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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین اوطلبی اسناد مشابه معیاری دطبق اين شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی 

ند در روش تمويل می گرد 1المللی ترتیب گرديده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک خدمات غیر مشورتی که با استفاده از وجوه عامه

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

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

 دد. اين شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گر
 

صادره واحد پالیسی  PPU/C050/1391با انفاذ اين شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک غیر مشورتی منضمه متحدالمال شماره 

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

ر تدارکات که توسط موسسات تمويل کننده تمويل ماده چهارم قانون تدارکات، د 2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

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

 

 اين شرطنامه از مراجع ذيل قابل دريافت می باشد: قلن

 

 اداره تدارکات ملی 

 رياست پالیسی تدارکات 

 قصر مرمرين، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af  :ويب سايت اداره تدارکات ملی 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
مل عبارت از پول يا ساير دارائی های مالی و عايدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه تصريح گرديده که شا وجوه عامه1 

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

 گذاشته می شود، می باشد.

 

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

 الف.  عمومی

ادر ص شرطنامهاين  (1)خدمات غیر مشورتی مندرج ضمیمه  به منظور تدارک مه راشرطنااين  دارها 1.1  داوطلبی  -1ماده 

اين داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هربخش تشخیصیه  نمبر ،مینمايد. نام

 .درج می باشدمعلومات داوطلبی  هصفح در

ارائه  داوطلبی فحه معلوماتصمکلف است، خدمات غیر مشورتی را به تاريخ مندرج  برنده داوطلب 1.2

  نمايد.

 در اين شرطنامه: 1.3

به معنی انجام ارتباطات طور تحريری مانند فکس، ايمیل و تلکس همراه با اسناد  "کتبی"اصطالح  -1

 دريافتی توسط طرف مقابل می باشد؛

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

 ويمی می باشد.به معنی روز تق "روز" -3

  وجوه -2ماده 

 

 

از  یقسمتاداره، وجوه کافی برای تمويل تدارکات به شمول تمويل مراحل پیشبرد آن را تعهد و  2.1

صادر  منظور آنتحت قرارداد که اين شرطنامه به  موجهبرای تاديات  تعهد شده راوجوه مالی 

ی اختصاص داده شده برای ادارات از وجوه عبارت از هر نوع منابع پول گرديده است به کار می گیرد.

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

 قرار گرفته اند می باشد.

واجد  داوطلب -3ماده 

 شرايط

 

 حهصف مندرجمحدوديت های  رعايتهرکشوری را با  تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  3.1
در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه د. نداشته باش داوطلبی معلومات

و يا ثبت در يک کشور بوده و يا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نمايد، تبعه همان کشور 

ت انجام اين قرارداد از کشور واجد هرگونه مواد، تجهیزات و خدمات جهمنشا محسوب می گردد. 

   شرايط باشند.

بصورت  عدم وابستگیمبنی بر  را اظهارنامه)فورمه های داوطلبی(  قسمت سومداوطلبان در  3.2

مشاور يا نهاد ديگری که ديزاين، مشخصات  و يا حال با مستقیم يا غیر مستقیم در گذشته

ه را تهیه يا اينکه منحیث مدير پروژه پیشنهاد گريده، ارائه می تخنیکی و ساير اسناد ديگری پروژ

واجد  قات آن از جانب اداره گماشته شدهمايند. شرکت که در تهیه يا نظارت خدمات و متعلن

 داوطلبی نمی باشند.  در اين شرايط 

به اساس ه خود مختاری مالی و قانونی داشته و ک می باشندواجد شرايط  صرف زمانی تشبثات دولتی 3.3

  .نداشته باشند تضاد منافع نموده و  قانون تجارت فعالیت

ها يا جهت توريد اجناس در هرگونه برداشت از بودجه پروژه جهت پرداخت به اشخاص يا نهاد  3.4

به تصمیم شورای امنیت ملل متحد  به باور جمهوری اسالمی افغانستاناين توريد يا پرداخت  هصورتیک

 ممنوع باشد، صورت گرفته نمی تواند.  مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد
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ند قرارداد را با داوطلب محروم شده و يا تحت پروسه محرومیت عقد نمايد. لست اداره نمی توا 3.5

و تحت پروسه محرومیت از ويب سايت اداره تدارکات ملی قابل دريافت می   داوطلبان محروم شده

 باشد. 

اهلیت   -4ماده 

 داوطلب

را بشمول نقشه ها يش خو و جدول فعالیت  خدمات ارائه تمام داوطلبان شرح ابتدايی شیوه پیشنهادی 4.1

 ارائه نمايند.  الزم و چارت های

صفحه معلومات داوطلبان معلومات و اسناد ذيل را در آفر خويش شامل مینمايند. مگر اينکه در  4.2
 طور ديگر تذکر رفته باشد:داوطلبی 

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

 ر و امضا شده؛نامه کتبی مه

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

خدمات غیر و جزئیات  اخیرسال ( 5) از يکی دریت و اندازه مشابه تجربه کاری با ماه -3

کر طرف قرارداد که با ذفیصد تکمیل گرديده باشد(  77) در جرياناجرا شده و يا  مشورتی

 تماس گرفته شود. آنبا  معلومات بیشترکسب  جهت

 اجرای اين قرارداد؛ که جهتاقالم عمده تجهیزات پیشنهاد شده  -4

 پیشنهاد میگردند؛اجرای اين قرارداد  جهتکه کلیدی اهلیت و تجارب کارمندان  -5

سال  (5)ش در یگزارش تفتيا و  بیالنس تفتیش شدهگزارش وضعیت مالی داوطلب مانند  -6

 ؛اخیر

صورت ايه دورانی کافی برای اجرای اين قرارداد )مدارک نشان دهنده موجوديت سرم -7

بدون شمولیت پیش ، که نزد داوطلب ساير منابع مالی قابل دسترس( حساب بانکی يا

رداد بشتر از ساير تعدات مالی داوطلب برای ساير قراپرداخت قابل اجرا تحت اين قرارداد 

 . ها و آفر های ارائه شده باشد

ريان و يا صورت گرفته در پنج سال اخیر که داوطلب در آن معلومات در مورد دعاوی در ج -8

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

  معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی -9

 تدارکات کرايه گیری جايداد ها شرايط اهلیت فوق مد نظر گرفته نمی شود. در  4.3

باشد، مکلف به رعايت موارد زير می باشد. مگر ( JVت مشترک )شرکدر صورت که داوطلب  4.4

 طور ديگر تذکر رفته باشد:  ،صفحه معلومات داوطلبیاينکه در 

 برای هر شريک مشترک باشد؛دستور العمل اين  4ماده 2آفر شامل معلومات مندرج بند   -1

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

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

جداگانه در اجرای اين قرارداد يا و مشترک های هر شريک بوده و اينکه تمام شرکا بصورت 
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  گردد؛مطابق شرايط قرارداد مسؤل می باشند، ارائه 

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

 رهنمود ها به نمايندگی از ساير شرکا می باشد؛

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

 نمايد: تکمیلمعیارات اهلیت ذيل را بايد حد اقل ب جهت اعطای قرارداد، لداوط 4.5

 ؛صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج  درحجم معامالت ساالنه  -1

با ماهیت ( قرارداد خدمات غیر مشورتی  1ردادی اصلی در حد اقل تعداد )تجربه منحیث قرا -2

)بمنظور مطابقت با  صفحه معلومات داوطلبیمندرج   مدتدر اين تدارکات   و اندازه مشابه

. نموده باشدتکمیل را ( فیصد خدمات غیر مشورتی 77اين معیار داوطلب بايد حد اقل )

( فیصد قیمت قرارداد باشد، 17تحت منازعه بیشتر از )قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ 

 ؛نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شود

صفحه دارايی های سیال و يا تسهیالت قرضه که کمتر از مبلغ تذکر رفته در دسترسی به  -3
نباشد و بیشتر از تعهدات مالی داوطلب برای ساير قرارداد ها بدون  معلومات داوطلبی

 ؛ خت قابل اجرا تحت اين قراردادپرداشمولیت پیش 

اهلیت را طبق ماهیت تدارکات معیار های در قرارداد های کرايه گیری جايداد، اداره می تواند  4.6

 مورد نظر تعیین نمايد. 

استمرار دعوی  يا استمرار صدور فیصله حکمیت بر علیه داوطلب يا شريک داوطلب مشترک در    

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

( فیصد و شريک 25، هر شريک بايد حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  4.7

( فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نمايد. ارقام اهلیت هر شريک شرکت 47اصلی حد اقل )

صد معیار اهلیت را ( فی177و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) هم جمع می گردد مشترک با

 .جر به رد آفر شرکت مشترک می گرددعدم تکمیل شرط باال من تکمیل نمايد.

مگر  وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود،ت ی فرعی در تکمیل معیار هاتجربه و منابع قرارداد  4.8

 طور ديگر تذکر رفته باشد. صفحه معلومات داوطلبیاينکه در 

هر داوطلب يک  -5ماده 

 آفر

وطلب می تواند يک آفر را بصورت انفرادی يا منحیث شريک شرکت مشترک ارائه نمايد. هر هر دا 5.1

گاه داوطلب بیشتر از يک آفر ارائه نموده و يا در بیشتر از يک آفر شرکت داشته باشد منجر به رد 

میگردد. اشتراک منحیث قراردادی فرعی و آفر  نمودهتمام آفر های که داوطلب در آن اشتراک 

 در صورتیکه مجاز باشد از اين امر مستثنی است.  بديل

 داوطلب بمصرف خود آفر را تهیه و تسلیم نموده و اداره مسؤلیت چنین مصارف را ندارد. 6.1 مصارف داوطلبی -6ماده 

مربوط از ساحه کار و محیط و ماحول آن  خطرات احتمالیداوطلب می تواند با قبول مسئولیت و  7.1 بازديد از ساحه -7ماده 

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

 نمايد. مصارف بازديد از محل به عهده داوطلب می باشد.
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 ب.  شرطنامه

مندرجات   -8ماده 

 شرطنامه

 

 :می باشددستور العمل اين  17ماده  اين شرطنامه شامل اسناد ذيل و ضمايم صادره مطابق  8.1

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان 

 قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی 

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی

 قسمت چهارم: کشور های واجد شرايط

 قسمت پنجم: جدول فعالیت

 قسمت ششم: شرايط عمومی قرارداد

 قسمت هفتم: شرايط خاص قرارداد 

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

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد  

در نمايد. بررسی شرطنامه را  مندرجداوطلب بايد تمام رهنمود ها، فورمه ها، شرايط و مشخصات  8.2

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

صفحه معلومات  مندرجفر به تعداد کاپی های نامه توسط داوطلب خانه پری و آشرطپنجم، و نهم 
 ارائه میگردد.  ،داوطلبی

داوطلب می تواند در مورد اين شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس  9.1 توضیح شرطنامه  -9ماده 

( روز 17مطالبه نمايد، مشروط بر اينکه مطالبه متذکره حد اقل ) صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

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

به داوطلب ارسال می نمايد. نقل اين توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دريافت نموده اند بدون 

 تذکر منبع درخواست دهنده ارسال میگردد. 

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

باشد اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاريخ و وقت مندرج 

از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته  دعوت نمايد. صفحه معلومات داوطلبی،در 

( روز قبل از تاريخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره 5يری حد اقل )باشد، آنرا بصورت تحر

تسلیم نمايد.  گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت و جوابات ارايه شده بشمول هر جواب 

( روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ 5مدت حد اکثر )خالل  ديگری تهیه شده  بعد از جلسه، در

اند، ارسال میگردد. هر گونه تعديل شرطنامه در نتیجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضمیمه نموده 

 اين دستورالعمل صورت می گیرد. 17شرطنامه در روشنی ماده 

تعديل  -11ماده 

 شرطنامه

 اداره میتواند، در طول میعاد تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعديل نمايد. 17.1

جزء شرطنامه محسوب گرديده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دريافت ضمايم صادره  17.2 
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 نموده اند ارسال میگردد. داوطلبان دريافت ضمیمه را به صورت کتبی تصديق می نمايند.

اداره می تواند به منظور در اختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی يک  17.3 

 اين دستورالعمل تمديد نمايد. 27ماده  2آفر ها را در مطابقت با  بند  ضمیمه میعاد تسلیمی

 ج.  تهیه آفرها

مشخص گرديده ترتیب  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  11.1 زبان آفر  -11ماده 

ای ديگر ارايه میگردد، اداره ساير اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان هاسناد حمايوی و میگردد. 

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

 ترجمه ارايه شده  استناد می گردد.   

اسناد شامل  -12ماده 

 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذيل 12.1

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

 اين دستور العمل 16ه آفر درصورت لزوم درمطابقت با ماد و يا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 ؛

 جدول فعالیت های قیمت گذاری شده؛ -3

 فورمه معلومات اهلیت و اسناد داوطلبی؛ -4

 وآفر های بديل در صورت که مجاز باشد؛  -5

 .معلومات داوطلبی هصفح ساير اسناد مطالبه شده در -6

 را جهت برنده شدن در بیشتر از يک قرارداد پیشنهاد نمايد.داوطلب می تواند تخفیف خود  12.2

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

 .عقد می گرددقیمت گذاری شده قسمت پنجم های جدول    فعالیت 

يحه وظايف قسمت هشتم و فهرست مشخصات يا الجدول داوطلب بايد برای تمام اقالم که در  13.2

قیمت  رائه نمايد. اقالم که برای آنهااقیمت  قسمت پنجم می باشد یآن در جدول فعالیت ها

ارائه نشده باشد، قیمت آن در جدول فعالیت ها شامل شده محسوب گرديده و پرداخت به آن 

تاريخ تصحیح  صورت نمی گیرد. در صورت تصحیح، اغالط خط زده شده، تصحیح شده، امضا و

 درج میگردد.  

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

 مکلفیت های مالی قابل پرداخت تحت اين قرارداد در قیمت مجموعی آفر شامل گردد.   

 و  می قرادادشرايط عمو 6ماده  6و احکام بند  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 13.4

آفر در جريان اجرای قرارداد قابل تعديل میباشند. داوطلب  3، قیمت هایشرايط خاص قرارداد

                                                 
BRT: Business Reciept Tax 2 
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 را همراه با آفر خويش ارائه می نمايد. خاص قرارداد وشرايط عمومی  معلومات الزم مندرج 

و  (4)در فورمه ضمیمه  یمجموعجزئیات قیمت پرداخت به خدمات اضافی عین مقدار جهت ت 13.5

  توسط داوطلب ارائه می گردد. قرارداد  (5)

اسعار آفر و   -11ماده 

 پرداخت 

طور ديگری  صفحه معلومات داوطلبیافغانی صورت میگیرد. مگر اينکه در  یپرداخت به واحد پول 14.1

 تذکر رفته باشد. 

میعاد اعتبار  -11ماده 

 آفر 

اين مدت در داوطلبی های  شته باشد.اعتبار دا صفحه معلومات داوطلبیآفر بايد به مدت مندرج   15.1

( روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار 97از ) کمترملی نمی تواند 

ین کمتر از میعاد مندرج اين شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی ب

 واند. روز بوده نمی ت 127از  المللی میعاد اعتبار آفر کمتر

در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نمايد تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمديد 

نمايد. تقاضای اداره برای تمديد و جواب داوطلب طور کتبی صورت میگیرد. در صورت تمديد 

نمی تواند  میعاد اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمديد میگردد. داوطلب

اين دستورالعمل از اين امر  16ماده در آفر تمديد شده خويش تغییرات وارد نمايد، حاالت مندرج 

مستثنی است. در صورت رد درخواست تمديد میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر 

مسترد می گردد. در صورت در جريان بودن طی مراحل محرومیت داوطلب، تضمین آفر وی 

 ترد نمیگردد.مس

تضمین آفر و  -11ماده 

 اظهار نامه تضمین آفر 

مکلف است، تضمین يا اظهار نامه تضمین آفر را منحیث جزء آفر خود تهیه نمايد. آفر  داوطلب 16.1

 بدون تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.   

ند به  واحد پول افغانی و يا مشخص گرديده و می توا صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمین آفر در  16.2

 ارايه گردد. تضمین آفر می تواند: صفحه معلومات داوطلبیساير اسعار قابل تبديل مطابق 

 ه گردد. ارائپول نقد،  به شکل ضمانت بانکی يا -1

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

ه تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان موقعیت داشته باشد، بايد نهاد نهاد صادر کنند

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

)فورمه های  9قسمت تضمین آفر بايد کامال در مطابقت با يکی از فورم های تضمین آفر مندرج  -3
يا فورمه های ديگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گرديده باشد، و  قرارداد و تضمینات(

 ترتیب گردد. 

،  با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  اين دستورالعمل  16ماده  5بند در صورت تطبیق هدايت  -4

 قابل پرداخت باشد. 

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

                                                                                                                                                                  
 در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، "نرخ ها و قیمت ها" حذف و "قیمت مجموعی" درج گردد3 
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( روز بیشتر از 28اين دستورالعمل، حد اقل ) 15ماده  2اعتبار تضمین آفر درمطابقت با بند  میعاد 16.3

 میعاد اعتبار  آفر و يا میعاد تمديد شده آن باشد.

