریخی  8931/84/63موردتائیدوتصدیق مایان می
باشد معلومات ارایه نموده اند.
 _2قراردادحفریک حلقه چاه عمیق برمه ئی انستیتوت  ICTIکه باجانب شرکت قمبربه ارزش مبلغ{}8465444افغانی عقد
گردیده است نظربه موافقتنامه قراردادکاربرای مدت پانزده یوم تقویمی بوده که مکتوب آغازکار 8931/3/85الی  8931/3/61می
باشداماکارالی/3جدی 8931/ادامه داشته که بعدآبه اساس مکتوب ریاست محترم پالن به نسبت سردی هوا کارمتوقف شده وبعدآ
بتاریخ  8931/88/69کارمتذکره دوباره آغازوالی تاریخ 8931/86/1پروژه متذکره نظربه تصدیق مراقبت کننده تکمیل گردیده
است .مدت تاًخیرشرکت{}62روزمی باشد.
 _1قراردادپروژه ترمیمات اساسی تاالرکنفرانس وتجدیدسیستم آبرسانی محوطه انستیتوت که باجانب شرکت ساختمانی حقمل
امیری به قیمت مجموعی مبلغ{}9954811عقدگردیده است .جریمه تاًخیرطبق شرطنامه {}4.8فیصددرمقابل روزوحداکثر
جریمه {}84فیصدازمجموعی قرارداد می باشد.
مکتوب آغازکارازطرف انستیتوت  8931/1/8الی اخیربرج عقرب سال  8931بوده وختم کارآن {}84جدی  8931می باشد .مدت
تاخیردرکارپروژه نظربه تصدیق مدت { }54روزمی باشد.
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 _1قرارداد{}86قلم اجناس ریاست محترم آسان خدمت که باجانب شرکت زپتیک شلوشنز عقدقراردادگردیده نظربه مکتوب نمبر
{}8646مورخ 8931/1/94درظرف یکماه اجناس رااکمال نمایند تحریرگردیده .جریمه تاًخیرطبق شرطنامه درمقابل فی روز
{}4.8فیصدویادرهرهفته {}4.4فیصدازمجموعی قرارداد می باشد .آخرین بل اجناس تسلیم دهی تاریخ 8931/88/1بوده که
مدت تاًخیردراجناس پنج هفته تاًخیرموجوداست.
 _3قراردادوسایل وتجهیزات سالون { 5و }4مالیه دهندگان متوسط که باجانب شرکت ذکریاحمید به ارزش مبلغ
{}84142291افغانی عقدگردیده است .مکتوب دریافتی بشرکت تاریخ 8931/2/5برای مدت {}54روزتقویمی اجناس رابه
وزارت تسلیم دهدتذکربعمل آمده است.
بخاطرکارپروژه اصالحیه ترتیب ومدت یکماه الی تاریخ 8931/1/89وقت آن تمدید گردیده اماتمدید یکماه دوم آن منظور نگردیده
است وقرارمعلومات یک بخش ازاجناس بتاریخ 8931/3/62تسلیم داده شده وهم کارپروژه درحال ختم شدن می باشد آخرین بل
باقیمانده اجناس بتاریخ 8931/84/4تسلیم تحویلدارگردیده که مدت{}19روز تاًخیردراجناس موجوداست جریمه تاًخیردرمقابل
فی روز{}4.8فیصدویا{}4.4فیصددرمقابل هرهفته تاًخیرازمجموعی قرارداد تذکربعمل آمده است.
 _84قراردادترمیمات اساسی تعمیر81و 4منزله وزارت که باجانب شرکت ساختمانی داوریان به ارزش مبلغ{}1414528افغانی
عقدقراردادگردیده است .آغازکارنظربه مکتوب تاریخ  8931/4/6الی عقرب 8931ختم کارآن طبق شرطنامه می باشد.
