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 مقدمه

اوطلبی داسناد مشابه معیاری طبقتوسط اداره تدارکات ملی شرطنامه معیاری این 

توسط مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و 

در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه ادارات تدارکاتی 

در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از تمویل می گردند  1عامه

 . قرار می گیرداستفاده  موردمنبع واحد 

 

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در 

این شرطنامه به قانون و  مفادو تدارکات صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل 

 استناد می گردد.  طرزالعمل

 

شماره با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال 

PPU/C016/1386  صادره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و

 قابل استفاده نمی باشد. 

 

ماده چهارم قانون  2ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 

ارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کنندهتمویل می گردند از اسناد تد

 معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 

 

 مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:این شرطنامه از  قلن

 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پالیسی تدارکات 

 کابل، افغانستان قصر مرمرین،

 

www.npa.gov.af

                                                 

 
سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ عبارت از پول یا وجوه عامه1

هشتم قانون ادارۀ امور مالی ومصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی 

مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های 

 شود، می باشد. کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می

 



 دستورالعمل برای داوطلبان  :قسمت اول

 مومیاتعالف.  

 ساحه -1ماده 

 داوطلبی

ضمنی اجناسوخدمات به منظور تدارکشرطنامه رااین دارها 1.1

. صادر مینمایدنیازمندیهاجدول 5قسمت مندرج 

این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام نمبرتشخیصیه،نام

درج می معلومات داوطلبی  هصفحدرو نمبر تشخیصیه هربخش 

 .باشد

 :شرطنامه این در

انجام ارتباطات طور تحریری به معنی "کتبی"اصطالح  -1

وسط تیهمراه با اسناد دریافتمانند فکس، ایمیل و تلکس 

 می باشد؛طرف مقابل 

ع به عوض مفرد جمع و جمدر صورت لزوم مفرد به عوض  -2

 بکار برده می شود؛

 به معنی روز تقویمی می باشد. "روز" -3

تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.1 وجوه-2ماده 

تعهد شده از وجوه مالی  یقسمتو تعهد را مراحل پیشبرد آن 

به  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهبرای تادیات  را

ه عبارت از وجو.گیردبه کار می گردیده استصادر منظور آن

از بودجه  اختصاص داده شده برای ادارات هر نوع منابع پولی

ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و 

 قرضه های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد.

فساد  -3ماده 

 و تقلب
اصول  فرعی مکلف است اردادی و قراردادیاداره، داوطلب، قر 3.1

 را داوطلبی و اجرای قراردادعالی اخالقی را در مراحل 

ی مفاهم ذیل را مایند. روی این ملحوظ اصطالحات آترعایت ن

 افاده می نمایند:

 هب نهادپیشیا  دادن  ،دریافت،درخواستاز : عبارت فساد -1

صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت 

را ( )کارمندان تدارکات ردهای جانب دیگرغیرمناسب کارک

 .تحت تاثیر قرار دهد

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که : تقلب -2

عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال کارمندان تدارکات و 

مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا 

 اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.

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

بدست میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور 

صد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن اآوردن مق

 نادرستاعمالسائرین طرح گردیده باشد.

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

سایر داوطلبان به  تدارکات و مدیریت قرارداد و یا

ان به صورت مستقیم منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آن

 یا غیر مستقیم می باشد.

تخریب، تزویر، تغییر یا عبارت از اخالل و موانع: ایجاد  -5

و یا  کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات

 می باشد. امور نظارتی مربوط

که ای را برنده وطلب دای قرارداد به پیشنهاد اعطااداره  3.2

، تبانیفساد، تقلب، مرتکب  مستقیمًا یا ازطریق نماینده

وانعدر مراحل داوطلبی گردیده ماخالل و اجبار یا ایجاد 

 نماید.می است لغو 

و اخالل ، اجبار تبانی، تقلباداره در صورت ارتکاب فساد، 3.3

، موضوع را در اسرع ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات 

 ارجاع می نماید.وقت به مراجع ذیربط 

در صورت ارتکاب اعمال یا قراردادی را داوطلب اداره  3.4

( ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک 1فقره )مندرج 

 .نمایددر مراحل تدارکات محروم می 

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه  3.5

یادداشت ها و سایراسناد مربوط به ، حساباتتفتیش و بررسی 

موظف از جانب  توسط مفتشین را تسلیمی آفرواجرای قرارداد
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 ادارهفراهم نماید.