اين دستورالعمل مطالبه  16در صورت که تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر در مطابقت با ماده  16.4

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

 نباشد، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند.

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

 میگردد.

 ین آفر مسترد نمی گردد:و يا تضمبوده اجرا قابل در حاالت ذيل اظهارنامه تضمین آفر  16.6 

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

 اين دستور العمل؛ 15ماده 

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

 آفر؛

اين  27ماده  2تباهات محاسبوی در آفر در مطابقت با بند در صورت اجتناب داوطلب از پذيرش اش -3

 دستور العمل؛

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

 عدم ارائه تضمین اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ -5

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

، تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر بايد بنام باشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 16.7 

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

 هريک شرکای شامل نامه تصمیم ايجاد داوطلب مشترک، ترتیب گردد.

از قبولی آن  صفحه معلومات داوطلبیاهد بود که در آفرهای بديل صرف در صورتی قابل قبول خو  17.1 آفر های بديل  -11ماده 

با آفر اصلی تسلیم همرا داوطلب می تواند آفر های بديل را دراين صورت باشد.  به عمل آمدهتذکر 

ی نازلترين قیمت باشد، آفر بديل را مالحظه یکه آفر اصلی ارائه شده دارانموده و اداره  صرف در صورت

 می نمايد.

درج  صفحه معلومات داوطلبیدر طوريکه توضیح آن   تکمیل وتاريخ فر بديل، آ درصورت قبولی 17.2 

 گرديده است در ارزيابی در نظر گرفته می شود.  

، داوطلبانیکه آفر تخنیکی بديل را ارائه می نمايند، بايد اول 17ماده  4نای موارد ذکر شده بند به استث 17.3 

حه داوطلبی، معلومات اساسی تخنیکی، اسناد به نیازمنديهای شرطنامه بشمول سامطابق آفر که 

گرافیکی و مشخصات تخنیکی باشد، را ارائه نمايد. به عالوه تسلمی آفر اصلی، داوطلب معلومات الزم 

جهت ارزيابی آفر بديل بشمول محاسبات، مشخصات تخنیکی، تفکیک قیمت ها، شیوه های 

ط را ارائه می نمايد. اداره صرف آفر بديل پیشنهادی انجام خدمات غیر مشورتی و ديگر جزئیات مربو
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های  تخنیکی با نازلترين نرخ که در مطابقت مشخصات تخنیکی اصلی باشد، را مد نظر میگیرد. آفر

 قابل قبول نمیباشد.  بديل متفاوت از مندرجات ذکر شده،

مات صفحه معلودرصورتیکه ارائه آفر تخنیکی بديل برای قسمت خاص خدمات غیر مشورتی در  17.4 
 شامل ینقشه هاو  اليحه وظايفيا  مشخصات تخنیکی جدول در مجاز باشد، اين بخش ها داوطلبی 

  درج می گردد.  صفحه معلومات داوطلبی. شیوه ارزيابی آفر های بديل در قسمت هشتم تذکر میگردد

شکل و امضاء  -11ماده 

 آفر

اين دستورالعمل ترتیب و  12ق ماده اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطاب نسخهداوطلب مکلف است،  18.1

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

تسلیم گردد. درصورت موجوديت تفاوت میان اصل و کاپی،  صفحه معلومات داوطلبیتعداد مندرج 

 اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.

ر بايد تايپ گردد و يا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماينده قانونی اصل و کاپی های آف 18.2

اين دستورالعمل امضاء گردد.   4ماده  3بند  2يا جزء  4ماده   2 بند 1داوطلب در مطابقت با جزء 

 تمام صفحات آفر که نوشته يا تعديل گرديده بايد توسط شخص که آفر را امضا نموده، امضا گردد.     

هرگونه وسط نويسی، تراش، يا دوباره نويسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که  توسط شخصیکه  18.3

 آفر را امضا نموده يا نماينده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد.

تغییر يا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اينکه مطابق هدايات اداره يا برای اصالح  هیچگونه 18.4

وطلب باشد. که در اين صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا نموده، امضا اشتباهات دا

 می گردد.  

 د. تسلیمی آفر ها

تسلیمی، مهر و  -19ماده 

 عالمت گذاری آفر

 "کاپی"و  "اصل"داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمه  19.1

 بنويسد.

 آفر بايد به طور ذيل ترتیب گرديده باشد: پاکت های 19.2

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

 باشد.  شرايط خاص قرارداد و  صفحه معلومات داوطلبی مندرج تدارکات حاوی نام، نمبر تشخیصیه -2

ته حاوی نام و آدرس دستور العمل، داخل بساين  19ماده  2بر عالوه نیاز تشخیصیه مندرج بند  19.3

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

درصورتیکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره مسؤلیت بیجايی يا باز شدن آفر قبل از ضرب  19.4

 االجل را ندارد.

میعاد   –21ماده 

 تسلیمی آفرها

صفحه به آدرس مندرج  صفحه معلومات داوطلبیسلیمی مندرج آفر ها بايد قبل از ختم میعاد ت 27.1
 تسلیم گردند.معلومات داوطلبی 
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، میعاد دستور العمل برای داوطلبی 17اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور يک تعديل طبق ماده  27.2

در طول تسلیمی آفر ها را تمديد نمايد. در اين صورت  تمامی حقوق و مکلفیت های  اداره و داوطلب 

 میعاد تسلیمی تمديد شده ادامه می يابد.  

 

آفر های نا وقت  -21ماده 

 رسیده

 رسیده رد گرديده و بدون باز شدن مسترد میگردند. ديرآفر های  21.1

انصراف،  -22ماده 

 تعويض و تعديل آفرها

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

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

 را تعويض، تعديل و يا از آن انصراف نمايد.  اين اطالعیه بايد:

اين دستورالعمل ارسال گرديده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با  19و  18در مطابقت با مواد  -1

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

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

 بعد از ضرب االجل تسلیمی آفر صورت گرفته نمی تواند.   تعويض يا تعديل آفر ها انصراف،   22،2

ضرب االجل تسلیمی آفر ها و در فاصله زمانی میان  هرگونه انصراف، تعويض و تعديل آفر ها 22،3 

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

تضمین آفر يا  استردادمی تواند. انصراف در چنین حالت منتج به عدم اعتبار آفر صورت گرفته ن

 میگردد.بی دستور العمل برای داوطل 16اجرای اظهار نامه تضمین آفر مطابق ماده 

در مطابقت با اين ماده دستور العمل آفر تعديل شده داوطلب تخفیف را تنها در آفر اولی يا در  22،4

 پیشنهاد می نمايد.
 آفر گشايی و ارزيابی   هـ.

آفر گشايی و  -23ماده 

 ارزيابی

حضر عام اين دستور العمل در م 22اداره آفر های دريافت شده را بشمول تعديالت مطابق ماده  23.1

تذکر رفته، باز می نمايد. در صورت  صفحه معلومات داوطلبی در محل، تاريخ و زمان که در

صفحه معلومات داوطلبی ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشايی مربوط در 
 درج گردد.

نشانی  "انصراف"در مجلس آفر گشايی، ريیس هیئت آفر گشايی ابتدا آفر هايی را که با کلمه  23.2

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

 بدون باز شدن مسترد می نمايد.

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

بديل(، هر گونه تخفیف، انصراف، تعويض، تعديل،  بديل )در صورت درخواست يا مجاز بودن آفر

موجوديت يا عدم موجوديت تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر در صورت لزوم، و ساير جزئیات 

را که اداره مناسب بداند قرائت می نمايد. در آفر گشايی هیچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اينکه 

یده باشد. آفر های تعويض و تعديل تسلیم شده اين دستور العمل نا وقت رس 21مطابق ماده 

اين دستور العمل برای ارزيابی بیشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن  22مظابق ماده 

 مسترد میگردد.  

اين  24ماده  3اداره مینوت جلسه آفر گشايی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند  23.4 

 دستور العمل تهیه می نمايد.

هیئت آفر گشايی، فورم های معیاری آفر گشايی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور  23.5
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خانه پری، امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف 

 )اسکاشتیپ( می نمايد.

يسه و ارزيابی  بعدی اهلیت معلومات مربوط به ارزيابی ابتدايی، وضاحت، ارزيابی مفصل، مقا 24.1 محرمیت -24ماده 

 4داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد مطابق بند 

تالش توسط داوطلب بمنظور هر نوع اين دستور العمل محرم بوده، نبايد افشاء گردد.  33ماده 

لیت داوطلبان و تصمیم اعطای اعمال نفوذ در مراحل ارزيابی ابتدايی، مفصل، ارزيابی بعدی اه

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

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

 بايد به صورت کتبی آن را انجام دهد.

 4اداره به منظور ارزيابی ابتدايی، مقايسه و ارزيابی بعدی، از داوطلب توضیحات بشمول تفکیک 25.1 آفر ها توضیح –25ماده 

قیمت فی واحد می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نمايد. توضیح 

در خواست، صورت گرفته و نمیتواند در محتوا،  اتداوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج

و قیمت آفر تغییر وارد نمايد، مگر اينکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نمايد. هر  ماهیت،

 نوع توضیح ارايه شده بدون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد.

ارزيابی و   -26ماده 

 تشخیص جوابگويی آفر ها

 اداره قبل از ارزيابی مفصل آفر ها، بايد موارد ذيل را تشخیص نمايد: 26.1

 اين دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 3مطابق ماده بودن ت واجد شرايط معیارا -1

 بطور مناسب امضاء گرديده است؛ -2

 تضمین آفر باشد؛ و دارای -3

 جوابگوی معیارات و شرايط شرطنامه می باشد. -4

آفر جوابگو آفريست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات، شرايط و  26.2

 خصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته می شود که:مش

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

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

 طنامه  محدود نمايد؛را بر خالف شر

آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گرديده و بعداً با اصالح انحرافات، استثنات  26.3

 يا قلم افتادگی جوابگو نمیگردد.

 صورت گرفته نمی تواند. انداوطلبساير يا  قیمتنازلترين  دارایمذاکره با داوطلب گونه هیچ  26.4

که در شرطنامه از آن تذکر نرفته و منحیث شرط عقد قرارداد از جانب اداره  داوطلب در قبال شرايط 26.5

 ارائه می گردد مسئول نمی باشد.  

آفر جوابگوی تشخیص شده را برای اشتباهات حسابی بررسی می نمايد. تصحیح  هیئت ارزيابی 27.1تصحیح  – 27ماده 

                                                 
 }در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، نرخ واحد حذف و قیمت در جدول فعالیت درج گردد{2
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 اشتباهات محاسبوی به شکل ذيل صورت میگیرد:  اشتباهات

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

 خواهد بود.

درصورت عدم توافق نرخ فی واحد با قیمت مجموعی قلم مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته  -2

ح کدام عالمه گراينکه ازنظر اداره به صورت واضم شده، قیمت مجموعی تصحیح میگردد.

فی واحد بیجا تحرير گرديده باشد، در اينصورت قیمت مجموعی مد نظر  اعشاری در قیمت

 گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛

و تضمین آفر وی هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهات محاسبوی آفر خويش را  قبول نکند، آفر وی رد  27.2

اين دستور العمل  16ماده  5 بند 2غیر قابل استرداد دانسته شده يا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء 

 اجرا می گردد. 

اسعار در  –28ماده 

 ارزيابی آفر

اين دستور  14ماده  1بند آفر ها به واحد پولی مندرج صفحه معلومات داوطلبی ارائه گرديده و مطابق  28.1

در اينصورت العمل ارزيابی میگردد. مگر اينکه، داوطلب نرخ مبادله ديگری استفاده نموده باشد که 

آفر تبديل و بعداً سپس به اسعار نرخ  ا استفاده از نرخ مبادله مندرجقابل پرداخت ب خست آفر به اسعارن

 مبادله مشخص شده اداره تبديل میگردد.  

ارزيابی و  -29ماده 

 مقايسه آفر ها 
ت هیئت ارزيابی آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی شده را در مطابقت با معیارات و شرايط و مشخصا 29.1

  تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزيابی می نمايد. 

 لزوم صورت در و تخنیکی ارزيابی از پس شده، ارزيابی قیمت نازلترين دارای آفر صورتیکه در 29.2

 گزارش ختم، را ارزيابی پروسه تواند می ارزيابی هیئت گردد، تشخیص جوابگو مفصل ارزيابی

 جوابگو ،شده يابیارز قیمت نازلترين دارای آفر صورتیکه در. نمايد ارائه اعطاء آمر به را خويش

 يابیشده را مورد ارز يابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد آفر ارزيابی، هیئت نگردد، تشخیص

 دهد. یقرار م مفصل ارزيابی لزوم صورت در و یکیتخن

و ارزيابی مالی را طور ذيل انجام ظر گرفته مدن اداره در ارزيابی آفر ها، قیمت ارزيابی شده هر آفر را 29.3

 :میدهد

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

ارائه شده و تاريخ تکمیل بديل  در قیمت آفر برای پرداخت قبل از وقتتعديل مناسب  تطبیق -2

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

که انعکاس دهنده تخفیفات يا ديگر تغییر قیمت پیشنهاد شده  قیمت آفر تطبیق تعديالت مناسب -3

 اين دستور العمل؛ 22ماده  5مطابق بند 

 
حق قبول يا رد هر گونه تفاوت، انحراف يا پیشنهاد بديل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها،  29.4

مه يا اينکه سبب مفاد غیر انحرافات و پیشنهادات بديل و ديگر عوامل بیشتر از نیازمنديهای شرطنا

 ضروری اداره گردد، در ارزيابی مد نظر گرفته نمی شود.

 6، اثر تخمینی هر گونه شرايط تعديل قیم در جريان اجرای قرارداد تحت بند ها آفر مالی در ارزيابی 29.5
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 مد نظر گرفته نمی شود.شرايط عمومی قرارداد،  6ماده 

ا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات داوطلبان را جهت در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو ي 29.6

 کاهش هزينه ترکیب تمام بخش ها تطبیق می نمايد.  

 ترجیح داخلی -37ماده 
 ترجیح داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد. 37.1

 

 اعطاء قرارداد. و

معیارات اعطاء  -31ماده 

 قرارداد

اين دستور العمل به داوطلب واجد شرايط که آفر جوابگو با  32مطابقت به ماده  اداره قرارداد را در 31.1

نازلترين قیمت ارزيابی شده را ارايه نموده و توانايی اجرای رضايت بخش قرارداد را داشته باشد، اعطاء 

 می نمايد.   

داوطلبان را جهت در صورت که شرطنامه دربرگیرنده دو يا بیشتر از دو بخش باشد، اداره تخفیفات  31.2

 .  ترکیب تمام بخش ها تطبیق نموده می تواندکاهش هزينه 

حق قبول هر  –32ماده 

 آفر و رد يک يا تمام آفر ها  

اين دستور العمل، اداره حق قبول يا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام  31علی الرغم ماده  32.1

ل کدام مسؤلیت به داوطلب متاثر شده يا داوطلبان آفر ها را در هر زمان پیش از قبولی آفر بدون تحم

دارا می باشد مشروط بر اينکه داليل رد آفر ها يا فسخ مراحل تدارکات به اسرع وقت بطوری رسمی به 

 .اطالع داوطلبان رسانیده شود.

 تضمین اجرا -33ماده 
ر، تضمین اجرای نامه قبولی آف( روز بعد ازدريافت 17مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  33.1

ه فورم) 1قسمت شامل  که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرايط عمومی قرارداد،قرارداد را در مطاب
 می باشد، ارائه نمايد. (قرارداد های

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

بانک خارجی قابل قبول اداره که نماينده بمنظور اجرای  مقیم در جمهوری اسالمی افغانستان يا

 اين تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نمايد.

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از يک بانک  33.3

اداره که نماينده بمنظور اجرای مقیم در جمهوری اسالمی افغانستان يا بانک خارجی قابل قبول 

 اين تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نمايد.

اطالعیه اعطاء  –34ماده 

و امضای موافقتنامه 

 قرارداد

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

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

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

اداره نامه قبولی را بعد  آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یمنظوری اين کمیسیون، نامه قبول

از ختم میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نمايد. اين نامه بیان کننده  از قبول آفر، پیش

قیمت قرارداد بوده که بعد از اجرا، تکمیل، و مراقبت خدمات غیر مشورتی به قراردادی پرداخت 
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 میگردد.

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

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

( روز بعد از دريافت امضا نموده و 7مدت )خالل داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در  نمايد.

 به اداره تسلیم نمايد. 