جریمه تاًخیردرمقابل فی روز{}4.4فیصدالی {}84فیصدازمجموعی قراردادتذکربعمل آمده نظربه تصدیق مراقبت کننده وژورنال
{}16فیصدالی تاریخ 8931/3/84کارصورت گرفته است که در روندکارازطرف هیات هیچ کدام موانع نبوده وتعلل ازطرف شرکت
صورت گرفته است مراقبت کننده تحریرنموده است.
همچنان ازشرکت داوریان معلومات خواسته شدکه طبق شرطنامه قراردادبرای مدت چهارماه کارآنشرکت تکمیل میگردیداماتا تاریخ
 8931/86/88کارادامه پیدانموده علت آنچه بوده وچندفیصدکارراانجام داده اید که چنین پاسخ ارایه نموده کارترمیمات پروژه فعآل
به استثنای کارشستشوی اطراف تعمیر 81منزله کامآل بشمول کارهای اضافی صددرصدتکمیل گردیده که کارباالئی برآوردثانی
جریان دارد صرف کارشستشوبه علت کمبودآب در وزارت مرفوع گردد شرکت تعهدسپرده که بعدازمشکل آب بکاررسیدگی صورت
خواهدگرفت.
بآنهم ازمراقبت کننده به ارتباط ترمیمات اساسی در ژورنال نسبت بعضی نواقصات درکارشرکت هدایت داده اید وهم ازطرف شرکت
طبق مشخصات اجراات صورت گرفته که درپاسخ چنین تحریرداشته اند .هنگام تخریب وانتقال الماری های سابقه درچایخانه
هاشبکه آبرسانی متضررشده بودآنراشرکت ترمیم نموده است امابعدازانتقال بایلرهابه قسمت دیگرشبکه برق وصل نگردیده است
وهم هنگام کاشی کاری چایخانه هاسویچ وساکت بی جاشده است که تاحال نص پ نگردیده هدایت داده شدنواقصات درژورنال به
رفع آن درج گردیده و الی ختم صددرصدپروژه مسوًولیت شرکت می باشدوازعدم کارکه درآن یادآورشده ام وکارهایکه انجام شده
مطابق مشخصات می باشد.
همچنان ازمدیریت عمومی تسهیل قراردادهابه ارتباط اعتبارتضمین حسن اجرامعلومات خواسته شد .که درجواب استعالم چنین
تحریرنموده انددررابطه ایمل اعنوانی شرکت شریک ساخته است ایمل ضم استعالم موجودمی باشد .وهم معلومات درموردختم کار
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پروژه ترمیمات اساسی تعمیر 81و 4منزله ازمدیریت عمومی حفظ ومراقبت معلومات گردید که درپاسخ نظربه تصدیق مراقبت
کننده کارپروژه { }16فیصد تکمیل گردیدوکارشستشوی تعمیرنسبت مشکالت نبودآب باقیمانده است که درزمینه شرکت
درخواست تاریخی  8931/3/68راعنوانی مقام وزارت تقدیم نموده است معلومات ارایه داشته اند .که اصوآل طبق قانون ومقرراات
درخواست مذکوربعدازختم معیاد معینه بوده موًجه نمی باشد.
 _88قراردادشش قلم تجهیزات  ITریاست محترم پالن که باجانب شرکت آسیاگرین عقدگردیده است تاریخ اکمال اجناس نظربه
مکتوب  8931/1/69الی  8931/3/1بوده مدت قرارداد{}54روزتقویمی می باشد قیمت مجموعی قرارداد{}5181444افغانی
می باشدازجمله شش قلم جنس { }4قلم آن نظربه بل بتاریخ 8931/88/89تسلیم تحویلدارگردیده ویک قلم جنس آن تاهنوز
اکمال نگردیده که به ارتباط شش قلم و{}61قلم و{}84قلم ازمدیریت عمومی تسهیل قراردادمعلومات گردید وقرارمعلومات ارایه
شده آنمرجع طوریست که راپوررسیدهای اجناس باقیمانده شش قلم و 61قلم ضم هذاارسال است گرچه اجناس مذکورمدت
هاپیش بوزارت انتقال داده شده اماپروسه جمع وقیداجناس زمانگیرشده معلومات ارایه داشته اند وهم کاپی بل {}4قلم ازجمله
شش قلم وکاپی بل یک قلم که {}64پایه کمپیوتر ازجمله {}61قلم راباراپوررسیدارسال نموده اند.