-4ماده 
واجد داوطلب

 شرایط

 

 رعایتبا  هرکشوری را تابعیتمیتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1

در د. نداشته باش معلومات داوطلبی هحصفمندرجمحدودیت های 

ساکن، تبعه  ،داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعیصورت که 

بوده و یا مطابق قوانین همان کشور یک کشور در ثبت  و یا

 ، تبعه همان کشور محسوب می گردد.فعالیت نماید

با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط  داوطلب هرگاه 4.2

طرح، مشخصات،  هجهت انجام خدمات مشورتی برای تهی اداره

گماشته شده  کات مورد نظرتدار مربوط به اسنادوسایر 

یا  بیشتر ازیک  ارتباط داشتهودرحال حاضریا درگذشته 

مگراینکه باشد ) ارائه نمودهتدارکاتی مراحلآفررا درعین 

تضاد (مجاز باشداین دستورالعمل 13آفرهای بدیل طبق ماده 

داوطلب تضاد منافع،  وقوعدر صورت منافع واقع می گردد. 

 پنداشته می شود. فاقد اهلیت

و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3

و تحت  بان محروم شدهعقد نماید. لست داوطلمحرومیت پروسه 

قابل دریافت ویب سایت اداره تدارکات ملی از  محرومیتپروسه 

 می باشد. 

تضاد منافع  که می باشندتشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط  4.4

 .نداشته باشند

به مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را  داوطلب 4.5

، در غیر آن طبق قابل قبول اداره باشد ارایه نماید. شکل که

تدارکات اجراات طرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 3هدایت فقره )

 صورت می گیرد. 

اجناس -5ماده 

و خدمات ضمنی 

 واجد شرایط

می تواند س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجناولیدبع تمن 5.1

صفحه معلومات از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در 

 باشد. داوطلبی

ماشین آالت، مواد خام، ،اشیا مادهشاملدر این اصطالح اجناس  5.2

به  هتاسیسات صنعتی و خدمات ضمنی مربوط تجهیزات، تولیدات،

شمول  خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می 

 گردد. 

بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، بع اصطالح من 5.3

 طیپروسس شده و یا در نتیجه ساخت، پروسس و یاو  کشت، تولید

 باشد.  ماهیت اولیه آن تغییر نمودهسایر مراحل صنعتی 
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 شرطنامه محتویاتب.  

 بخش-6ماده 

های 

 شرطنامه

بوده و در برگیرنده 3و  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.1

این 8های ذیل می باشد. تمام ضمایم صادره طبق ماده  قسمت

 .می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نیز د

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی هصفح:2قسمت 

 ارزیابی و اهلیت هایمعیار  :3 قسمت

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمندیها: 2بخش 

 نیازمندیهاجدول  :5قسمت 

 قرارداد:3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

تقیمًا از اداره و یا مس و ضمایم آندر صورتیکه شرطنامه  6.3

ذکر  صفحه معلومات داوطلبیطوری که در  ویده نماین

در ولیت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشدشده،

 شرطنامه و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. 

داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و  6.4

عدم ارائه  بررسی نماید. مشخصات مندرج شرطنامه را

رد  منتج بهشرطنامه مندرجخواست شده معلومات یا اسناد در

 آفرشده میتواند.

 -7ماده 
توضیح 

 شرطنامه

داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از  7.1

صفحه معلومات بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج  اداره

اینکه مطالبه متذکره حد مطالبه نماید، مشروط بر داوطلبی

( روز در داوطلبی مقید 4در داوطلبی باز و )( روز 7اقل )

میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده ختم قبل از 

( روز توضیح کتبی را به داوطلب 3باشد. اداره درخالل مدت )

ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه 

اند بدون تذکر منبع درخواست  شرطنامه را دریافت نموده

 دهنده ارسال میگردد.