ده، معلومات ذيل را در ويب سايت خويش، اداره تدارکات اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برن  34،3

 ملی و ديگر ويب سايت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجويز میگردند، نشر می نمايد:

 نام داوطلبانیکه آفر تسلیم نموده اند؛ -1

 قیمت های قرائت در آفر گشايی؛ -2

 نام و قیمت ارزيابی شده هر آفر؛ -3

 رد گرديده و داليل رد آن؛نام داوطلبانیکه آفر هايشان  -4

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

عدم موفقیت آفر شان با درخواست کتبی از اداره توضیحات  طلبان نا موفق می توانند در موردداو  34،4 

 ه می نمايد. مطالبه نمايند. اداره توضیحات خود را به صورت کتبی در اسرع وقت ارائ

پیش پرداخت  -35ماده 

 و تضمین پیش پرداخت
شرايط عمومی اداره پیش پرداخت را در مقابل تضمین پیش پرداخت به قیمت قرارداد که در  35.1

صفحه از آن تذکر رفته، می پردازد. پیش پرداخت نمی تواند بیشتر از مبلغ مندرج  قرارداد
و  فورمه های قراردادش پرداخت شامل در باشد. فورم تضمین بانکی پی معلومات داوطلبی

 اين شرطنامه می باشد. 9قسمت  تضمین

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

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

احل داوطلبی، تطبیق و اجرای اين قرارداد رعايت نمايند. روی اين ملحوظ اصطالحات آتی مر

 مفاهم ذيل را افاده می نمايند: 

فساد: عبارت از درخواست، دريافت، دادن  يا پیشنهاد به صورت مستقیم يا غیرمستقیم هرچیز  -1

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

 دهد. 

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

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

 اجرای مکلفیت ها صورت گیرد. 

تر داوطلبان و يا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به تبانی: عبارت از سازش میان دو يا بیش -3

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

 طرح گرديده باشد.

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

 تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم يا غیر مستقیم می باشد. داوطلبان به منظور تحت
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اخالل و موانع: عبارت از تخريب، تزوير، تغییر يا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در ايجاد  -5

 پروسه تدارکات و يا امور نظارتی مربوط می باشد.

ازطريق نماينده مرتکب فساد،  اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که مستقیماً يا 37.2

تقلب، تبانی، اجبار يا ايجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی يا در اجرای قرارداد گرديده است 

 را لغو می نمايد. 

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره،  37.3

 ع ذيربط ارجاع می نمايد.  موضوع را در اسرع وقت به مراج

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

 تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نمايد.

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

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

 نمايد.

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

 توجه داشته باشند. 
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 صفحه معلومات داوطلبی -قسمت دوم

مواد دستورالعمل 

 بانبرای داوطل

 دستورالعمل برای داوطلبانمواد تعديالت و متمم 

 عمومیاتالف. 

 1.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی. –شرکت مخابراتی افغان تیلی کام : اداره 

 :نام و شماره اين داوطلبی

( بشکل قرارداد چهار هرات و فراه: تي)وال غربدر زون  یمس بلیو ک ینور بريفا یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار
 (Framework Contract) یچوب

 MCIT/AFTEL/NCB/NCS-005-99ام و شماره داوطلبی عبارت اند از: ن

 ملیداوطلبی باز روش تدارکات: 

 (Framework Contract)چهار چوبی  : قرارداد نوع 

جدول نیازمنديها تشخیص  5طابقت با قسمت درصورتیکه بیشتر از يک حصه باشد، حصص انفرادی بايد درم

 )حصص قابل تطبیق نیست(-گردند{

 1.2ماده 

دستورالعمل برای 

  داوطلبان

  می باشد.  بعد از امضاُ قرارداد  ماه( 12) يک سال:  خدمات غیر مشورتیتکمیل تخمینی تاريخ 

 2.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

پروژه کندنکاری، پايپ اندازی وکیبل اندازی فايبر نوری و پروژه میباشد،  : مربوط بخش تخنیکی سیم دارپروژه

وجوه  (Framework Contractکیبل مسی در زون غرب )واليت: هرات و فراه( بشکل قرارداد چهار چوبی )
 می باشد.  شرکت مخابراتی افغان تلی کام مالی: مربوط بودجه عادی 

 4.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 قابل ارائه یداوطلب یو فورمه ها تیمعلومات اهل

 اسناد ساير و تجارتی جواز حقوقی، هويت نامۀ تصديق داوطلب، راجستر های نامه تصديق از نقل يک -1

 دوره؛ آخرين مالیات حساب تصفیه از تصديق سند مالیه، راجستر و ثبت اوراق از نقل يک -2

و  یعاجز نبوده و در حالت ورشکستگ ونيرداخت دداوطلب از پ نکهيبر ا یتعهد نامه امضا شده مبن -3

 ندارد؛ قرار انحالل

 تدارکات؛ در منافع تضاد نداشتن بر مبنی داوطلب توسط شده امضا نامه تعهد -4

سال  دو خالل در تجارت در تخلف باالثر محکومیت عدم بر مبنی داوطلب توسط شده امضا نامه تعهد -5

 داوطلبی؛ در اشتراک از قبل

ی مربوط و رانياز کارمندان و مد یکي ايموصوف و  نکهيبر ا یضا شده توسط داوطلب مبنتعهد نامه ام -6

 است. دهيچهل و نهم قانون محروم نگرد ۀماد مطابق
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بر آن  یاتیدوره مال کيو  گرددیم لیو بعد از آن تکم 1395که در سال  یپروژه ا اياسناد قرارداد و  -7

اجرا شده محسوب  یمشابه و قراردادها یجربه کارت ثیتواند منح یم یباشد، در صورت شدهی سپر

 درج عدم صورت در مربوطه آن صورت گرفته باشد. یاتیمال هیدرج و تصف یاتیمال اظهارنامهر گردد که د

 کاری تجربهمنحیث  شده ارائه پروژه يا و قرارداد اسناد مربوطه، مالیاتی تصفیه و مالیاتی اظهارنامه در

 .نمیگردد محاسبه داوطلب شده اجرا قرارداد يا و مشابه

 ( پنج سال اخیر؛5)  در يکی از  خدمات غیر مشورتی اجرا شده  حجم معامالت ويا عوايد ساالنه -8

( سال اخیر و جزئیات خدمات غیر مشورتی اجرا 5) خالل مدت  تجربه کاری با ماهیت و اندازه مشابه در -9

کر طرف قرارداد که جهت کسب معلومات فیصد تکمیل گرديده باشد( با ذ 77شده و يا در جريان )

 بیشتر با آن تماس گرفته شود.

 اهلیت و تجارب کارمندان کلیدی که جهت اجرای اين قرارداد پیشنهاد میگردند؛ -17

 حد اقل تجربه کاری مشابه درجه تحصیل کار مند کلیدی شماره 

لیسانس بخش  دو نفر انجنیر ساختمانی 1

 ساختمانی

پروگرامهای دو سال تجربه مشابه و 

Auto CAD  وGIS 

 سه سال تجربه در امور ساختمانی مشابه حد اقل صنف دوازده دو نفر سوپروايزر  2
 

 ( سال اخیر؛5گزارش وضعیت مالی داوطلب مانند بیالنس تفتیش شده و يا گزارش تفتیش در ) -11

حساب بانکی يا  مدارک نشان دهنده موجوديت سرمايه دورانی کافی برای اجرای اين قرارداد )صورت -12

ساير منابع مالی قابل دسترس( نزد داوطلب، که بدون شمولیت پیش پرداخت قابل اجرا تحت اين 

 دات مالی داوطلب برای ساير قرارداد ها و آفر های ارائه شده باشد. هقرارداد بشتر از ساير تع

 ارائه فورمه تسلیمی آفر بايد توسط شخص با صالحیت مهر و امضاء شده باشد. -13

 ارائه فورم معلومات اهلیت داوطلب که بايد بطور دقیق خانه پوری، مهر و امضاء شده باشد. -14

و نشان دهنده ملبغ خواسته شده و دارای میعاد اعتبار ارائه تضمین آفر مطابق فارمت مندرج شرطنامه  -15

 الزم باشد.

 نوری فايبر مراقبت و  فظتمام شرکت های که در مورد خدمات تمديد کیبل فايبر نوری ، پايپ اندازی و ح -16

 های سايت انستالیشن و نصب نامه جواز بايد باشد می اترا محترم اداره شرايط از يکی و مینمايند داوطلبی که

 بايد داد قرار اول پرداخت الی قرارداد اعطای تصمیم اطالعیه از بعد برنده شرکت و باشد داشته را مخابراتی

 .یشودغیر آن پول قرار داد برای شان پرداخت نم در و نمايد ارايه را جواز نوع اين

 4.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  طور ذيل می باشد. (JV)قابل ارائه شرکت مشترک  معلومات

( فیصد و شريک اصلی حد 25، هر شريک بايد حد اقل )داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  4.7

هم جمع می  تکمیل نمايد. ارقام اهلیت هر شريک شرکت مشترک با ( فیصد معیار های اهلیت را47اقل )

عدم تکمیل شرط باال  ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نمايد.177و مجموع ارقام  اهلیت شرکا حد اقل ) گردد

 .منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد
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 رفته نمی شود.وسط داوطلب در نظر گتجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت 

 

 4.4ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 موارد ذيل در نظر گرفته شود. دستور العمل برای داوطلبی  4ماده  4تعديالت وارده بند 

 اسناد ارائه شده توسط تمام شرکا امضا شده باشد؛ ريآفر و سا

 کيهر شر یها تیمسؤل میتقس انگریشرکت مشترک که ب ینقل موافقتنامه امضا شده توسط تمام شرکا کي 

 یقرارداد مسؤل م طيقرارداد مطابق شرا نيا یجداگانه در اجرا ايتمام شرکا بصورت مشترک و  نکهيبوده و ا

 باشند، ارائه گردد؛ 

 یندگيرهنمود ها به نما رشيها و پذ تیو مسؤل قبول مسؤل دهيگرد یمعرف یاصل کيشر ثیاز شرکا منح یکي 

 باشد؛ یشرکا م رياز سا

 رد؛یگیصورت م یاصل کيقرارداد بشمول پرداخت با شر یاجرا 

  1جزء  4.4ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

نُه ) 9,500,000.00 اخیرپنج سال  دو سال داوطلب در خاللساالنه معامالت حجم الزم حد اقل : 1جزء 4.5

 می باشد. افغانی ( میلیون و پنچصد هزار

 شدهی بر آن سپر یاتیدوره مال کيو  گرددیم لیو بعد از آن تکم 1395ه در سال ک یپروژه ا اياسناد قرارداد و 

 اظهارنامهر اجرا شده محسوب گردد که د یمشابه و قراردادها یتجربه کار ثیتواند منح یم یباشد، در صورت

 تصفیه و اتیمالی اظهارنامه در درج عدم صورت در مربوطه آن صورت گرفته باشد. یاتیمال هیدرج و تصف یاتیمال

 داوطلب شده اجرا قرارداد يا و مشابه کاری تجربهمنحیث  شده ارائه پروژه يا و قرارداد اسناد مربوطه، مالیاتی

 نمیگردد. محاسبه

 3جزء  4.4ماده 

دستورالعمل برای 

 //جججداوطلبان

 می باشد.طور ذيل تهیه میگردد حسب ضرورت پروژه توسط داوطلب که تجهیزات ضروری 

 ادی بايد وسايل کاری کافی مانند: قرارد

بیل، کلند، جبل، کراچی دستی، ماشین، ماشین کمپکشن، ماشین قطع کانکريت و قیر، ماشین 

میکثر کانکريت، تانکر آب، سکواتور، کیبل راد، واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی، البسه 

ضرورت نظر به پروژه های  محافظوی کارگران و غیره وسايل و سامان آالت ساختمانی مورد

 داشته باشد. ساختمانی، 

 4جزء  4.4ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

)دو میلیون و يک صد و  2,140,000داوطلب برنده  یتعهدات قرارداد ساير و خالص دارائی نقدی مبلغ حد اقل 

 میباشد چهل هزار( افغانی

را مطابق  )مبلغ( بايد بیالنس کافی شرکت ارائه گردد، حیث سرمايه نقدی من صورت حساب بانکی  در صورتیکه،

داشته باشد. تاريخ صدورصورت حساب  ندرج شرطنامه که در فوق ذکر شده،م )مبلغ( ئی نقدیمعیار برای دارا

تاريخ آفر  تاريخ آخرين ضرب العجل تسلیمی آفرها ) از تاريخ اعالن دعوت به داوطلبی الی )حتمی( بانکی بايد

در صورت ارائه صورت حساب بانکی دارائی مبلغ کمتر ويا تاريخ صدور آن قبل از تاريخ اعالن  شد.با ( گشائی

 )دعوت به داوطلبی( باشد، آفر داوطلب مطلوب رد و غیر جوابگو پنداشته می شود.

از يک بانک منحیث سرمايه نقدی شرکت ارايه میگردد بايد واضحاً  (LoC)هرگاه فورمه معیاری خط اعتباری 

ارايه نمايند و مطابق نمونه فورمه معیاری خط  حد اقل مبلغی کافی که در اسناد داوطلبی خواسته شده است،
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اداره محترم تدارکات صادر گرديده است،   NPA/PPD/No.12/1395اعتباری که طی متحد المال شماره 

 باشدبايد باشد. در غیر آن خالف متن نمونه صادر شده به هیج صورت قابل قبول نمی 

 5جزء  4.4ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 . اد های کرايه گیری جايداد ها در نظر گرفته نمی شوددر قرارد

 4.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .: قابل تطبیق نمی باشدقراردادی فرعی  واگذاری به فیصدی مجاز

 2جزء  4.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

با   یمشورت ریقرارداد خدمات غ )يک( 1 در حد اقل تعداد یاصل یقرارداد ثیمنح مشابه کاریتجربه میزان 

و يا دو قرارداد  افغانی (هزار چهل و دوپنج میلیون و يک صد و ) 5,142,000.00مبلغ و اندازه مشابه   تیماه

هشت میلیون ) 8,570,483.00خدمات غیر مشورتی با ماهیت و اندازه مشابه که مبلغ مجموع هر دو قرارداد 

سال آخیر اجراء و اکمال گرديده  17خالل مدت در  ( افغانیپنج صد و هفتاد هزار و چهار صد و هشتاد و سه

نموده باشد.  لیرا تکم یمشورت ریخدمات غ صدی( ف77حد اقل ) ديداوطلب با اریمع نيبمنظور مطابقت با ا باشد.

 ثیتواند منح یقرارداد باشد، نم متیق صدی( ف17از ) شتریبقرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه 

 تجربه مد نظر گرفته شود؛

ی بر آن سپر یاتیدوره مال کيو  گرددیم لیو بعد از آن تکم 1395که در سال  یپروژه ا اياسناد قرارداد و 

ر دد که داجرا شده محسوب گر یمشابه و قراردادها یتجربه کار ثیتواند منح یم یباشد، در صورت شده

 اظهارنامه در درج عدم صورت در مربوطه آن صورت گرفته باشد. یاتیمال هیدرج و تصف یاتیمال اظهارنامه

 قرارداد يا و مشابه کاری تجربهمنحیث  شده ارائه پروژه يا و قرارداد اسناد مربوطه، مالیاتی تصفیه و مالیاتی

 نمیگردد. محاسبه داوطلب شده اجرا

 در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود، (Sub-contractدادی فرعی )تجربه و منابع قرار

   ب. معلومات داوطلبی

  18.1و  8.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

يک اصل و يک کاپی ارائه میگردد و کاپی آفر مطابق اصل آفر باشد. در صورت تناقص بین اصل و   به تعداد آفر
 ن صورت اصل آفر مدار اعتبار است.کاپی آفر، در اي

 ج. تهیه آفر ها

 11.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 زبان آفر: زبان دری می باشد

 12.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 :ديرا ارائه نما ليذ یاسناد اضاف شيهمراه با آفرخو ديداوطلب با

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

  اين دستور العمل 16ه آفر درصورت لزوم درمطابقت با ماد و يا اظهارنامه تضمینر آف تضمین -2

 جدول فعالیت های قیمت گذاری شده؛ -3
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 فورمه معلومات اهلیت و اسناد داوطلبی؛ -4

 کاری کاپی جواز فعالیت -5

 کاپی جواز نامه نصب و انستالیشن )اداره اترا( -6

 سند تصفیه ملیاتی آخرين دوره -7

 ال آخیرگزارش تفتیش پنج س -8

ماده 

دستورالعمل 13.4

 برای داوطلبان

و  یوجوه مال تي، موجوديا بخش تطبیق کننده نهاد استفاده کننده یازمندیقرارداد : با درنظر داشت ن ليتعد

 باشدیقرارداد قابل اجرام ليتعد ٪۵۲ی آمر اعطا کننده و  منظور ليموافقه تمو

 1جزء  14.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

 می باشد.: واحد پول افغانی اسعار 

 می باشد. د افغانستان بانک منبع تبادله نرخ اسعار 

 می باشد و روز آفرگشائی تسلیمی آفرها جلالتاريخ ضرب اتاريخ تبادله اسعار: 

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

عقد قرارداد و پرداخت آن نیز به پول افغانی می  رخ های ارائه شده داوطلب به اسعار افغانی تبديل میگردد.ن

 باشد.

 15.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می باشد.  روز ۱۹: میعاد اعتبار آفر

 16.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

  میباشد. بشکل بانک گرانتیتضمین آفر  آفر شامل 

 در صورتیکه تضمین بشکل بانک گرانتی ارايه نگردد آفر متذکره رد میگردد.

بشکل ضمانت بانکی صادر شده توسط يکی از بانک ها بدون قید و شرط مطابق به  آفر بايد همراه با تضمین  آفر

 شرطنامه موجود است ارائه گردد.  3که در قسمت   3فورم نمبر

)میعاد اعتبار تضمین آفر برای مدت ، روز اضافه تر از میعاد اعتبار آفر باشد 82میعاد اعتبار تضمین آفر بايد  

 روز از تاريخ آفر گشائی میباشد(.  112

روز تقويمی اعتبار سر از تاريخ آفرگشائی باشد، آفر ارايه شده  112هرگاه میعاد اعتبار تضمین آفر کمتر از 

 داوطلب غیر جوابگو پنداشته و رد میگردد.  