مدت {}22روزتاًخیردر{}4قلم آ ن موجوداست وبل یک قلم آن نامعلوم می باشد که جنس آن بکدام تاریخ تسلیم تحویلدارگردیده
تادرکل برویت بل آخیرآن جریمه تاًخیروضع گردد.
جریمه تاًخیرطبق شرطنامه درمقابل فی روز{}4.8فیصدویا{}4.4فیصددرمقابل هرهفته تاًخیرازمجموعی قراردادقابل وضع می
باشد.
 _86قرارداد{}61قلم تجهیزات  ITریاست محترم آسان خدمت که باکمپنی افغان گرستال به ارزش مبلغ{}1196644افغانی
عقدگردیده تسلیمی اجناس بعدازمکتوب فرمایش بوده مکتوب بتاریخ 8931/1/1عنوانی شرکت صادرگردیده الی ختم معیاد
 8931/1/94جریمه تاریخ {}4.8فیصددرمقابل هرروزویا{}4.4فیصدهرهفته تاًخیرازمجموعی قراردادمی باشد .ازجمله {}61قلم
{}84قلم آن بتاریخ 8931/88/63تسلیم تحویلدارنموده که مدت{}13روزتاًخیردربل {}64پایه کمپیوتربوده و{}89قلم آن
راتافعآل اکمال ننموده است.
همچنان ذریعه استعالم ازآمریت محترم تهیه وتدارکات دررابطه به پول تضمین حسن اجراالی مدت ده یوم ازتاریخ صدورنامه قبولی
تسلیم نمایداماشرکت باگذشت یازده یوم تاًخیرتضمین حسن اجراراحاضرنموده که مطابق مواد{}61قانون وحکم {}11طرزالعمل
تدارکات درحصه فسخ آن اقدام صورت میگرفت معلومات خواسته شد .که چنین پاسخ ارایه گردیده شرکت افغان گرستال تضمین
حسن اجراکارپروژه {}61قلم اجناس  ITرامطابق متن مندرج نامه قبولی آفرفراهم نموده اندالبته تاًخیرزمانی که جزً ازمتن نامه
قبولی می باشد ازجانب قراردادی صورت گرفته است شرکت مذکورمشکالت خویش راتورم پولی اظهارنموده اند.
دلیل ارایه شده قناعت بخش نمی باشدچون شرایط قراردادونامه قبولی معیارحتمی می باشد که مطابق آن عمل گردد.
 _89قراردادترمیم وساخت میدان ورزشی وحمام درساحه انستیتوت باجانب شرکت ساختمانی عقاب راه ابریشم به قیمت مجموعی
مبلغ{}6411491افغانی عقدگردیده مکتوب آغازکارازطریق ریاست اداری  8931/4/65الی آخیرعقرب 8931بوده ازبودجه حفظ
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ومراقبت تمویل کننده بانک چهانی می باشد .کارپروژه تافعآل جریان داردجریمه تاًخیرطبق شرطنامه {}4.4فیصدالی { }84فیصد
از مجموعی قراردادمی باشد.
 _85قرارداد{}96قلم تجهیزات دیتاسنتردوم مرکزکابل باجانب شرکت سمارت گروپ که به ارزش مبلغ{ }96223284.1افغانی
عقدگردیده است مدت اعتبارقراردادازتاریخ 8931/1/65الی  8931/88/1می باشد .قراریکه اسنادقراردادمشاهده گردیدشرکت
سمارت گروپ اجازه نامه تولید ازپنج شرکت معتبرراارایه نموده که درگزارش هیات ارزیابی تحریرشده که باکمپنی های متذکره
ایمل گردیداماجواب دریافت نشده که می بایست ازطرف مسوًولین تهیه وتدارکات درعرصه توجه جدی صورت میگرفت.