، تعدیل شرطنامه را الزم مطالبه شده ضیحادارهباالثر توهرگاه  7.2

 هماد 2و بند تدارکات طرزالعمل کم سی امح بداند، با رعایت

 جراآت می نماید.این دستورالعمال 24

پیرامون مندرجات  االتوجواب به سبه منظورتوضیح و 7.3

 هد، از داوطلب برای اشتراک در جلسمیتوان دارهاشرطنامه،

معلومات  هصفحدر مندرجقبل ازداوطلبی درمحل، تاریخ ووقت 

 دعوت نماید. داوطلبی

داشته باشد،  صورتیکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4

اری ( روز قبل از تاریخ برگز3)آنرا بصورت تحریری حد اقل 

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید. 
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 ارایهاالت وجوابات وقبل از داوطلبی، به شمول س هگزارش جلس 7.5

حد اکثر تهیه شده بعد از جلسه درمدت  باتجوادر جلسه و  شده

نموده اند،  ذشرطنامه را اخ داوطلبانیکه( روز به تمام 5)

 میگردد.ارسال

را  ویاهلیت  ،داوطلبی قبل ازه در جلس داوطلب عدم حضور 7.6

 ثر نمی سازد. متا

تعدیل -8ماده 

 شرطنامه ها
تسلیمی آفر ها ( روز قبل از 3حد اقل الی )، میتواند اداره 8.1

 با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.

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

 داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال میگردد. 

 برای وقت کافی قراردادن به منظور دراختیار اداره می تواند 8.3

جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها  داوطلبان

تمدید دستورالعملاین  24 هماد 2 بنددر مطابقت با را 

 نماید.

 تهیه آفرها  .ج

 -9ماده 
رف امص

 داوطلبی

تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1

 گونههیچیاداره بدون در نظر داشت نتیجه مراحل تدارکات

 .نداردلیتی درقبال همچون مصارفوئمس

 - 10ماده 

 بان آفرز
صفحه آفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1

اسناد حمایوی د. درمشخص گردیده ترتیب میگ معلومات داوطلبی

سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر و 

لزوم ترجمه تصدیق در صورت اداره می تواند ،ارایه میگردد

 به آفر، توضیحجهتشده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. 

 می گردد.استناد   ارایه شدهترجمه 

 -11ماده 

اسناد شامل 

 آفر

 :می باشدشامل آفر اسناد ذیل 11.1

و ر، فور معلومات اهلیت داوطلبان تسلیمی آففورمه  -1

این  15و  14، 12 موادقیمتدرمطابقت با  های جدول

 دستورالعمل؛

آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمینآفر  تضمین -2

 ؛ این دستور العمل 21درمطابقت با ماده 

این 22 مادهدرمطابقت با صالحیت نامه معتبر کتبی  -3

 ؛دستورالعمل

 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4

 ؛دستورالعمل این

 اجناسو خدمات واجد شرایطتثبیت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛دستورالعملاین  17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی

ضمنی آن با  اجناس و خدمات تثبیتمطابقت  اسناد ومدارک -6

 دستورالعمل؛این   30و  18 وادطبق مشرطنامه 

داوطلب جهت اجرای قرارداد اهلیتتثبیت اسناد ومدارک  -7

 ؛  قبولی آفر صورتیدراین دستورالعمل  19طبق ماده 

 ( و11فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع شماره ) -8

 .معلومات داوطلبی هصفحدر سایر اسناد مطالبه شده -9

 - 12ماده 

تسلیمی هفورم

 آفر و جدول

 قیمت های 

فورمه های  ) 4سمت قشامل در   تسلیمی آفر هفورم 12.1

بدون کدام تغییر خانه پری گردیده و  توسط   (داوطلبی

ا صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر شخص ب

 وی رد میگردد.
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آن  ضمنی قیمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2