آفر در حالت معامله مشترک بايد به نام شرکاء معامله مشترک باشد. هر گاه تضمین آفر بنام تمام   تضمین

 ( نباشد، منجر به رد آفر میگرددJVشرکاء معامله مشترک )

نمی يادداشت: ضمانت بانکی تضمین آفر بايد در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و يا کاپی سکن شده قابل اعتبار 

 .باشد.

 16.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

بشکل ضمانت بانکی مطابق  به اسعار واحد پولی افغانی افغانی  (سه صد و پنجا هزار) 350,000مبلغ تضمین آفر
 می باشد. در قسمت سوم شرطنامه 3فورم نمبر 

در صورتیکه کم تر از میعاد  ز باشدرو ۹۹۲عنی باشد. يآفر  میعاد اعتبار روز اضافه تر از ۵۲میعاد تضمین آفر 
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 متذکره باشد آفر وی غیر جوابگو و رد میگردد. 

 

ماده 

دستورالعمل 17.1

 برای داوطلبان

  : قابل تطبیق نمی باشدآفر های بديل 

 

  د. تسلیمی آفر ها

 19.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 آدرس اداره عبارت است از: صرف به مقاصد ارائه آفر،

 و ببرک حیدری  سید کريم اهلل اکرمیجه: تو

شرکت مخابراتی افغان  ،وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،تعمیر پست پارسل ،محمد جان خان واتآدرس: 
 .تلی کام 

  منزل چهار اطاق کنفراس های شرکت مخابراتی افغان تلی کام منزل وشماره اطاق: 

 .افغانستان ،شهر کابل شهر: 

  اکرمی و ببرک حیدریسید کريم اهلل

 1119111119و يا   1119111113شماره های تماس: 

s.akramy@afghantelecom.afmail: -e  b.haidari@afghantelecom.af /  

 غربدر زون  یمس بلیو ک ینور بريفا یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار : طلبینام و نمبر تشخیصیه اين داو
 (Framework Contract) ی( بشکل قرارداد چهار چوبهرات و فراه: تي)وال

 MCIT/AFTEL/NCB/NCS-005-99نام و شماره داوطلبی عبارت اند از: 

 27.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 میباشد. طور ذيل ضرب االجل برای تسلیمی آفرها

 1399 میزان 13تاريخ: 

 قبل از ظهر 11:11زمان: 

 تهیه و تدارکات، شرکت مخابراتی افغان تلی کام يتآمر سید کريم اهلل اکرمی سرپستتوجه: 

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

  منزل چهار اطاق کنفراس های شرکت مخابراتی افغان تلی کام شماره اطاق:  منزل و

 شهر کابل، افغانستان. شهر: 

 غربدر زون  یمس بلیو ک ینور بريفا یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار : نام و نمبر تشخیصیه اين داوطلبی
 (Framework Contract) ی( بشکل قرارداد چهار چوبهرات و فراه: تي)وال

 MCIT/AFTEL/NCB/NCS-005-99 : م و شماره داوطلبی عبارت اند ازنا

 آفر گشايی و ارزيابی آفر ها  .هـ

mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:b.haidari@afghantelecom.af
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 23.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 :گردد یم ريدا ليدر مکان ذ یجلسه آفر گشائ

 قابل تطبیق نیست.  

صورت آفرگشائی آفر ها در روز کاری در صورت  که روز آفرگشائی آفرها، رخصتی غیرمترقبه  اعالم گردد، در اين 

 بعدی به زمان معین شده باز خواهند شد.

 28.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 اسعار مشترک جهت تبديل ساير اسعار: 

 .باشد یم یاسعار : واحد پول افغان

 .باشد یتبادله نرخ اسعار د افغانستان بانک  م منبع

 باشد یمو روز آفرگشائی  آفرها  یمیتسل جل برایضرب اال تاريختبادله اسعار:  خيتار

حالت  نيدر ا ،یآفر به اسعار خارج متی.در صورت ارائه قديارائه نما یرا به افغان شيمکلف است نرخ خو داوطلب

 باشد. یم یبه پول افغان زی. عقد قرارداد و پرداخت آن نگرددیم ليتبد یارائه شده داوطلب به اسعار افغان ینرخ ها

  اعطای قراردادو. 

 34.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 می باشد. غیر مشروط  قیمت قرارداد بشکل ضمانت بانکی %17مبلغ تضمین اجرای 

 و غیر مشروط می باشد. فورمه  های قرارداد   9تضمین بانکی مطابق قسمت 

 35.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 د.قابل تطبیق نمی باش :پیش پرداخت 
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 داوطلبی های فورمه -سوم تقسم
 

  

 عنوان فورمه     شماره فورمه 
 

 آفر تسلیمی فورمه  10فورمه خدمات غیرمشورتی/

 داوطلب اهلیت معلومات فورمه  12غیرمشورتی/ خدمات فورمه

   آفر تضمین فورمه  10فورمه خدمات غیرمشورتی/

  آفر نتضمی هاظهارنام فورمه  10فورمه خدمات غیرمشورتی/
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 فورمه تسلیمی آفر 

 11/خدمات غیر مشورتیفورمه 

 

 داوطلب اين فورمه را خانه پری و همراه با آفر خويش تسلیم می نمايد. 

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی – شرکت مخابراتی افغان تلی کام: }اداره

 MCIT/AFTEL/NCB/NCS-005-99شماره داوطلبی: 

 

 ی( بشکل قرارداد چهار چوبهرات و فراه: تي)وال غربدر زون  یمس بلیو ک ینور بريفا یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار : عنوان تدارکات:
(Framework Contract)می باشد.{  مربوط شرکت مخابراتی افغان تلی کام} 

 اينکه:مايان که در زير اين فورمه امضا نموده ايم، اظهارمینمائیم 

شماره و تاريخ صدور ضمیمه درصورت }و هیچ مالحظه يی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره:  مطالعه کرديمما شرطنامه را دقیق 
 به  شرايط عمومی قرارداددر مطابقت به {درج گردد شماره داوطلبیو  تدارکات عنوان}نداشته و پیشنهاد اجرای  {لزوم درج گردد

آفر به حروف و  حداقل قیمت مجموعی}ستثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذيل عبارت است از:قیمت مجموعی آفر ما به ا
آفر به حروف و ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و   حداکثر قیمت مجموعی}:و  {ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و  اسعارهای مربوطه درج گردد

 می باشد.{اسعارهای مربوطه درج گردد

 درصورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذيل قابل اجرا خواهد بود:د شده: پیشنها تخفیفات .1

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

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

 بعد از تخفیفات .................................................... قیمت مجموعی حداقل (3)

 قیمت مجموعی حداکثر بعد از تخفیفات ................................................... (4)

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

 و يا هر آفر دريافت شده ديگر نیست. ارائه شدهما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترين قیمت 

ما بدينوسیله تصديق می داريم که اين آفر در مطابقت با میعاد اعتبار و در صورت لزوم تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر مندرج 

 باشد.می  صفحه معلومات داوطلبی

، سر از تاريخ  ضرب االجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند دستورالعمل برای داوطلبان  15ماده  1فر ما برای میعاد مشخص در بند آ

اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاريخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده  دستورالعمل برای داوطلبان  21ماده  1

 میتواند؛

، بخاطر اجرای  دستورالعمل برای داوطلبان 33ماده  1قبول شود، ما تعهد میسپاريم که تضمین اجراء را در مطابقت با بند  آفرماهرگاه 

 بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛

دستور  3ماده  1ند ما بشمول هر قراردادی فرعی يا اکمال کننده های هر بخش اين قرارداد، دارای تابعیت کشور واجد شرايط مطابق ب
 می باشیم. العمل برای داوطلبان 

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



شرطنامه معیاری تدارک خدمات غیر مشورتی  -اداره تدارکات ملی   

 

24 

 

 3ماده   5ما بشمول قرارداديان فرعی يا اکمال کننده ها برای هر بخش اين قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 
 . شامل لست محرومیت اداره تدارکات ملی نمی باشیم ، لعمل برای داوطلباندستور ا

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظیفه درج گردد{وظیفه: 
 امضاء:

 تاريخ: 
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 داوطلب اهلیت معلومات فورمه

 12مشوتی/ غیر خدمات فورم

اهلیت استفاده میگردد. اين معلومات در  ی اهلیت و يا تصديق ارزيابی قبلیی بعدباتوسط داوطلب خانه پری و جهت ارزياين فورمه 

قرارداد درج نمیگردد. در صورت ضرورت صفحات اضافی ضمیمه گردد. در صورت استفاده اين فورمه جهت تصديق ارزيابی قبلی اهلیت، 

  داوطلب بايد صرف معلومات جديد را درج نمايد. 

 (JVمشترک )داوطلب يا داوطلب شريک شرکت  .1

 {يک کاپی سند حالت حقوقی ضمیمه گردد} داوطلب: تیعوض 1.1

 {محل ثبت درج گردد} محل ثبت:

 {درج گردد یتجارت آدرس: }آدرس تجارتی داوطلب

 {يک کاپی صالحیت نامه ضمیمه گردد: }صالحیت نامه امضا کننده آفر

صفحه معلومات  4ماده  2بند  2 داد مطابق به جزءتع}اجرا شده در جريان  خدمات غیر مشورتیساالنه های تعداد قرارداد  1.2
 می باشد. {مبلغ به پول افغانی درج گردد}سال گذشته، به مبلغ {درج گردد داوطلبی

 

تعداد مطابق }جريان  با ماهیت و مبلغ مشابه اجرا شده منحیث قراردادی اصلی در خدمات غیر مشورتی های راردادتعداد ق 1.3
جدول زير خانه پری گردد، در صورت لزوم رديف د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 4ماده  2بند  3 به جزء

 يا تعهد شده بشمول تاريخ تخمینی تکمیل درج گردد.  همچنان جزئیات قرارداد تحت کار می باشد.{عالوه گردد

 

 4ماده  2بند  4به جزء جهت تکمیل جدول ذيل } خدمات غیر مشورتیتجهیزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام  1.4

نام طرف قرارداد و شخص  نام پروژه و محل ارائه آن

 ارتباطی

نوعیت خدمات غیر مشورتی 

 تکمیل شده و سال تکمیل آن

 ارزش مجموعی قرارداد

1-  

2-  

3-  

نام طرف قرارداد و شخص  محل ارائه آننام پروژه و 

 ارتباطی

 خدمات غیر مشورتینوعیت 

 تکمیل شده و سال تکمیل آن

 ارزش مجموعی قرارداد

4-  

5-  

6-  
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برای داوطلبان مراجعه گرديده و تمام معلومات درخواست شده درج اين جدول گردد. در صورت لزوم رديف  ر العمل دستو
 {می باشد.  اضافی عالوه گردد

 

جدول ذيل با اضافه نمودن رديف ها درصورت ضرورت، }و اجرای قرارداد  و تجارب کارمندان کلیدی جهت مديريتاهلیت  1.5
شرايط   4ماده  وستور العمل برای داوطلبان د 4ماده  2بند  5تکمیل گردد. معلومات بیوگرافیک ضمیمه گرديده و نیز به جزء 

 { می باشد. مراجعه گردد عمومی قرارداد،

 تعداد سالهای تجارب نام  وظیفه    

 کاری)عمومی(

کاری در اين  اربسالهای تج

 وظیفه

1-  

2-     

3-  

 

  می باشند.{تکمیل گردد جدول ذيل با اضافه نمودن رديف ها درصورت ضرورت}قرارداديان فرعی و شرکت های مربوط:  1.6

قراردادی فرعی )نام و  ارزش قرارداد فرعی     بخش خدمات 

 آدرس(

 تجارب در خدمات مشابه 

1-  

2-      

3-  

 

 شیگزارش تفت ،سال گذشته، گزارش بیالنس شیت و بیانیه مفاد و ضرر{تعداد به ارقام و حروف درج گردد}گزارش مالی  1.7

 {لست و کاپی ها ضمیمه گردد} مستقل

منابع مالی جهت تکمیل نمودن نیازمنديهای اهلیت: پول نقد دست داشته، دسترسی به قرضه، شواهد دسترسی به  1.8

داوطلب مکلف است لست تعهدات مالی برای می باشد. {فهرست آن ترتیب و کاپی های اسناد حمايوی ضمیمه گردد} و غیره

 ساير قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نیز  ارائه نمايد. 

تشريح تجهیزات بشمول )تاريخ  نام تجهیزات   

 ساخت و مدت کارايی(

 حالت تجهیزات 

)جديد، خوب، کهنه، و 

 قابل دسترس( تعداد

ملکیت، کرايه، و يا خريد با ذکر 

 طرف های مقابل کرايه و خريد

1-  

2-       

3-  
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 تاريخ صدور اسعار مبلغ  نمبر حساب بانکی کنام بان شماره

      

      

      

 

 .، تصديق مینمائیمدستور العمل برای داوطلبان 3ما از واجد شرايط بودن خود تحت ماده 

 بمنظور تثبیت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذيل تماس گرفته می شود: 1.9

 {درج گردد نام ، آدرس، شماره تلیفون و فکس بانک}

جدول ذيل با اضافه نمودن رديف در }مرتبط به داوطلب: سال گذشته 5يا در جريان  معلومات در دعوی حقوقی جاری 1.17
 {صورت ضرورت، تکمیل گردد

 

 منازعه تحت مبلغ  نتیجه منازعه دلیل منازعه  طرف های ديگر  

1-  

2-     

3-  

 

 

 . دستور العمل برای داوطلبان 3ماده  2 بندمندرجات با  اظهار نامه انطباق 1.11

 {فهرست ترتیب گردد}پروگرام، روش کار، و جدول پیشنهاد شده:  1.12

 {فهرست ترتیب گردد}مورد نیاز جهت تکمیل نمودن نیازمنديهای شرطنامه:  یتوضیحات، نقشه ها، و چارت ها

 ( JV) شرکت مشترک .2

 رک ارائه میگردد. هر شريک شرکت مشتبرای فوق،  1.17الی  1.1معلومات مندرج فهرست  2.1

 شرکت مشترک ارائه میگردد. برای   1.12معلومات مندرج  2.2

 صالحیت نامه که صالحیت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه میدارد، ضمیمه گردد.  2.3

 نشان دهنده:کت مشترک با مشروعیت قانونی آنها موافقتنامه تمام شرکای شر 2.4

 رای اين قرارداد در مطابقت به شرايط قرارداد، مسؤل می باشند. تمام شرکا بصورت پیوسته و انفرادی در اج (1)

يکی از شرکا منحیث شريک اصلی نامیده شده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذيرش رهنود ها به نمايندگی از ساير شرکا  (2)

 می باشد؛
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 تطبیق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شريک اصلی صورت میگیرد. (3)

 نیازمنديهای اضافی  .3

دستور  4ماده  1و جهت فراهم نمودن نیازمنديهای بند  صفحه معلومات داوطلبیلب بايد معلومات اضافی مورد نیاز داوط 3.1
 را ارائه نمايد.  داوطلبان العمل برای
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 آفر تضمین فورمه

 13مشورتی/ غیر خدمات فورم

 خانه پری مینمايد{ مربوط}بانک اين فورمه را در مطابقت به رهنمود ها 
 

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

 {شرکت مخابراتی افغان تلی کام وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی}: فید شوندهتمس
 {درج گردد }روز، ماه و سال تسلیمی آفر: تاريخ

 {شماره درج گردد}: شماره تضمین بانکی

 خدمات ارائهبرای  {تاريخ درج گردد}که به تاريخ  خود آفر "داوطلب"منبعد به نام  {،درج گرددنام مکمل داوطلب }که  يافتیماطالع 

 به شما ارائه نموده است. {داوطلبی درج گردد هشمار}شماره اعالن تدارکات تحت  {درج گردد نام قرارداد}

 د. ، آفر بايد همراه با تضمین آفر ارائه گردمی دانیم که مطابق شرايط مندرج شرطنامه عالوهبر

، مبلغ مجموعی بدون تعللتعهد میسپاريم که  قطعیصورت به بدينوسیله  {درج گرددنام بانک }، ما اساس درخواست داوطلب بر

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

 باشد، بپردازيم:

 ؛راف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آنتغییر يا انص (1)

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

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

 ؛نامه از طرف داوطلب برندهفراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرط (4)

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

 حاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد شد: اين ضمانت در   

دستورالعمل برای  قرارداد طبق یامضاو  اجرا تضمین به محض دريافتشناخته باشد درصورتیکه داوطلب برنده  (6)
 ؛ ياداوطلبان

روز بعد از ختم میعاد اعتبار  28( 2) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ يا( 1) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

 {درج گردد تاريخ ختم آفر} ر به شمول میعاد تمديد مدت اعتبار آفرآف

 دريافت شده باشد. میعاد فوق ل ازنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت اين تضمین بايد توسط ما قب در

 میباشد. 758شماره  ICCهنشريتابع مقرره تضمینات منتشره  اين تضمین

 {مسئول امضای }امضا: 

 

 {مهر گردد}مهر: 
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  آفر تضمین هاظهارنام فورمه

 11 مشورتی/ غیر خدمات فورم

 باشد نمی تطبیق قابل

 بل اجرانمی باشدقاگردد{شماره اعالن تدارکات درج }  :اعالن تدارکات شماره

 {داوطلبی درج گرددشماره }  :شرطنامه داوطلبی شماره

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

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

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 مائیم که:ما اشخاصیکه در زير امضا نموديم، اظهار مین

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

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

 فر شامل موارد ذيل می باشد:محروم گرديم. وجايب داوطلب تحت اين آ{تاريخ درج گردد}

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب؛ -1

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

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

 ؛لبه پیشنهاد از طرف داوطلب برندهاجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطا -4

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

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

 می گردد. 