جریمه تاًخیر{ }4.8فیصددر مقابل هرروز حداکثرجریمه تاخیر{}84فیصد از مجموعی قرارداد می باشد .واستعالم تاریخی
 8931/86/1ازطریق مدیریت عمومی تسهیل قراردادهاعنوانی قوماندانی امنیت فزیکی وزارت جهت انتقال بخش ازاجناس شرکت
تقدیم نموده که برویت آن نظربه ختم تاریخ قراردادمدت {}94روزتاًخیرموجودبوده والی اکنون اجناس آن تشریح نگردیده وبل آن
موجودنمی باشدوهم موضوع استالیشن که شامل قرارداداست تافعآل صورت تکمیل آن نامعلوم می باشد .که شعبه مربوطه ریاست
محترم تهیه وتدارکات موضوع راطبق قانون وطررالعمل پیگری نمایند.
ب :بخش مدیریت عمومی خریداری.
طبق پالن درقدم اول هیات بررسی بتاریخ 8931/88/63سیف معتمدنقدی محمددیداررابحضورداشت موصوف موجودی گردید که
بداخل سیف مربوطه صرف مبلغ{}4844دالرامریکائی پول تضمین پرزه جات موجودبوده وکدام مبلغ دیگری بنظرنرسید که دراین
موردقناعت وعدم قناعت معتمدمذکوروهم مقدارحواله های پیشکی ووجه سردستی نیزمعلومات گردید که نظربه تحریری موصوف
ازموجودبودن مبلغ{}4844دالرامریکائی قناعت نموده وتحریرداشته که طی سال مالی  8931به اساس {م }84پیشکی مبلغ
{}1535291افغانی حواله بوده که ازجمله مبلغ{}8444444افغانی آن وجه سردستی وباقیمانده آن مبلغ{ }4335291افغانی
حواله هامی باشد که تمام حسابات بنده تصفیه گردیده است.
همچنان هیات ازمدیریت عمومی خریداری ذریعه استعالم خواستارتمام اسنادفرمایشات اجناس ولوزام خریداری شده راطی یک
جدول ترتیب وبدسترس قراردهند که به تعد{}644قطعه حواله های پیشکی وجه محمددیدارخزاندار طی یک جدول ارسال
گردیده وهم طبق تحریری ومعلومات مدیریت عمومی خریداری حواله های پیشکی محمددیدارخزاندارنقدی مبلغ{}1535291
افغانی دروجه آن بوده که ازجمله آن مبلغ{}8444444افغانی وجه سردستی ومتباقی آن مبلغ{}4335291افغانی حواله متفرقه
اجراشده که محسوبی آنهانیزبریاست محترم مالی ارسال گردیده اند وهم ذریعه استعالم مورخ 8931/8/83به ارتباط جمعدهی
معتمدنقدی معلومات خواسته شد که درپاسخ ارقام ارایه شده فوق رامعلومات داده اندوهم ازصورت تصفیه حسابات معتمد مذکور
تصدیق نموده اند.
همچنان هی ات بررسی بعدازمعلومات حاصله درنظرداشت تااسنادهای کارکردگی وخریداری شده مدیریت عمومی خریداری رامورد
بررسی قراردهند که همزمان هیات محترم اداره عالی تفتیش ذریعه استعالم عنوانی آنمرجع تقدیم نموده اند که به نسبت تداخل
وظیفوی درامور یکدیگرایجاد نشود ناگزیربررسی آنمرجع ناتمام خاتمه داده شد.
درخاتمه هیات چنین ابرازنظرمی نماید.
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نظریه هیات:
ازاثربررسی ومشاهده اسنادقراردادهای عقدشده شرکتهای ذیل در تهیه ورسانیدن اجناس وکارپروژه طبق شرایط قرارداد تعلل
نموده اندتاًخیردراجراات آنهاموجودمی باشد که عبارت انداز.