 {خصی که صالحیت امضای اين اظهار نامه را داردامضای ش}امضا : 

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

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاريخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

 {گرد هئارارا  آفر بايد به نام تمام شرکا آفر ه تضمیننام يادداشت: درصورت شرکت مشترک، اين اظهار}
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 کشور های واجد شرايط - چهارمقسمت 
 

 و خدمات در تدارکات که از وجوه عامه تمويل میگردد. یاجناس، امور ساختمان واجد شرايط بودن

که از وجوه عامه تمويل میگردد، ارائه  تدارکاتبرای را و خدمات  یشرکت ها و افراد از تمام کشور ها می توانند اجناس، امور ساختمان

در داوطلبی ها مربوطه آن کشور ها  یاجناس، خدمات و امور ساختمانی از کشوری های ذيل و شرکت هاحاالت ذيل در نمايند. 

 شرکت نموده نمی توانند:

  .قرار داده باشد با اين کشور منع را روابط تجاری قانوناً جمهوری اسالمی افغانستان  -1

افراد يا نهاد های آن کشور را به اساس قطعنامه شورای امنیت ملل ه وارد نمودن اجناس يا پرداخت ب جمهوری اسالمی افغانستان -2

 متحد منع نموده باشد. 

ذيل در مراحل داوطلبی اشتراک نموده نمی در حال حاضر شرکت ها، اجناس و خدمات از کشور های  ،داوطلبان جهت معلومات -3

 توانند: 

  داخلی: قوانین به اساس (1)

 طبیق نمی باشدقابل ت {لست تمام کشور ها درج گردد}

 :تعهدات بین المللی به اساس (2)

 قابل تطبیق نمی باشد {لست تمام کشور ها درج گردد}
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 ها جدول فعالیت -دومبخش 

 جدول فعالیت ها -قسمت پنجم

 جدول قیمت ها: .1

ازی فايبر نوری و کیبل مسی برای پروژه کندنکاری، پايپ اندازی و کیبل اند Frame Workجدول مشخصات و اندازه تخمینی قرارداد 

 در وزن غرب واليات )هرات و فراه(

شمار

 ه
 واحد تفصیالت

اندازه 

تخمینی حد 

 قلا

 اندازه تخمینی

 اعظمحد 

قیمت مجموعی حد  قیمت فی واحد

 قلا

قیمت مجموعی 

 عظمحد ا

1 

تهیه ،اعمار و نصب سرپوش منهول 

)چودنی قفل دار( و چپ راست دار  

 ۹۹۹وزن  به همرای ماستر کلید

 .کیلوگرام

 27 15 عدد

  

 

2 
 انچ ۴(PVCتهیه پايپ پالستیکی )

S-40 همرابا جاينت 
 377 200 متر

   

    67 57 بار پاک کاری منهول و هنهول کیبل  3

4 

کندن کاری خامه ، پايپ اندازی، 

کمپکشن، فرش فیته خطر، پر کاری 

ساحات حفر شده ،کیبل اندازی و 

  .لت اولیترمیم دوباره آن به حا

1.8 mtr (Depth) X 0.4 – 0.8 

mtr (Width) 

 15777 12000 متر

  

 

5 

بور کاری پر کاری سرک پیاده رو و 

يا ساحات کانکريت پايپ اندازی  

کیبل اندازی و دوباره ترمیم آن به 

 حات اولی.
More Than 2. 0 mtr 

(Depth) X 4-6 Inch  Bore 
Diameter 

 15777 10000 متر

  

 

6 

کاری ساحات سنگ فرش و يا  کندن

کانکريت ،پايپ اندازی، کمپکشن، فرش 

فیته خطر، پر کاری ساحات حفر شده 

،کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به 

  حالت اولی 

1 .– 1.2 mtr ( Depth) X 0.4 – 

0.6 mtr ( Width) 

Concrete Foundation ( PCC 

M: 150 ) 0.4 – 0.4 mtr 

Using 1-3 Ton Compactor 

Machine 

 1877 1500 متر
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7 

کندن کاری ساحات سخره و يا کوه 

زار ، پايپ اندازی ،کیبل اندازی و 

کانکريت ريزی و دوباره آن توسط 

به نسبت   157کانکريت مارک 

داخل و خارج از شهر و 4:2:1

 واليات زون مرکز.

7.6 mtr ( Depth) X 0.4 – 

0.6 mtr ( Width ) 

Concrete Foundation 0.6 

mtr (PCC M : 150) 

 677 577 متر

  

 

8 

واعمار  نمودن مواد تعمیراتی تهیه

و  هنهول کیبل های فايبر نوری

) کانکريتی با سرپوش چودنی  مسی

و چپ  Kg 177قفل دار به وزن 

و  راست دار  همرا ی ماستر کلید

  .براکت داخل هنهول

OFC Cable Hand hole 

1.2 L X 1.2 W X 2-1.8 H    

  (FULL RCC M : 200) 

 25 15 باب

  

 

9 

قطع سرک قیر، تهیه وتمديد پايپ 

جستی و دوباره ترمیم آن به حالت 

  اولی طبق معیارات شاروالی ها

7.6 mtr ( Depth) X 0.3 mtr 

( Width ) 

 377 277 متر

  

 

10 

کندن کاری خامه ، کمپکشن، فرش 

فیته خطر، پر کاری ساحات حفر 

میم دوباره آن شده ،کیبل اندازی و تر

 Secondary .به حالت اولی

Cable 

1.2 mtr (Depth) X 0.4 – 0.8 

mtr (Width)) 

 8000 4000 متر

  

 

11 

تهیه ، تمديد و بسته کاری پايپ 

(   Steel, GI Pipeجستی دوانچ ) 

بروی ديوار و يا جوار پل همرا با 

بست های فلزی و کیبل اندازی آن  

 درفاصله هر يک متر

 277 177 متر

  

 

12 
تمديد کیبل هوايی باالی پايه های 

 فلزی.
 1577 1200 متر

   

    15 17 عدد   (Galvanize)متره ۲-۶نصب پايه  13
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جهت تمديد کیبل همرا با براکت 

 های هوايی شامل :

1mtr (D) x 0.8 mtr (L) x 

0.8 (W)  

Concrete Foundation ( 

PCC M: 250) 

14 

ش منهول تهیه ، اعمار و نصب سر پو

) کانکريتی قفل دار ( و چپ راست 

 دار

 27 15 عدد

  

 

15 

کیبل اندازی کیبل فايبر نوری توسط 

ماشین و يا کیبل راد در داخل دکت 

 پاک نمودن ان وهای موجوده 

 12770 17777 متر

  

 

16 

 IDتهیه  وتمديد فايبر گالس با 

BALL  و نصب خشت پخته باالی

ده در آن ريگ میده انداختن ريگ می

 صورتیکه ساحه خاک نه داشته باشد.

 15 17 باب

  

 

17 
در جوار ديوار وپل   HDPEنصب

 همرا با بست اهنی در هر متر
 1277 1777 متر

  
 

    25 27 عدد ODFتهیه و نصب نمودن  18

    25 27 عدد  Jointتهیه و نصب نمودن  19

 20 

 تهیه و نصب نمودن 

 H()xW()xD() 6Uکابنت 

 

 25 27 عدد

  

 

21 
  SDHانتقال و نصب نمودن 
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 شرايط  و فورمه های قرارداد سوم:بخش 

 شرايط عمومی قرارداد -ششم قسمت

 شرايط خاص قرارداد  -هفتم قسمت

 مشخصات تخنیکی و نقشه ها -هشتمقسمت 

 فورمه های قرارداد -نهمقسمت 
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 شرايط عمومی قرارداد -ششمقسمت 

 اصطالحات آتی معانی ذيل را افاده می نمايند:  1.1 تعريفات  -1ماده 

 8ماده  2اره و قراردادی جهت حل منازعات در مطابقت به بند : شخص توافق شده میان ادحکم -1

 می باشد.  شرايط عمومی قرارداد

که منحیث جز آفر توسط  مورد نیازفهرست تکمیل و قیمت گذاری شده اقالم : جدول فعالیت ها -2

 ارائه کننده خدمات فراهم میگردد.

 انب اداره تصديق میگردد. که از جغیر مشورتی خدمات ارائه : تاريخ تکمیل یتاريخ تکمیل -3

جهت اجرا و تکمیل قرارداد بوده و شامل داوطلب برنده : موافقتنامه کتبی میان اداره و قرارداد -4

 می باشد. فورم قرارداد  1ماده اسناد فهرست شده 

بشمول تعديالت وارده  غیر مشورتی : قیمت قابل پرداخت برای انجام خدماتقیمت قرارداد -5

 می باشد. قرارداد،عمومی ط شراي  6ماده مطابق 

در اجرای خدمات اضافی مانند عوامل بکار رفته نسبت ه ب قراردادی پرداخت به :مزد کار -6

  به می باشد. کارمندان، تجهیزات، مواد و ساير عوامل

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

 د.تقويمی می باشروز : روز -8

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

17- GCC  .شرايط عمومی قرارداد میباشد : 

11- SCC .شرايط خاص قرارداد میباشد : 

 : جمهوری اسالمی افغانستان میباشد. حکومت -12

 : واحد پول افغانی میباشد. اسعار محلی -13

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

از آن تذکر رفته، حقوق و مکلفیت های تحت قرارداد  شرايط خاص قراردادکه در  )شريک اصلی(

 را از جانب اداره انجام میدهد. 

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

خدمات گماشته  و جهت ارائه  خدام: افراديکه از جانب قراردادی منحیث کارمند استکارمندان -16

  شده اند.

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

ارائه کننده  اداره ترتیب و توسط از جانب  : مشخصات خدمات شامل شرطنامه کهمشخصات -18

 خدمات تسلیم میگردد.

( و 1در مطابقت به مواد اين قرارداد که در ضمیمه ) قراردادی از جانب فعالیت های که: خدمات -19

 ، میباشد. آفر شامل در یمشخصات و جدول فعالیت ها
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قراردادی را به نمايندگی از ده منعقاجرای بخش از قرارداد  يا شرکت است که: شخص قراردادی فرعی -27

 انجام میدهد. اصلی

 صورت میگیرد.  جمهوری اسالمی افغانستان هنافذ: تفسیر اين قرارداد در مطابقت به قوانین قانون نافذ 1.2 

اين قرارداد به يکی از زبان های ملی کشور ترتیب و تطبیق می گردد، که منحیث لسان : زبان  1.3

 اصلی در تفسیر و اجرای اين قرارداد عمل می نمايد. 

: هر گونه ارتباط بر قرار شده میان جوانب قرارداد بايد بصورت کتبی بوده و هرگونه ارتباطات 1.4

 باشد. قابل اجرا می دريافتدر صورت  اطالعیه

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

 میگردد.  مشخص می شود، ارائه اداره که توسط 

مجاز قابل اجرا تحت اين  انجام هر گونه اعمالتصمیم، اتخاذ جهت : شخص که نماينده با صالحیت 1.6

درج در شرايط خاص قرارداد دی معرفی وشهرت وی و ارائه اسناد الزم توسط قراردا قرار داد

 . میگردد

داشت های خود و بررسی دفاتر، حسابات و ياد مکلف است اجازهقراردادی : ش و بررسی ادارهیتفت 1.7

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

ندان آنها مالیات، مکلفیت ها، انواع فرعی و کارم، قراردادی قراردادی اصلی: محصوالتمالیات و  1.8

را پرداخت و در قیمت قرارداد شامل  نافذقابل اجرا تحت قوانین  محصوالت ساير، و فیس

 مینمايند. 

آغاز، تعديل، فسخ  -2ماده 

 و تکمیل قرارداد

، خاص قراردادشرايط  يا تاريخ ديگری مندرج  تاريخ امضای قرارداد توسط طرفین از اعتبار قرارداد: 2.1

 قابل اجرا میباشد. 

 خدمات ارائه آغاز  2.2

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

ترتیبات، اولويت و زمان بندی تمام فعالیت ها را جهت تصويب به اداره تسلیم مینمايد. 

 . دردارائه میگورت لزوم( )در ص تائید شده توسط ادارهخدمات طبق برنامه کاری 

 انفاذ آغاز ( روز بعد از37خدمات را در جريان )ارائه کننده خدمات، تاريخ آغاز خدمات:  -2

 ، آغاز مینمايد. شرايط خاص قرارداد قرارداد، يا به تاريخ مندرج

، تکمیل مینمايد. مگر شرايط خاص قرارداد مندرجخدمات را به تاريخ ، قراردادیتکمیل: تاريخ  2.3

صورتیکه  فسخ گرديده باشد. در شرايط عمومی قرارداد 2ماده 6در مطابقت به بند  دينکه قرارداا

تکمیل ننمايد، جريمه تآخیر مطابق به شرايط خاص قرارداد  خدمات را به تاريخ مندرج، قراردادی

ها وضع میگردد. تاريخ تکمیل، تاريخ تکمیلی تمام فعالیت شرايط عمومی قرارداد  3ماده  8بند 

 میباشد.  
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قیمت قرارداد صرف تعديل يا خدمات اندازه تعديل  بشمول تعديل شرايط و حدود قراردادتعديل:  2.4

 موجوديت موافقه کتبی طرفین قرارداد صورت گرفته میتواند.در صورت 

 حاالت غیر مترقبه 2.5

طوفان، حوادث )زلزله، جنگ داخلی، ( عبارت از Force Majeureحاالت غیر مترقبه )تعريف:   -1

مکلفیت های تحت  که توانمندی انجام  جانبینکنترول يا شرايط خارج از  آفات طبعی...(سیالب، 

 . اين قرارداد را ناممکن يا غیر عملی سازد

ناشی از وقوع حاالت غیر عدم انجام مکلفیت ها تحت اين قرارداد در صورتیکه  قرارداد: تخطی عدم  -2

مشروط بر اينکه جانب متآثر شده در اسرع وقت  نمیشود.مترقبه باشد، نقض يا قصور پنداشته 

به مکلفیت های  قراردادیسازد.  تبی با ذکر داليل وقوع آن مطلع طرف ديگری قرارداد را بصورت ک

 غیرمترقبهخويش تا حدی امکان ادامه داده و راه  های بديل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت 

 نکه اداره هدايت کتبی ديگری را صادر نموده باشد.نباشد را جستجو می نمايد. مگر اي

میعاد وقوع حاالت غیر مترقبه که سبب عدم انجام  معادلمیعاد تکمیل قرارداد تمديد میعاد:   -3

 خدمات گرديده، تمديد میگردد.

پرداخت که بصورت قابل پرداخت و مصارف اضافی  اخذ مستحق ارائه کننده خدماتپرداخت ها:   -4

   میباشد. ،صورت گرفته يد در جريان میعاد وقوع حاالت غیر مترقبهمناسب و لزوم د

 فسخ قرارداد 2.6

ل اطالعیه در جريان با ارسا( ذيل 6( الی )1در صورت وقوع موارد )میتواند  اداره از جانب اداره: -1

 نمايد:فسخ  قرارداد را قسماً يا کالً  ،قراردادیبه  ( روز37حد اقل )

در جريان  قراردادیانجام مکلفیت های خدمات ارائه شده و   درقص وادرصورت عدم اصالح ن (1)

 ( روز بعد از ارسال اطالعیه يا میعاد ديگری تصديق شده کتبی اداره؛37)

 ؛ قراردادیدرصورت افالس يا ورشکستگی   (2)

يک قسمت عمده خدمات به سبب وقوع از ارائه  قراردادیروز،  (67در جريان حد اقل ) (3)

 باشد؛ يا حاالت غیر مترقبه عاجز 

 مرتکب فساد و تقلب گرديده است.  در اجرا و تکمیل اين قرارداد قراردادیبه باور اداره،  (4)

اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و اجرای 

 ه می نمايند: قرارداد را رعايت نمايند. روی اين ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذيل را افاد

صورت مستقیم يا غیرمستقیم هرچیز  هب نهادپیشيا  دادن  ،دريافت، درخواستاز : عبارت فساد -1

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

 . دهد

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

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

 مکلفیت ها صورت گیرد.  انجام

دو يا بیشتر داوطلبان و يا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به : عبارت از سازش میان تبانی -3
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سائرين طرح  اعمال نادرستتاثیرقراردادن صد نامناسب به شمول تحت ابدست آوردن مقمنظور 

 گرديده باشد.

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

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

يب، تزوير، تغییر يا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در اخالل و موانع: عبارت از تخرايجاد  -5

 پروسه تدارکات و يا امور نظارتی مربوط می باشد.

مرتکب  مستقیماً يا ازطريق نمايندهبرنده ای را که داوطلب ی قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  -6

است لغو می در مراحل داوطلبی گرديده  وانعماخالل و ، اجبار يا ايجاد تبانیفساد، تقلب، 

 نمايد.

و اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند ، اجبار تبانیتقلب،  داره در صورت ارتکاب فساد،ا -7

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

( ماده چهل و نهم قانون 1اداره داوطلب يا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) -8

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نمايد. تدارکات 

يادداشت ها ، حساباتداوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی  -9

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

 فراهم نمايد.

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

 انجام میدهد: قراردادی، اداره پرداخت های ذيل را به شرايط عمومی قرارداد  2ماده 

بخش قبل از تاريخ فسخ قرارداد  قناعتبرای خدمات که بصورت  6حق الزحمه مطابق ماده  (1)

 .انجام شده باشد

مکلفیت های  - 3ماده 

 قراردادی

تامین ، ت و جدول فعالیت ها با تالش مناسبرا در مطابقت به مشخصا ، خدماتقراردادی مومیات:ع    3.1

و کار برد  شیوه سالم مديريت رعايتمسلکی و با  به شیوه ها و اجراآتمطابق بودن اقتصادی   و مفیديت

اين قرارداد منحیث در انجام قراردادی  ، ارائه می نمايد. به شیوه مصئون پیشرفته  وو تکنالوژی مناسب 

مشاور وفادار به اداره عمل نموده و هر زمان در هر معامله با قراردادی فرعی يا جانب سوم  منافع مشروع 

 اداره را حمايت و تامین مینمايد. 

 

 

 تضاد منافع :  3.2 

را داشته و   6تنها حق الزحمه مطابق ماده  قراردادی: قراردادیمنع کمیشن و تخفیفات به  -1

 یت های مرتبط اين قرارداد يا فعالمیشن، تخفیف، يا پرداخت مشابه از ناحیه ک اعساير انو

از  همچنان. ارائه کننده مکلفیت ها تحت اين قرارداد را اخذ نمی نمايدانجام  برایخدمات يا 

 خويشو نماينده مرتبط  توسط کارمندان، قرارداديان فرعی اضافی پرداختعدم اخذ هر گونه 

 د. ی نمايحاصل ماطمینان 

ارائه کننده توافق می نمايد که در جريان  :قراردادیعدم اشتراک در تدارکات پروژه ناشی از  -2

اجرای اين قرارداد يا بعد از فسخ آن خود و يا اشخاص مرتبط به آن و قرارداديان فرعی وی و 

و اشخاص به مرتبط به آنها از اشتراک در تدارکات فراهم سازی اجناس، امور ساختمانی 
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 د. نايی نمخدمات به پروژه که ناشی از اين خدمات باشد اشتراک نم

ارائه کننده خدمات و قراردادی های فرعی بشمول کارمندان آنها  اجتناب از فعالیت های متضاد: -3

 توصل نمی ورزند:بصورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت های ذيل 

قرارداد در اين فعالیت های تحت با  که هر فعالیت مسلکی و تجاری در جريان قرارداد (1)

 تضاد باشد؛ 

کارمندان دولتی وی نمی توانند درجريان قرارداد، ارائه کننده خدمات و قرارداديان فرعی  (2)

برای فعالیت های تحت اين قرارداد به کار  را در جريان اجرای وظیفه يا در رخصتی

 گمارند. 

 فسخ اين قرارداد، بعد از  شرايط خاص قرارداد ساير فعالیت های مندرج  (3)

( سال بعد از 2، قرارداديان فرعی و کارمندان آنها در جريان قرارداد يا در جريان )قراردادی: محرمیت 3.3

بدون موافقه کتبی قبلی را قرارداد  م مرتبطتکمیل قرارداد، هرگونه معلومات اختصاصی يا معلومات محر

 اداره نبايد افشا نمايند. 

 قراردادی فراهم نمودن بیمه توسط 3.4

، مگر اينکه در شرايط خاص قرارداد طور بیمه را با در نظرداشت موارد ذيل فراهم می نمايدقراردادی 

 :ديگر تذکر رفته باشد

 و اطمینان از شرايط خاص قراردادبا پوشش مندرج  رايط تصديق شده ادارهبیمه خطرات با ش -1
 ؛قراردادی فرعیشدن فراهم 

به درخواست  بیمه فوق اخذ و حق بیمه جاری پرداخت گرديده،مبنی بر اينکه   شواهدارائه  -2

  اداره.

 میباشد. قبلی اداره تائید  نیازمند فعالیت های که 3.5 

 بخش از خدمات؛ فرعی جهت ارائه دادعقد قرار -1

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

 قرارداديان فرعی(؛

 و ؛کاری النپتغییر  -3

 از آن تذکر رفته باشد. شرايط خاص قرارداد  ديگری که در فعالیت های -4

 مکلفیت های گزارش دهی 3.6 

مندرج ضمیمه تسلیم میعاد ( را به تعداد و در جريان 2ضمیمه )و اسناد مندرج  گزارش قراردادی

 مینمايد. 

 جريمه تآخیر  3.7 

را در شرايط خاص قرارداد   رخ روزانه مندرجيمه تآخیر به ن، جرقراردادی: پرداخت جريمه تآخیر -1

طرز العمل تدارکات پرداخت می نمايد. حد اکثر رقم پولی  هشتممطابقت به حکم يکصد و 

فیصد قیمت مجموعی قرارداد میباشد، هرگاه مجموع مبلغ  (17)جريمه تآخیر يا غیابت الی 
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ه می تواند قرارداد را فسخ محاسبه شده جريمه تآخیر يا غیابت به حد اکثر خود برسد، ادار

د.  پرداخت جريمه تآخیر مسؤلیت های ارائه کننده جراآت بعدی را در زمینه مرعی دارنموده، ا

 خدمات را متآثر نمی سازد.

در صورتیکه تاريخ تخمینی تکمیل بعد از پرداخت جريمه تآخیر تمديد تصحیح اضافه پرداخت:  -2

تعديل تصديقنامه پرداخت بعدی را تصحیح می را با  توسط قراردادی گردد، اداره اضافه پرداخت

 نمايد. 

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

را به اداره پرداخت می نمايد. مبلغ قابل   تآخیرتصیحیح نگردد، ارائه کننده خدمات جريمه 

شرايط عمومی   7ماده  2بند  نواقص، مندرج نه تصحیح و بررسیپرداخت منحیث فیصدی هزي
 می باشد. شرايط خاص قرارداد و  قرارداد

( روز بعد ازدريافت نامه قبولی آفر، 17داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) :تضمین اجرا 3.8

، در فورم )تضمین بانکی( که در شرايط عمومی قراردادتضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با 

تذکر رفته و به اسعار که در نامه قبولی از آن نامبرده شده است، ارائه  لومات داوطلبیصفحه مع

در صورت ارائه تضمین اجرا بشکل تضمین بانکی، داوطلب می تواند تضمین اجرا را از يک  نمايد.

بانک مقیم در جمهوری اسالمی افغانستان يا بانک خارجی قابل قبول اداره که نماينده بمنظور 

( 28ی اين تضمین در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نمايد. تضمین اجرا )اجرا

 روز بیشتر از تاريخ تکمیل قرارداد اعتبار دارد. 

کارمندان  -1ماده 

 قراردادی 

 د اقل و میعاد پیش بینی شده گماشتنشايستگی ح، وظیفه : عناوين، جزئیاتجزئیات کارمندان 4.1

و  قراردادی ( درج می باشد.  فهرست کارمندان کلیدی3در ضمیمه ) دادیقرارکارمندان کلیدی 

  ( توسط اداره تصديق می گردد.3ضمیمه ) در آنها و ناموظايف قرارداديان فرعی به شمول عناوين 

 تعويض کارمندان 4.2 

هیچ تغییری در کارمندان کلیدی صورت گرفته نمی تواند. مگر اينکه به موافقه اداره باشد.   -1

تغییر کارمندان کلیدی ضروری باشد، قراردادی ورتیکه بنابر داليل خارج از کنترول درص

 تعويض صرف با کارمندی با شايستگی معادل يا باالتر صورت گرفته می تواند. 

کارمند خود را با کارمند ديگری با شايستگی و  قراردادی، يلدالبا درخواست اداره با ذکر   -2

 : تعويض می نمايد وارد ذيلدر م تجارب قابل قبول اداره

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

 يا

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

و معافیت های که از جانب  کمک هااز  قراردادی: اداره تالش می نمايد تا معافیت هاهمکاری و  5.1  تعهدات اداره -1ماده 

 تفید گردد. حکومت فراهم میگردد، مس

که سبب قوانین مربوط به مالیات و محصول گمرگی : در صورت تغییر تغییر در قوانین قابل تطبیق 5.2

، حق الزحمه و مصارف باز پرداخت میگرددقراردادی افزايش يا کاهش مصرف خدمات انجام شده 

ته و تعديالت افزايش يا کاهش ياف با موافقه طرفین قراردادیقابل پرداخت تحت اين قرارداد به 
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 صورت میگیرد.  6ماده  2( بند 2( و )1)اجزا  طبق مبلغ ذکر شدهبه مربوط 

 ، ارائه می نمايد.  به قراردادی( را 6: اداره خدمات و تسهیالت مندرج ضمیمه )خدمات و تسهیالت 5.3

 پرداخت به -1ماده 

 قراردادی 

بوده و از قیمت قرارداد که در بر  مبلغ مجموعی ثابت قراردادی پرداخت ها به :پرداخت باالمقطع 6.1

 ،می باشد( 1انجام خدمات مندرج ضمیمه )مصارف در  مصارف قراردادی فرعی و سايرگیرنده 

افزايش قیمت قرارداد از مبلغ ، 5ماده  2حالت مندرج بند به استثنای  بیشتر بوده نمی تواند.

 پرداخت 6ماده  3و بند  2ماده  4بند  در صورت موافقه کتبی طرفین مطابق 6ماده  2بند مندرج 

 صورت میگیرد.   اضافی

شرايط خاص مندرج پول افغانی و يا ساير اسعار  واحدقیمت قابل پرداخت به : قیمت قرارداد 6.2 
 . قرارداد

( جهت تشخیص 5( و )4تفکیک قیمت مجموعی ضمايم ): ارائه شده خدمات اضافیبه  پرداخت 6.3

 ارائه گرديده است.  2ماده  4بند  مطابق افی موافقه شدهخدمات اضبه حق الزحمه قابل پرداخت 

صورت  شرايط خاص قرارداد در مطابقت به جدول پرداخت مندرج پرداخت شرايط پرداخت: 6.4

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

طوری  شرايط خاص قراردادمیگردد. مگر اينکه در ، ارائه شرايط خاص قرارداداعتبار مندرج 

 ديگری از آن تذکر رفته باشد. 

 تعديل قیم 6.5

صرف زمانی صورت مصرفی  در قیمت عوامل  وقوع نوسانات به اثر  می تواندتعديل قیمت  -1

 از آن تذکر رفته باشد.  شرايط خاص قرارداد میگیرد که در

 

 مزد کار  6.6

 استفاده میگردد.  دستور کتبی قبلی مدير پروژه صرف در صورت برای خدمات اضافی -1

ارائه کننده خدمات تمام خدمات قابل پرداخت تحت نرخ روز کاری اين ماده را در فورمه  -2

از  ی( روز کار2) مايد. هر فورمه تکمیل شده در خاللهای تآئید شده اداره ثبت می ن

گردد. پرداخت صرف در می تصديق و امضاء  1ماده  6جانب اداره  در مطابقت به بند 

 امضاء شده، صورت میگیرد. مزد کار موجوديت فورمه های

 کنترول کیفیت -1ماده 

 

می شرايط خاص قرارداد  مندرجروش و اصول بررسی خدمات غیر مشورتی به شکل  :تشخیص نواقص 7.1

را  اردادیقر خدمات غیر مشورتی انجام شده را بررسی نموده و در صورت موجوديت نواقص،باشد. اداره، 

ور ندارد. اداره دستهای قراردادی مطلع می سازد. اين بررسی خدمات غیر مشورتی تآثیری بر مسؤلیت 

هر قسمت خدمات غیر مشورتی را  قراردادی  و داده  قراردادینواقص را به بررسی خدمات و تشخیص 

درج  شرايط خاص قراردادمی نمايد. میعاد رفع نواقص در بررسی   دارای نواقص است که به باور اداره

 . می باشد

 نواقص و اجرای جريمه رفع  7.2
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 میعاد رفع  نواقص الی موجوديت نواقص، تمديد میگردد. -1

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

اداره مصارف  د، در اينصورترفع ننماياطالعیه  نواقص را در طول زمان مندرج قراردادیدر صورتیکه  -3

را  3ماده  7بند  3مبلغ و جريمه عدم رفع نوافص مندرج جز  اين قراردادی رفع نواقص را بررسی و

   پرداخت می نمايد.

 حل منازعه بطور دوستانه:  8.1  حل منازعه -1ماده 

ا مرتبط اداره و قراردادی حد اکثر تالش خويشرا جهت حل منازعات بطور دوستانه که ناشی ي -1

 به قرارداد يا تفسیر آن باشد، انجام میدهند. 

 مرجع حل و فصل منازعات:  8.2

به نتیجه مشورۀ دوجانبه  توسطحل منازعه يا اختالفات  روز جانبین در( 28در خالل )هرگاه  -2

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

  جاع منازعه به مرجع حل و فصل:علی الرغم ار  8.3

طرفین به اجرای وجايب مربوطه تحت اين قرارداد ادامه خواهند داد مگراينکه طورديگری موافقه  -1

 ؛ ونمايند

 پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نمايد.تمام  اداره -2
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 شرايط خاص قرارداد  1قسمت 

 

مواد شرايط عمومی 

 قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد تعديالت و متمم مواد

  .: مطابق قانون جمهوری اسالمی افغانستان می باشد حکم  1ماده  1بند  1جز 

 بعد از اعطای قرار درج میگردد می باشد.{بعد از منظوری}قیمت قرارداد  1ماده  1بند  5جز 

هرات و : تي)وال غربدر زون  یمس بلیو ک یورن بريفا یانداز بلیکپايپ اندازی و ،یپروژه کندنکار نام پروژه
 (Framework Contract) ی( بشکل قرارداد چهار چوبفراه

، 99-005-MCIT/AFTEL/NCB/NCS 

 (Framework Contractچهار چوبی )نوع قرارداد: 

 اشد.می بوزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی  – شرکت مخابراتی افغان تلی کاماداره  1ماده  1بند  7جز 

 می باشد.سیم دار رياست تخنیکی  نماينده مسؤل 1ماده  1بند  9جز 

ماده  1بند  16جز 
1 

 بعد از اعطای قرار درج میگردد می باشد.{بعد از عقد قرارداد تعین میگردد} قراردادی

اتی  و ساير قوانین مربوطه قانون، طرزالعمل تدارکات عامه، متحدالمال های تدارک قانون نافذ بر اين قرارداد  1ماده  2بند 

 .می باشدجمهوری اسالمی افغانستان 

  می باشد.دری زبان قرارداد  1ماده  3بند 

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

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی –شرکت مخابراتی افغان تلی کام  نام اداره:

 ت تخنیکی سیم دارآمريت تدارکات و يا رياسقابل توجه: 

 محمد جان خان وات، تعمیر پوست پارسل،منزل چهارم، شرکت افغان تلی کام، وزارت مخابرات آدرس:

 منزل چهاراطاق: ه طبقه يا شمار

 کابلشهر: 

 تلیفون: 

 فکس:  هشمار

 ايمیل آدرس: 

 :قراردادی

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

 {درج گرددس آدر} آدرس:
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مواد شرايط عمومی 

 قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد تعديالت و متمم مواد

 {ورت درج گرددصورت ضر اطاق در هشمار طبقه و}اطاق: ه طبقه يا شمار

 {ر درج گرددنام ناحیه يا شه}شهر: 

 {درج گردد شماره تلیفون}تلیفون: 

 {ه فکس درج گرددشمار}فکس:  هشمار

 {درج گردد ايمیل آدرس}ايمیل آدرس: 

 نماينده های با صالحیت  1ماده  6بند 

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام -مخابرات و تکنالوژی معلوماتیوزارت اداره: 

 مسعود رئیس خیل رئیس تخنیکی سیمدارنماينده با صالحیت 

 : قراردادی

  می باشد.{ نام نماينده با صالحیت درج گردد}نماينده با صالحیت 

 د. می باشروز بعد تاريخ صدور نامه قبولی  14 قرارداد  تاريخ انفاذ  2ماده  1بند 

 بعد از تاريخ امضای قرارداد می باشدمی باشد. {تاريخ درج گردد}تاريخ آغاز خدمات   2ماده  2بند  2جز 

  می باشد.يک سال  تاريخ تخمینی تکمیل  2ماده  3بند 

 . خودداری گردد{فعالیت ها درج گردد}بعد از فسخ قرارداد از فعالیت های  2ماده  2بند  3جز 

و بعد از آن حضور در ساحه بدون اجازه  روز ساحه را ترک کند 7مدت قراردادی بايد در  .1

 قبلی اداره نداشته باشد.