 _8قراردادحفریک حلقه چاه عمیق به عمق{}24مترکه باجانب شرکت ساختمانی کابل وطنوال به ارزش مبلغ {}8991392
افغانی عقدگردیده قراردادازتاریخ  8931/1/66الی  8931/1/1برای مدت پانزده یوم بوده که درین عرصه طورعاجل گزارش
بعدازتائید مقام محترم وزارت قبآل جهت اجراات بعدی بریاست محترم تهیه وتدارکات ارسال گردیده است ولی تااکنون نتیجه
اجراات آن اداره مواصلت نورزیده.
 _6قرارداد{نت ورک داخلی}که باکمپنی نت لینک عقدگردیده تاًخیردراجناس وکارپروژه مدت{}41روزمی باشد که ازمجموعی
قرارداد مبلغ{}8165681.6افغانی قابل وضع می باشد.
 _9قراردادتجهیز ات آنالین پاسپورت که باجانب کمپنی نت لینک عقدگردیده است تاًخیردراجناس مدت{}64روزبوده که مبلغ
{}643621.61افغانی ازمجموعی قراردادقابل وضع می باشد.
 _5قرارداد{}84قلم اجناس  ITریاست محترم عمومی  ITکه باشرکت ذکریاحمیدعقدگردیده مدت{}69روزیعنی چهارهفته
تاًخیرموجوداست که مبلغ{}619954افغانی جریمه ازمجموعی قراردادقابل وضع می باشد.
 _4قرارداد{}82قلم اجناس تکنالوژی ضرورت پروژه  ERPکه باجانب شرکت سمارت گروپ عقدگردیده است مدت تاًخیر{}43
روزیعنی هشت هفته بوده که مبلغ{}8684422افغانی جریمه تاًخیرقابل وضع می باشد.
 _2قراردادحفریک حلقه چاه عمیق برمه ئی ریاست محترم انستیتوت  ICTIکه باجانب شرکت قمبرعقدگردیده مدت{}62
روزتاخیرداشته که مبلغ{}62265افغانی ازمجموعی قراردادجریمه قابل وضع می باشد.
 _1قراردادپروژه ترمیمات اس اسی تاالرکنفرانس وتجدیدسیستم آبرسانی محوطه انستیتوت که باشرکت ساختمانی حقمل امیری
عقدگردیده مدت تاخیردرکارپروژه {}54روزاست که مبلغ{}844941.58افغانی جریمه ازمجموعی قراردادقابل وضع می باشد.
 _1قرارداد{}86قلم اجناس آسان خدمت که باشرکت زپتیک سلوشنز عقدگردیده است مدت تاًخیرپنج هفته بوده که مبلغ
{}895343.64افغانی جریمه ازمجموعی قراردادقابل وضع می باشد.
 _3قراردادوسایل تجهیزات سالون  5و  4مالیه دهندگان متوسط که باجانب شرکت ذکریاحمید عقدگردیده است نظربه آخرین بل
اجناس مدت{ }19روزتاًخیرموجوداست یعنی مدت{}86هفته میشودکه مبلغ{ }348931.66افغانی جریمه ازمجموعی قرارداد
قابل وضع می باشد.
 _84قراردادترمیمات اساسی تعمیر81و 4منزله باجانب شرکت ساختمانی داوریان عقدگردیده کارآن ازتاریخ 8931/4/6الی
اخیربرج عقرب سال مالی  8931می باشدو{}16فیصدکارآن نظربه تصدیق مراقبت کننده بتاریخ 8931/3/84تکمیل گردیده و
{ }81فیصدکارآن باقیمانده است وکارآن الی اکنون صددرصدتکمیل نگردیده است وتاًخیرفاحش دراجراات شرکت موجود می باشد
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و هم شرکت درعرصه فعال سازی بایلرها ،سویچ ،ساکت وباکاری لکه های دیوارچایخانه هاکه قبآل به قیمت گزاف قرارداد رنگمالی
آن صورت گرفته بوددرقسمت بر آوردن حالت اولی آن مسوًولیت داشته که تااکنون کارآن تکمیل نگردیده است .که ریاست محترم
تهیه وتدارکات موضوع رانیزمدنظرگرفته طبق قانون وطرزالعمل تدارکات تصمیم اتخاذنمایند.