در صورت فسخ قرارداد ناشی از غفلت ويا عدم ادای مکلفیت های قراردادی، تمام  .2

 تجهیزات در ساحه کار ملکیت شرکت افغان تلی کام می شود.

 را به جانب ديگر افشاء و تکثیر نمايد. داوطلب نبايد معلومات محرم پیرامون اجرای پروژه .3

 قراردادی مکلف هستند تمام کار های نیم کاره را تکمیل نمايد .4

 :موارد ذيل را شامل میگردد خطرات و پوشش بیمه 3ماده  4بند 

 وسايط نقلیه شخص سوم -1

 مسؤلیت شخص سوم  -2

 کارمندان خساره  مسؤلیت اداره و جبران -3

 مسؤلیت مسلکی  -4
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مواد شرايط عمومی 

 قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد تعديالت و متمم مواد

 جايداد ها تجهیزات و  زيان يا خساره به -5

  عبارت اند از: فعالیت هایساير  3ماده  5بند  4جز 

 می باشد. در مقابل هر روز تاخیر  فیصد( )صفر عشاريه پنج %0.05 جريمه تآخیرفیصدی   3ماده  8بند  1جز 

 روز تقويمی می باشد 200حد اکثر روز های تاخیر: 

 فیصدی قیمت مجموع قرارداد می باشد.   %17داد حد اکثر مبلغ جريمه تآخیر برای مجموع قرار

در صورتیکه کار  ساختمانی از قبیل اعمار منهول، عمق کندکاری، کانکريت ريزی و غیره مطابق استندرد .1

قراردادی مجبور و مکلف است که کار را دوباره طبق استندرد قرارداد انجام بدهد و بر  مندرج قرارداد نباشد

در هر روز تاخیر از مجموع پول قرارداد وضع میگردد. به طور مثال اگر قراردادی يک کار جريمه  %0.05عالوه 

روز  4روز انجام داد و بعدا همان کار را در مدت  8روز اخذ نمود و کار را غیر معیاری در مدت  17را به قرارداد 

وز انجام داده است که مستحق ر 12ديگر بشکل معیاری انجام دهد بنا در مجموع کار را مطابق معیار در مدد 

 .روز تاخیر میگردد 2جريمه 

جريمه از قیمت مجموع قرارداد  %7.75. در صورت عدم تکمیل نمودن پروژه در وقت و زمان تعیین شده آن 2

  در مقابل هر روز تاخیر وضع میگردد.

قرارداد نباشد، شرکت  .درصورت که شرکت قراردادی قادر به اجرای کار مطابق اسنتدرد و مشخصات درج شده3

 افغان تیلی کام میتواند قرارداد را قبل از تکمیل معیاد قرارداد فسخ نمايد.

 می باشد.  فیصد در روز 0.05: ی رفع نواقصجريمه عدم اجرا فیصدی 3ماده  7بند  3جز 

 قابل تطبیق نمی باشد :اری و معافیت ارائه شده به قراردادیهمک   5ماده  1بند  

 

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

 پرداخت مطابق جدول ذيل صورت میگیرد: 6ماده  4بند 

مواد، و اکماالت:}ارزش به ارقام و حروف درج گردد{فیصدی خريداری به تجهیز، پیش پرداخت  -1

قابل  دادی پرداخت میگردد.معادل به قرار ارداد در مقابل ارائه تضمینقرارداد که به تاريخ آغاز قر

 تطبیق نمی باشد

تصديق اداره که خدمات بصورت نظرداشت  پرداخت پیشرفت کار در مطابقت به معیار معین شده با در -2

 قابل تطبیق نمی باشد :صورت می گیرد بخش ارائه گرديده در مطابقت به شاخص های ذيل قناعت

 }شاخص و يا فیصدی درج گردد{

ديقنامه يا اجتناب از ارائه آن توسط اداره در خالل مدت يک ماه بعد از عدم صدور تص  درصورت
تکمیل قسمت خدمات غیر مشورتی يا در يافت انوايس قراردادی اين تصديق نامه صادر شده پنداشته 

 قابل تطبیق نمی باشد شده و پرداخت پیشرفت کار به قراردادی صورت می گیرد. 
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مواد شرايط عمومی 

 قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد تعديالت و متمم مواد

قیمت قرارداد به صورت کامل فیصد  97ت آغاز و الی پرداخت با اولین پرداختصفیه پیش پرداخت  -3

 قابل تطبیق نمی باشد خاتمه می يابد.

بصورت کامل باز پرداخت گرديده باشد،   پیش پرداخت در صورت که پیش پرداختتضمین بانکی  -4

 قابل تطبیق نمی باشدمیگردد. مسترد 

 پرداخت ها: 6ماده  5بند 

ارائه گزارش تیم ويا ساحه بعد از   (segment)/ مسیر سايتتکمیل هرپول قراردادی بعد از -1

تخنیکی و تصديق رياست تخنیکی سیمدار؛ محاسبه و مطابق کار های صورت گرفته برای هر 

 سايت؛ پرداخت می گردد.

قراردی مکلفیت دارد  تا در ختم  کاری های هرسايت؛ چک لیست ويا شرح کاری هر سايت ويا  -2

روز کاری به رياست  27منظور طی مراحل حسابات پولی الی مدت مسیر تکمیل شده را به 

 تخنیکی سیمدار افغان تیلی کام ارائه نمايد.

 اضافه کاری و کم کاری در حجم کار بعد از تايیدی تیم تخنیکی و رياست تخنیکی سیمدار قابل اجرا میباشد.

 روز صورت میگیرد.   64 پرداخت نهايی در خالل 

 : مجاز نمی باشدتعديل قیم قرارداد  6ماده  5بند  1جز 

مطابق اسکوپ کار )ساحه کار( ضمیمه شده  اصول و روش ها بررسی خدمات توسط اداره قرار ذيل می باشد:  7ماده  1بند 

 می باشد.

 می باشد.  روز تقويمی  2در ظرف میعاد رفع نواقص 

 ويا محکمه تجارتی افغانستان می باشد باشد. میمطابق قانون جمهوری اسالمی افغانستان  حکم  8ماده  2بند 



شرطنامه معیاری تدارک خدمات غیر مشورتی  -اداره تدارکات ملی   

 

48 

 

 و نقشه ها خدمات غیر مشورتیمشخصات  -قسمت هشتم

 

 { ت و اوصاف خدمات که بايد ارائه گردد بايد درج گرددحصوالم}

 خدمات  حیتوض

 

 ع
 معرفی شرکت افغان تیلی کام .2

ل مخابراتی عرض وجود نمود. شرکت افغان تیلی کام میالدی به حیث يک شرکت مکم 2775مبر سال پتس 13 بتاريخافغان تیلی کام 

سالم ، خدمات فايبرنوری ، خدمات تلیفون های ديجیتال لیندار،  GSM/3G تأسیس به يگانه شرکت که خدمات موبائیل بعد از

مبدل  میدارد عرضهرا در سطح کشور  VCN و خدمات Dial Up س ، خدمات انترنتکمي، خدمات انترنت وا DSL خدمات انترنیت

 .است رديدهګ

عالوه برين، افغان تیلی کام يگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دواير دولتی بشمول تمام وزارت خانه ها و ساير 

 را تهیه میدارد که شامل خدمات مخابرۀ صوتی، انترنت و سهولت ويدو کانفرانس برای اين دواير میباشد وغیردولتی دفاتر دولتی

لیت مخابراتی شرکت افغان تیلی کام نیز از جانب وزارت مخابرات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تصويب گرديده است. افغان و فعا

ولسوالی های کشور را  355واليت کشور را تحت پوشش قرار داده و به زودی تمامی  34شهر های کوچک و بزرگ و  155تیلی کام 

 .نیز تحت پوشش قرارخواهد داد

 (Frame Workات عمومی در مورد قرارداد بطور چارچوبی)معلوم .3

شرکت افغان تیلی کام مسئول تطبیق پروژه های فايبر نوری ،کیبل مسی و حفظ مراقبت آن درتمام افغانستان میباشد. جهت تطبیق 

بل اندازی، منهول سازی، کار های کندنکاری، پیپ اندازی، کی ))هرات و فراه  اتيزون غرب والپروژه ها و حفظ و مراقبت آن در 

هنهول سازی و ساير کار های ساختمانی جهت اتصال دواير دولتی و غیر دولتی که مشخصات آن درج جدول مشخصات گرديده 

ضرورت دارد. بنآ جهت تطبیق امور فوق الذکر خواهان عقد قرارداد  با يکی از شرکت ها که دارای تجربه کافی درين راستا بوده 

 میباشد. 

 Frame Workهدف  .4

شرکت افغان تیلی کام جهت جلوگیری از سکتگی درارائیه خدمات، سرعت بخشیدن،موثريت و مثمريت کار های تمديد کیبل فايبر 

الزم میداند تا کار های تمديد کیبل فايبر نوری و مسی را بطورقرارداد  ))هرات و فراه  اتيزون غرب والنوری و کیبل مسی در 

 به يکی از شرکت ها واگذار نموده تا در تطبیق آن تاخیر وارد نگرديده و در وقت معینه آن تکمیل گردد. ( Frame Workچارچوبی)
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 مشخصات .5

شمار

 ه
 واحد تفصیالت

اندازه 

تخمینی 

 قلحد ا

 اعظماندازه تخمینی حد 

1 
تهیه ،اعمار و نصب سرپوش منهول )چودنی قفل دار( و چپ راست دار  همرای 

 کیلوگرام. ۹۹۹ه وزن ماستر کلید ب
 27 15 عدد

 377 200 متر همرابا جاينت S-40 انچ ۴(PVCتهیه پايپ پالستیکی ) 2

 67 57 بار پاک کاری منهول و هنهول کیبل  3

4 

کندن کاری خامه ، پايپ اندازی، کمپکشن، فرش فیته خطر، پر کاری ساحات حفر 

  .شده ،کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت اولی

1.8 mtr (Depth) X 0.4 – 0.8 mtr (Width) 

 15777 12000 متر

5 

بور کاری پر کاری سرک پیاده رو و يا ساحات کانکريت پايپ اندازی  کیبل اندازی 

 و دوباره ترمیم آن به حات اولی.
More Than 2. 0 mtr (Depth) X 4-6 Inch  Bore Diameter 

 15777 10000 متر

6 

گ فرش و يا کانکريت ،پايپ اندازی، کمپکشن، فرش فیته کندن کاری ساحات سن

  خطر، پر کاری ساحات حفر شده ،کیبل اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت اولی 

1 .– 1.2 mtr ( Depth) X 0.4 – 0.6 mtr ( Width) 

Concrete Foundation ( PCC M: 150 ) 0.4 – 0.4 mtr 

Using 1-3 Ton Compactor Machine 

 1877 1500 متر

7 

کندن کاری ساحات سخره و يا کوه زار ، پايپ اندازی ،کیبل اندازی و کانکريت 

داخل و خارج از 4:2:1به نسبت   157ريزی و دوباره آن توسط کانکريت مارک 

 شهر و واليات زون مرکز.

7.6 mtr ( Depth) X 0.4 – 0.6 mtr ( Width ) 

Concrete Foundation 0.6 mtr (PCC M : 150) 

 677 577 متر
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8 

) کانکريتی  واعمار هنهول کیبل های فايبر نوری و مسی نمودن مواد تعمیراتی تهیه

 و چپ راست دار  همرا ی ماستر کلید Kg 177با سرپوش چودنی قفل دار به وزن 

  .و براکت داخل هنهول

OFC Cable Hand hole 

1.2 L X 1.2 W X 2-1.8 H    

  (FULL RCC M : 200) 

 25 15 باب

9 

قطع سرک قیر، تهیه وتمديد پايپ جستی و دوباره ترمیم آن به حالت اولی طبق 

  معیارات شاروالی ها

7.6 mtr ( Depth) X 0.3 mtr ( Width ) 

 377 277 متر

10 

کندن کاری خامه ، کمپکشن، فرش فیته خطر، پر کاری ساحات حفر شده ،کیبل 

 Secondary Cable .اندازی و ترمیم دوباره آن به حالت اولی

1.2 mtr (Depth) X 0.4 – 0.8 mtr (Width)) 

 8000 4000 متر

11 
(  بروی ديوار و  Steel, GI Pipeتهیه ، تمديد و بسته کاری پايپ جستی دوانچ ) 

 يا جوار پل همرا با بست های فلزی و کیبل اندازی آن  درفاصله هر يک متر
 277 177 متر

 1577 1200 متر ی پايه های فلزی.تمديد کیبل هوايی باال 12

13 

جهت تمديد کیبل های هوايی همرا با براکت    (Galvanize)متره ۲-۶نصب پايه 

 شامل :

1mtr (D) x 0.8 mtr (L) x 0.8 (W)  

Concrete Foundation ( PCC M: 250) 

 15 17 عدد

 27 15 عدد دار تهیه ، اعمار و نصب سر پوش منهول ) کانکريتی قفل دار ( و چپ راست 14

15 
کیبل اندازی کیبل فايبر نوری توسط ماشین و يا کیبل راد در داخل دکت های 

 و پاک نمودن انموجوده 
 12770 17777 متر

16 
و نصب خشت پخته باالی آن ريگ میده  ID BALLتهیه  وتمديد فايبر گالس با 

 انداختن ريگ میده در صورتیکه ساحه خاک نه داشته باشد.
 15 17 باب

 1277 1777 متر در جوار ديوار وپل  همرا با بست اهنی در هر متر HDPEنصب 17

 25 27 عدد ODFتهیه و نصب نمودن  18

 25 27 عدد  Jointتهیه و نصب نمودن  19
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 20 

 تهیه و نصب نمودن 

 H()xW()xD() 6Uکابنت 

 

 25 27 عدد

 8 6 عدد سیستم   SDHانتقال و نصب نمودن  21

 

 های شرکت افغان تیلی کام وشرکت قراردادیمسؤلیت  .6

a. مسولیت های افغان تیلی کام 

 

کتاب ژورنال از طرف شرکت افغان تیلی کام برای اجرای کارات روزمره پروژه برای سوپروايزران دو جانب بدسترس شان  -1

که در پروژه میباشد بايد قرار گرفته و پیشرفت کار و نواقص بطور روزمره درآن درج گردد بعد از تکمیل پروژه نواقصات 

 روز حل و ترمیم نمايید.  10در 

آماده نمودن شرايط کار برای قراردادی و اخذ اجازه کار از جانب اداره های نیازمند دولتی و غیر دولتی بدوش شرکت  -2

 افغان تیلی کام میباشد. 

ه شرکت قراردادی جهت تطبیق مسولیت سروی و پالن هر پروژه و يا مسیر بدوش شرکت افغان تیلی کام بوده، و ب -3

 سپرده میشود. 

 متراژو اندازه گیری دقیق کار اجرا شده در محضر شرکت قراردادی بدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد.  -4

 ، فیته خطربدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد. HDPEمسؤلیت تهیه نمودن کیبل فايبر نوری ، کیبل مسی ، پیپ  -5

 

b. یمسولیت های شرکت قرارداد 

 

قراردادی بايد وسايل کاری کافی مانند )بیل ، کلند ، جبل ، کراچی دستی ، ماشین کمپکشن ،ماشین قطع کانکريت ،وقیر ،  -1

ماشین میکثر کانکريت ،تانکر آب ، اسکواتور ، کیبل راد ،واتر پمپ ، جنراتور، ماشین کیبل اندازی ،البسهمحافظوی 

 باشد. پروژ های ساختمانی (داشته نظربهانی مورد ضرورت وغیره وسايل وسامان االت ساختم رانمرديکا

 Autoهمرای پروگرامهای که اشنايی کامل  سال 2 با تجربه تمانی فارغ از رشته ساختمانیخسا لیسانس دو نفر انجینر -2

CAD  وGIS شابه در امورساختمانی مسال  3 با تجربهکه فارغ التحصیل صنف دوازه  سوپروايزر دوو حداقل  داشته باشد

 ردد.گدر ساحات کارضروری پنداشته می شود که بايد از طرف قراردادی استخدام 

 می باشد.تعین شده قرارداد قراردادی مکلف به رعايت جدول زمانی وتطبیق پالن های کاری  -3

خنیکی زارش پیشرفت کار وپالن کاری اينده خويش را ذريعه ايمیل به مسولین رياست تگقراردادی مکلف است تا روزانه  -4

 سیمدار ارسال نمايد.

 پرداخت هر نوع خسارات ناشی از خسارات کندنکاری و ترمیم دوباره ان به حالت اولی بدوش قراردادی می باشد . -5

قرار داد  مندرجاستندرد  وغیره مطابقدر صورتیکه کار ساختمانی از قبیل اعمار منهول ،عمق کندنکاری ، کانکريت ريزی  -6

 و مکلف است که کار را دوباره طبق استندرد قرارداد انجام بدهد.، قراردادی مجبور نباشد

روپ گر شرکت ها و گقراردادی )شرکت اولی ( نمی تواند اجرای پروژهای ساختمانی افغان تیلی کام رابه شرکت دومی ويا دي -7

 ذار نمايد.گوا ٪27اضافه از  ها
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و غیره مواد ساختمانی با کفیت عالی از بازار استفاده  کرش ،سیخ گ، سن گ، ريتولید کشور مواد ساختمانی از قبیل سمنت -8

 گردد.