 _88قرارداد شش قلم تجهیزات  ITریاست محترم پالن که باجانب شرکت آسیاگرین عقدگردیده تاریخ اکمال جنس 8931/1/69
الی  8931/3/1بوده یعنی مدت { }54روزتقویمی می باشدباوجودیکه { }4قلم بل آن راتسلیم نموده مدت{}22روزتاًخیردرآن
موجود می باشدویک قلم بل آن راکه تافعآل تسلیم ننموده زمانیکه جنس راتسلیم تحویلدارنمودبرویت تاریخ تسلیمی آن جریمه
تاًخیرازسرجمع مجموعی قراردادتمام شش قلم جنس قابل وضع می باشد.
 _86قرارداد{}61قلم تجهیزات  ITریاست آسان خدمت که باجانب شرکت افغان کرستال عقدگردیده نظربه مکتوب تاریخ
 8931/1/1الی  8931/1/94اعتبارقراردادبوده که ازجمله{}61قلم جنس{}84قلم طی سه قطعه بل انتقال گردیده که بل آخیر
{}64پایه کمپیوترمی باشدبتاریخ 8931/88/63جنس راتسلیم نموده که مدت{}13روزتاًخیرموجود بوده وتباقی اجناس راتافعآل
شرکت حاضرنکرده که بعدازتکمیل اجناس ازآخرین بل آن درمجموعی تاًخیرآن سنجش وقابل وضع می باشد.
 _89قراردادترمیم وساخت میدان ورزشی درساحه انستیتوت  ICTIکه باشرکت ساختمانی عقاب راه ابریشم عقدقراردادگردیده
مکتوب آغازکار 8931/4/65الی اخیربرج عقرب سال8931بوده که کارآن جریان دارد از آخرین تصدیق کارپروژه برویت تاریخ ختم
کارطبق شرطنامه جریمه آن قابل وضع می باشد.
 _85قرارداد{}96قلم تجهیز ات دیتاسنتردومی مرکزکابل که باجانب شرکت سمارت گروپ عقدقراردادگردیده است مدت اعتبار
قراردادتاریخ 8931/1/65الی  8931/88/1می باشد نظربه استعالم تاریخی  8931/86/1که عنوانی قوماندانی امنیت فزیکی
دروازه وزارت جهت انتقال بخش ازاجناس شرکت تقدیم نموده باآنهم مدت{ }94روزتاًخیرموجوداست اماباقیمانده اجناس وموضوع
استالیشن که شامل معیادقراردادمی باشد تافعآل ازطرف شرکت تکمیل نگردیده است که درزمینه ریاست محترم تهیه وتدارکات
موضوع راطبق قانون وطرزالعمل تدارکات پگیری نمایند.
قابل یادآوریست که نسبت تاًخیردرتهیه اجناس تعداد{}1موارد فوق الذکرعبارت اندازشماره{ }3_1_1_2_4_5_9_6که برویت
آخرین بل آنهامبلغ{}5194296.92افغانی طبق شرایط قراردادسنجش گردیده قابل وضع می باشد ومتباقی {}2موردکه
شماره{ }85_89_86_88_84_8ازاینکه کارپروژه آنهاتافعآل خاتمه نیافته است ویاجنس آنهاتکمیل وتسلیم داده نشده که نظربه
شرایط قراردادواسناد تاًخیرفاحش درکارپروژه واجناس موارد متذکره موجود می باشد.
بنآشعبات مربوطه ریاست تهیه وتدارکات وریاست محترم مالی درعرصه موارد فوق اجراات نموده وازاجراات خویش این اداره
رامستنداطمینان خواهندداد.
بخش نوقصات دراسناد ورهنمائی:
قسمیکه اسناد قراردادهای عقدشده موردبررسی قرارگرفت دربعضی ازاسنادقراردادشرکتهانواقص موجودبوده که همزمان طبق
طرزالعمل تدارکات وشرایط قراردادازطرف مسوًلین شعبات مربوطه ریاست محترم تهیه وتدارکات درعرصه رفع آن اقدام بایدصورت
میگرفت که چنین اجراات نگردیده است.
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ذیآل به آن اشاره میگردد:
 _8قرارداد{ }96قلم تجهیزات دیتاسنتردوم که باشرکت سمارت گروپ عقدگردیده شرکت اجازه نامه تولید پنج شرکت معتبر
راارایه نموده که مشکوک بنظرمیرسید چنانچه هیات ارزیابی درگزارش خویش یادآورشدند وازطرف آنهابه کمپنی هاایمل گردیده
اماجواب دریافت نکردند که بایدموضوع رامسوولین تدارکات تعقیب می نمودند .درصورت که درآینده مشکل رونماگردد ریاست
تدارکات جوابگوخواهدبود.
 _6قرارداد{ }61قلم تجهیزات آسان خدمت که باشرکت افغان کرستال عقدگردیده طبق نامه قبولی درظرف ده یوم تقویمی
تضمین حسن اجرا راشرکت بایدحاضرمی ن مودولی باگذشت یازده یوم تاًخیرتضمین راحاضرنموده که خالف روحیه قرارداد ونامه
قبولی عمل نموده که می بایست ازطرف مسوًولین تدارکات طبق طرزالعمل وشرطنامه درحصه آن اجراات صورت مگرفت که
اجراات نگرفته.
 _9قراردادترمیمات اساسی  81و  4منزله باجانب شرکت داوریان عقدگردیده است چون تاریخ تضمین حسن اجراآن یعنی بانک
کرنتی درانقضاً قرارداشته وهم تاًخیردرکارپروژه که مدیریت عمومی تسهیل قراردادهاعنوانی شرکت ایمل نموده اما جواب شرکت
درعرصه تمدید بانک کرنتی کدام آشاره ننموده ومی بایست مسوولین تدارکات موضوع راتعقیب می نمودند اماازطرف شان اجراات
صورت نگرفته است.
 _5ازاثردرخواست شرکت ذکریاحمید که خواهان یکماه تمدیدوقت درکارپروژه گردیده وعنوانی مقام محترم وزارت تقدیم نموده
که درخواست آن بریاست محترم تهیه تدارکات راجع گردیده اماازطرف مسوولین شعبات مربوطه باگذشت یکماه بعد ازدرخواست
شرکت ذریعه پیشنهاد موضوع به مقام محترم وزارت تقدیم شده که آنهم منظورنگردیده که درین عرصه کم توجه ئی نیزصورت
گرفته است.
 _4هریک حاجی گل محمدکارمند ریاست محترم اداری نورمحمد کارمندریاست محترم پست وذبیح اهلل کارمند ریاست محترم IT
که بصفت هیات معاینه توظیف بودندازاینکه دراجراات خویش سهل انگاری وکتمان حقایق درتاریخ بل اجناس شرکت سمارت
گروپ قرارداد{}82قلم اجناس  ERPنموده اند برای هریک شان رسمآتوصیه گردد تادرآینده متوجه اجراات خویش باشند.
 _2آنعده فرمایشات که جهت طی مراحل تدارکاتی به آنمرجع محترم مواصلت می نماید درصورتیکه موضوع استالیشن درتجهیزات
شامل باشدقبل ازاینکه تاریخ عقدقراردادوختم کارآن درج گرددبهترخواهدبودتااوآل جای آن تثبیت ومهیاساخته شودوبعدآقرارداد
صورت گیردتاباعث مشکالت وسکتگی درکارشعبات ومتضررشدن قراردادیان نگردد.
ازاینکه مواردمتذکره یک عمل انجام شده بوده مسوًولین شعبات ریاست محترم تهیه وتدارکات دراجراات آینده خویش همچو
موضوعات رامدنظرداشته باشند.
اینک گزارش ونظریات هیات به مقام محترم تقدیم هرآنچه هدایت فرمایند موًجب تعمیل است.
بااحترام
هیًت

هیًت
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