به افغان تیلی کام بعد از تکمیل هر پروژه می (AS BUILD DRAWING)  هشققراردادی مکلف به تهیه و تسلیم ن -9

 باشد.

ت اولی هرنوع کندنکاری که صورت میگیرد خاک های اضافی از ساحه برداشته شود و بصورت اساسی پاک کاری و به حال -17

که کندنکاری صورت میگرد سرکیبل  هایکانکريت و قیر در نظر گرفته شود. همچنان درتمام جا -اورده شود سنگ فرش 

 خاک غربیل شده انداخته شود.  15cmزه  ابايد به اند CCNهای فايبر و 

فیته خطر که بدوش  لینه و 2400-1400، کابینت هایHDPEبجز از تهیه نمودن کیبل فايبر نوری، کیبل مسی ، پیپ  -11

 افغان تیلی کام میباشد ، تهیه ساير مواد و وسايل که درج مشخصات گرديده بدوش شرکت قراردادی میباشد. 

اگر قراردادی از مواد بی کیفیت استفاده نمايد، شرکت افغان تیلی کام بدون در نظرداشت مصرف قراردادی جنس را مسترد و  -12

با کیفیت عالی استفاده نموده و بعد از تايیدی رياست تخنیکی سیمدار قابل قبول قراردادی مکلف است اجناس درست را 

 خواهد بود. 

 مسؤلیت انتقال اجناس الی ساحات کار بدوش شرکت قراردادی میباشد.  -13

به شرکت افغان تیلی کام الی يک هفته بعد از تکمیل   قراردادی مکلف به تسلیمی چک لست سايت/ مسیر تکمیل شده -14

 يا مسیر مربوطه میباشد. سايت و 

 جدول زمانی تکمیل پروژه )سايت يا ساحه مربوطه( .7

 

 زون مرکز Frame Workجدول زمانی تکمیل فعالیت های پروژه 

مالحضا

 ت
 تمديد کیبل فايبر  بورکاری

پايپ اندازی،فرش 

فیته ، تپک کاری 

 وپرکاری

 کندن کاری

 نوعیت کار/ ساحه

  

زمان/رو

 ز

اندازه/م

 تر

زمان/رو

 ز

اندازه/م

 تر

زمان/رو

 ز

اندازه/م

 اندازه/متر زمان/روز تر

  

دريک 

 روز
50 

دريک 

 روز
500 

دريک 

 روز
 ساحه نرمه 80 دريک روز 80

  

دريک 

 25 روز

دريک 

 روز
500 

دريک 

 روز
 ساحه سنگی 12 دريک روز 12

  

دريک 

 روز
35 

دريک 

 روز
500 

دريک 

 روز
 ساحه کوه زار 25 دريک روز 25

  

دريک 

 روز
50 

دريک 

 روز
500 

دريک 

 روز
 ساحه کانکیت/ سنگ فرش  30 دريک روز 30

  

دريک 

 روز
100 

دريک 

 روز
1000 

دريک 

 روز
 ساحه نرمه خارج شهر 300 دريک روز 500

  
0 0 

دريک 

 روز
 تمديد کیبل/ باالی پايه 0 0 0 0 350
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 10 دريک روز 0 0 0 0 0 0

قطع سرک قیر، تمديد پايپ 

حالت  جستی ودراوردن ان به

 اولی

  

 40 دريک روز 0 0 0 0 0 0
پايپ درجوار  HDPEنصب 

 ديوال وپل مطايق مسخصات

  

 40 دريک روز 0 0 0 0 0 0
تهیه،تمديدوبسته کاری نل 

جستی برروی ديوار وجوار پل 

 مطابق مشخصات

  
0 0 0 0 0 0 

زمان/دري

 ک روز

اندازه/عد

 بار -د
 نوعیت کار

  
 کانکريتی MH/HHار اعم 1 دريک روز 0 0 0 0 0 0

  
 5 دريک روز 0 0 0 0 0 0

کانMH/HHاعمارسرپوش

 کريتی

  

 5 دريک روز 0 0 0 0 0 0
تهیه/اعمار ونصب سرپوش 

MH/HH چودنی 

  

 3 دريک روز 0 0 0 0 0 0
فا  MH/HHپاک کاری  

 يبرنوری /مسی

  
 4 دريک روز 0 0 0 0 0 0

فايبر  ODFتهیه ونصب 

 نوری

  

 4 روز دريک 0 0 0 0 0 0
تهیه وتمديد فايبر گالس با 

 ای دی بال وساير مشخصات

  

 2 دريک روز 0 0 0 0 0 0
متره جهت  8-6نصب پايه 

تمديد کیبل هوايی مطابق به 

 مشخصات
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 فورمه های قرارداد -ت نهمقسم

 

 عنوان فورم      شماره فورم 

 

 نامه قبولی آفر  هفورم    15فورم خدمات غیر مشورتی/

 : تضمین بانکیتضمین اجرا هفورم    10خدمات غیر مشورتی/ فورم

 فورمه موافقه قرارداد     10فورم خدمات غیر مشورتی/

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

 15فورم خدمات غیر مشورتی/

 {تاريخ صدور اين نامه را درج نمايید} تاريخ: {ايیدشماره صدور اين نامه را درج نم} شماره:

 {نام اداره تدارکاتی را درج نمايید}از: 

 {آدرس اداره تدارکاتی را درج نمايید}آدرس: 

 {نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمايید} :به

 {آدرس داوطلب برنده را درج نمايید} آدرس:

اطالع  از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آناين نامه قبولی آفر به تأسی 

{، نام پروژه يا قرارداد را بنويسید} تدارکبرای  شما {تاريخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنويسید}مؤرخ  ارائه شده داده میشود که آفر
مندرج  طوريکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان {،قام و حروف بنويسیدمبلغ را به ار} قطعی مجموعی مبلغ به قیمت

 است. گرديده قبول اين اداره توسطشده است  دقیق و تصحیحتشرطنامه مربوطه، 

لعمل ( روز تقويمی از تاريخ صدور اين نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزا17لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را طوريکه در شرطنامه مربوطه درج و 

در ذيل تذکر گرديده، به اداره تسلیم نمايید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد 

 معلومات مزيد در جدول ذيل درج می باشد: نخواهد بود.

 {نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمايید}مشخصات تدارکات/ قرارداد: 

 {شماره قرارداد مربوطه را درج نمايید} :تشخیصیه تدارکاتشمارۀ 

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

 {نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گرديده است را بنويسید}تضمین اجرای قرارداد: نوعیت 

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

 .{تاريخ و ساعت عقد قرارداد را بنويسید}زمان عقد قرارداد: 

 .{حل عقد قرارداد را بنويسیدم}مکان عقد قرارداد: 

 همچنین غرض مطالعه و مزيد معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه اين نامه به شما ارسال گرديد.

 نام و تخلص:

  وظیفه:

 6و تاريخ امضاء

                                                 
( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و يا رسیدگی به اعتراضات 1) طبق فقره 5 

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

 صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری اين کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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 اجراء تضمین

 10فورم خدمات غیر مشورتی/

 {هنمود ارائه شده خانه پری می نمايدبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانک اين فورمه را مطابق ر}

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

 {تشريح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {دداجرا درج گرتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

شماره ياد می شود، قرارداد  "ارائه کننده خدمات"منبعد بنام که {، درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نموديم که  اطالع 

را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور  {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}
 عقد می نمايد.  {ضمنی درج گردداجناس و خدمات  توضیح مختصر} اکمال 

 می باشد. عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرايط اين قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم 

بمجرد دريافت تقاضای  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

ان دهنده تخطی قراردادی از شرايط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه داليل و زمینه های ارسال تقاضا ازجانب شما، کتبی شما که نش

  بپردازيم.

اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق اين تضمین بايد قبل از تاريخ  {روز، ماه و سال درج گردد}اين تضمین الی تاريخ 

 سلیم داده شود. متذکره به دفتر بانک ت

 )الف( آن میباشد. 27ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  اين

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
 منحیث يادداشت های تدارکاتی حفظ میگردد. اين نامه .نموده است، امضا شود، بايد توسط شخصیکه شرطنامه ها و يا ضمايم را امضاء اين نامه  6
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 قرارداد فورمه

 10فورم خدمات غیر مشورتی/

 }ارائه گردد}در صفحه رسمی اداره 

نام و آدرس قراردادی درج }و  {نام و آدرس اداره درج گردد}میان  {سال، ماه و روز درج گردد}اين موافقتنامه به تاريخ 
 مدار اعتبار می باشد.  {تاريخ درج گردد}عقد گرديده است. اين قرارداد الی تاريخ {گردد

اين موافقتنامه به "ت باشد، متن فوق بشکل ذيل تغییر مینمايد: يادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از يک شرک

که بصورت جداگانه و  {،نام و آدرس شرکت مشترک درج گردد}میان شرکت های مشترک  {تاريخ درج گردد}تاريخ 

 "عقد گرديده است. پیوسته  در ارائه خدمات تحت اين قرارداد مسؤل اند،

 اين در حالیست که:

نده خدمات خدمات مشخص که در شرايط عمومی قرارداد از آن تذکر رفته و منبعد بنام خدمات ياد اداره از ارائه کن -1

 میگردد را مطالبه می نمايد. 

ارائه کننده خدمات تصديق مینمايد که دارای مهارت مسلکی، کارمندان، و منابع تخنیکی بوده و از ارائه خدمات  -2

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

اداره از موجوديت بودجه کافی تخصیص شده و قابل دسترس جهت راه اندازی پروسه تدارکاتی مصارف پروژه جهت  -3

 پرداخت واجد شرايط تحت اين قرارداد را تضمین مینمايد. 

 موافقه جوانب قرارداد به شکل ذيل میباشد:

 ذيل شامل قرارداد بوده و ترتیب ارجحیت آنها قرار ذيل میباشد: اسناد .5

 نامه قبولی آفر  -1

 آفر ارائه کننده خدمات  -2

 شرايط خاص قرارداد  -3

 مشخصات تخنیکی  -4

 جدول فعالیت های قیمت دار -5

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

 : تشريح خدمات  (1)یمه ضم

 : جدول پرداخت  ها( 2)ضمیمه 

 : کارمندان کلیدی و قراردادی های فرعی ( 3) ضمیمه

 : تفکیک قیمت قرارداد به اسعار خارجی ( 4)ضمیمه 

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

 رارداد ذکر میگردد، مخصوصاً:حقوق و مکلفیت های متقابل اداره و ارائه کننده خدمات در ق .6
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 ارائه کننده خدمات، خدمات را در مطابقت به شرايط قرارداد فراهم می نمايد؛ و  -1

 اداره پرداخت ها را در مطابقت به شرايط قرارداد به ارائه کننده خدمات، انجام میدهد.  -2

 د:اين موافقتنامه قرارداد به تاريخ ذکر شده فوق، طور ذيل صورت میگرد اقرار به

 {نام اداره درج گردد} از جانب اداره

 {نام نماينده با صالحیت درج گردد}نماينده با صالحیت 

 

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

 {نام نماينده با صالحیت درج گردد}نماينده با صالحیت 

 باشد، تمامی شرکا بشکل ذيل امضا نمايند:}يادداشت: درصورتیکه ارائه کننده خدمات بیشتر از يک شرکت 

 {نام شريک درج گرددشريک }

 {نام نماينده با صالحیت درج گرددنماينده با صالحیت}

 {نام شريک درج گرددشريک }

 {نام نماينده با صالحیت درج گرددنماينده با صالحیت}

 

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

 

 {مضا توسط نماينده با صالحیت ادارها}  امضای اداره:      

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

 10فورم خدمات غیر مشورتی/

 

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

  {م و آدرس بانک درج گرددنا} بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذينفع
 {درج گردد روز، ماه و سال تسلیمی آفر}: تاريخ

 {شماره درج گردد}شماره تضمین بانکی آفر

منبعد بنام  که{، درج گردد و آدرس ارائه کننده خدمات نام}حاصل نموديم که  اطالع {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

را که منبعد بنام قرارداد ياد  {درج گردد روز، ماه وسال}مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره ياد می شود، قرارداد  "قراردادی"
عقد {خدمات غیر مشورتی درج گردد توضیح مختصرنام قرارداد و } خدمات غیر مشورتی ارائه می شود با اداره محترم شما بمنظور

 نمايد. 

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

بمجرد دريافت اولین  را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}تعهد می نمايیم که بدون چون و چرا مبلغ  ،به درخواست قراردادی

ده پیش پرداخت برای اهداف غیر از مصارف تجهیز صورت گرفته تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفا

  باشد، به شما بپردازيم.

 )الف( آن میباشد. 27ماده  2اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقرۀ  785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  اين

 {نام بانک درج گردد}نام بانک : 

 {آدرس بانک درج گردد}آدرس بانک: 

 {نده با صالحیت اخذ گرددضا نمايام}

 {بانک مهر}
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 دعوت برای داوطلبی 

 
 

 ی( بشکل قرارداد چهار چوبهرات و فراه: تي)وال غربدر زون  یمس بلیو ک ینور بريفا یانداز بلیکپايپ اندازی و ،یپروژه کندنکار

(Framework Contract) 

 MCIT/AFTEL/NCB/NCS-005-99 شماره دعوت داوطلبی:

 
 

واجد شرايط دعوت بعمل می آورد تا  داوطلباناز  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی -شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ينوسیلهبد

هرات و : تي)وال غربدر زون  یمس بلیو ک ینور بريفا یانداز بلیکپايپ اندازی و ،یپروژه کندنکارآفرهای سر بسته خويش را جهت 

 ارسال نمايند. طور سربسته میتوانند آفرهای شانرا  داوطلبانارائه دارند.  (Framework Contract) یچوب( بشکل قرارداد چهار فراه

امضاء خواهد شد که آفر ارائه داشته، معیارات ارزيابی و اهلیت را که در اسناد مربوط ترتیب داوطلبان با آنعده موافقتنامه های چارچوبی 

، تکمیل نموده و پائین ترين نرخ را ارائه نمايند. موافقتنامه هذا مکلفیتی را باالی اداره/ادارات موافقتنامه های چارچوبی ذکر شده را

تدارکاتی تحمیل نمی نمايد تا مقدار تخمین شده و مقاديری ديگری را از داوطلبانی که موافقتنامه چارچوبی را امضاء مینمايند، حتمًا 

 خريداری نمايد.
 

به  موافقتنامه چارچوبی بسته میباشد رای مدت يک سال بعد از تاريخ امضاء آن اعتبار خواهد داشت. اين يکموافقتنامه چارچوبی هذا ب

 اين معنی که در مدت اين موافقتنامه چارچوبی به هیچ تهیه کننده جديدی موافقتنامه نامه ديگری اعطاء نخواهد شد.

 

اسالمی افغانستان راه اندازی گرديده و به روی تمام داوطلبان کشورهای واجد رقابت مطابق به احکام قانون و طرزالعمل تدارکات جمهوری 

 شرايط باز میباشد. 
 

 416 0749شماره تماس :  از محترم ببرک حیدری مدير تسهیل تدارکات داوطلبان واجد شرايط عالقمند میتوانند معلومات بیشتر 

 سید کريم اهلل اکرمی، مدير عمومی تسهیل تدارکاتو يا   b.haidari@afghantelecom.afايمیل:  409

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی؛ شرکت   s.akramy@afghantelecom.af  43 66 41 749 (0) 93+شماره تماس: 

بدست آورده و اسناد ی کام؛ تعمیر ُپست و پارسل؛ منزل چهارم؛ صالون کنفرانس شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، مخابراتی افغان تیل

 بعد از ظهر مالحظه فرمايند.   3:37صبح الی 9:37الزم برای ترتیب موافقتنامه چارچوبی را از آدرس ذيل از ساعت 
 

 

برای ترتیب موافقتنامه چارچوبی به لسان دری را از ويب سايت اداره تدارکات ملی داوطلبان عالقمند میتوانند، بسته مکمل اسناد الزم 

www.npa.gov.af   و ويب سايت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتیwww.mcit.gov.af    .بدست آورند 
 

فرستادن آفر بصورت الکترونیکی و يا قبل از آن ارائه گردند. قبل از ظهر   11:11ساعت  1399 میزان 13به آدرس ذيل به تاريخ آفرها بايد 

که  مقدار و نوعیت آن . طوريکه در اسناد مربوط ترتیب موافقتنامه چارچوبی مشخص گرديده، تمام آفرها بايد با تضمین آفر مجاز نمیباشد

. آفرها در حضور آفر های ناوقت رسیده رد خواهند شدهمراه باشند. ور العمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه، دست  16.2در ماده 

 نمايندگان داوطلبان  که به آدرس  که در ذيل داده شده، بازگشايی خواهند شد.
 

تاريخ   برای تسلیمی و بازگشايی آفر عین درصورتیکه تاريخ داده شده به روز  تصادف نمايد که برای اداره تدارکاتی روز رخصتی باشد، 

 وقت روز بعدی خواهد بود.
 

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، تعمیر پُست و پارسل؛ منزل چهارم؛ صالون کنفرانس  -شرکت مخابراتی افغان تیلی کام آدرس:
 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، آمريت تهیه و تدارکات

mailto:b.haidari@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
http://www.npa.gov.af/
http://www.npa.gov.af/
http://www.mcit.gov.af/
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