را به صورت مناسب طبق اصل آن با استفاده از فورمه های 

مهر  از دو بعترتیب (فورمه های داوطلبی) 4قسمت موجود در

)رئیس، معاون یا نماینده با صالحیت( و امضا شخص با صالحیت

 نماید.تسلیم

 -13ماده 

 آفرهای بدیل
ی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیل  13.1

 از قبولی آن تذکر رفته باشد. معلومات داوطلبی صفحه

 -14ه ماد

قیم آفر و 

 تخفیفات

تسلیمی  هشده توسط داوطلب درفورم یهاراو تخفیفات  قیمت ها 14.1

 د.قیمت باید درمطابقت با شرایط ذیل باشهای آفر و درجدول 

به  قیمت  های در جدول واقالم بخش ها تمام قیمت ها برای  14.2

 ارایه گردد. صورت جداگانه 

 بعد از اجرایقیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد 14.3

 .  می باشد،  قیمت مجموعی آفر تخفیفات پیشکش شده

و روش  هرگونه تخفیف بدون قید وشرط مکلف است  داوطلب 14.4

و  خویش( 3)فورم شماره آفر  اجرای آنرا در فورم تسلیمی

در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل نماید.  پیشنهادجدول قیمت

 قبول نخواهد بود. 

وسایر اصطالحات مشابه تجارت بین المللی شرایط  اصطالحات 14.5

تجارت  جدید شرایط بین المللی ویرایش تابع احکام مندرج در

(Incoterms) طوریکه پاریس، اطاق بین المللی تجارت همنتشر

 تذکر رفته است، می باشد. معلومات داوطلبی هصفحدر 

در جریان اجرای قرارداد، قیمت های ارایه شده توسط داوطلب  14.6

 معلومات داوطلبی صفحهاینکه در نمی باشد. مگر  تغییرقابل 

طوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر 

 رددستورالعملاین  30ماده جوابگو دانسته شده و مطابق 

میگردد. درصورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدیل قیم 

اشد، آفر ارایه شده با در جریان اجرای قرارداد مجاز ب

رد نگردیده بلکه تعدیل قیم صفر در نظر گرفته  قیمت ثابت

 می شود. 

در روشنی احکام  را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7

ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید. قیمت ها برای 

در اقالم هر بخش ارایه میگردد.  صد فیصدتمام بخش ها و 

 2 جزصورت عدم ارائه قیمت برای تمام اقالم شامل هر بخش 

 قابل تطبیقحکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات ( 1فقره )

صورتیکه آفر های تمام بخش داوطلب  می تواند در میباشد. 

تخفیف مشروط برای عقد ،  گشائی شوند ها در عین زمان باز

 را پیشنهاد نمایند. ک بخش ی بیشتر ازقرارداد 

اسعار -15ماده 

 آفر
قیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه  باید داوطلب 15.1

طوری دیگر  معلومات داوطلبی صفحهنماید، مگر اینکه در 

 تذکر رفته باشد.

-16ماده 

 تثبیتاسناد 

اهلیت 

 داوطلب

این  4 مادهدرمطابقت با واجد شرایط بودنتتثبیبه منظور 16.1

 )4قسمتمندرجتسلیمی آفر هباید فورمداوطلب دستورالعمل،
نماید. درصورت عدم ارایه را خانه پری (داوطلبیه های فورم

 پنداشته نمیشود.و یا ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط 

-17ماده 
 ،آنضمنی  اجناس و خدماتواجد شرایط بودن  تتثبی به منظور 17.1
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 اسناد ثبوت

واجد شرایط 

بودن اجناس 

وخدمات 

 ضمنی

جدول  که شاملور منشآ تولید اظهار نامه کش بایدداوطلب 

را می باشد، (فورمه های داوطلبی) 4قسمت شاملهای قیمت 

 د.نمایخانه پری دستورالعمل این  5درمطابقت با ماده 

 اسناد–18ماده 

تثبیت تطابق 

اجناس و 

خدمات ضمنی 

 آن

مشخصات اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبیت به منظور  18.1

 ضم، داوطلب باید و معیارهای مربوط آن شرطنامهمندرج 

با مشخصات اجناس  مدارک مستند را مبنی برتطابق آفرخویش

ه یارا(نیازمندی ها جدول) 5قسمت مندرجتخنیکی ومعیارات 

 نمایند.

تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه ک مدار 18.2

نقشه جات و اعداد و ارقام بوده و ، نوشته جاتمیتواند

و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم 

اجناس و جوابگو بودن  مشخصات تخمینی آن و نشان دهنده

آن در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه  دمات ضمنیخ

باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات و 

استثنآت از معیارات جدول نیازمندیها را نیز شامل 

 نماید. 

منابع و قیم فعلی پرزه جات  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3

کارآیی مناسب و و سایر ملزومات برای اضافی، ابزارخاص 

معلومات  هصفحوم اجناس درجریان مدت مشخص درمدا

 تهیه نماید.راداوطلبی

 موادشیوه تولید/ساخت، پروسس  برایهای تعیین شده  معیار 18.4

که در جدول  ها توسط اداره ککتال وعالیم تجارتی و 

صرفبمنظور شرح نیازمندی بوده و نیازمندیها درج گردیده،

ارایه سایر اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی 

معیارهای اجناس مطابق با سایر داوطلب می تواندسازد. 

را در صورتی که کیفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ 

بوده و معادل یا باالتر از  اداره مندیجوابگوی نیاز

 نماید.   ارایهاشد را ب هامندرج جدول نیازمندیمشخصات

-19ماده 

 اسناد ثبوت

اهلیت 

 داوطلب

 اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبیت  مدارک  19.1

برای اداره با در نظر داشت حاالت ذیل قابل  قبولی آفر 

 قبول می باشد.

در  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و تولیدکه در صورت  -1

فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد، داوطلب اجازه 

فورمه های ) 4قسمت نامه تولید کننده را در فورم شامل 

اجازه تولید کننده به داوطلب  که نشان دهنده داوطلبی (

 دمی افغانستان باشجمهوری اسالجهت عرضه اجناس مربوط در 

 ارایه نماید؛  را

داوطلب کهدر  ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

 عقد جمهوری اسالمی افغانستان فعالیت تجارتی نداشته و 

توانمند و  با وی صورت میگیرد، باید  نمایندهقرارداد 

انجام مکلفیت  به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و مجهز را 

، های عرضه پرزه جاتطوری که در شرایط قرارداد تذکر رفته

 اید؛به اداره معرفی نم

های معیار) 3قسمت شرایطاهلیت مندرجاز هریکباید داوطلب  -3

 بر آورده نماید. را(ارزیابی و اهلیت

دو یا بیشتر شرکت ( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2

 باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می باشد: 

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

مهر و آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا  -2

 امضا شده باشد؛

تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق  -3

 شرایط آن می باشند؛

یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل  -4

قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از 

 سایر شرکا می باشد؛

رداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت اجرای قرا -5

 میگیرد؛

نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده  -6

 .است

، هر داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت  19.3

( 40( فیصد و شریک اصلی حد اقل )25شریک باید حد اقل )

ارقام اهلیت هر فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. 

و مجموع ارقام  اهلیت  شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد

عدم ( فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید.100شرکا حد اقل )

تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. 

وسط تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها ت

 .داوطلب در نظر گرفته نمی شود

 -20ده ما

میعاد 

اعتبار 

 آفرها

معلومات  هصفحرا در آفر هااعتبار  میعاداداره  20.1

نمی در داوطلبی های ملی ید. این مدت درج می نماداوطلبی

بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها  ( روز90از ) کمترتواند 

باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این 

در شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.

روز  120از ن المللی میعاد اعتبار آفر کمتر داوطلبی بی

 بوده نمی تواند.

میعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 20.2

کتبی مطالبه نماید. در صورت تمدید طور اوطلباز دآن

تضمین آفر نیز برای میعاد اعتبار میعاد اعتبار آفر، 

مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر 

در صورت رد  .تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید

، تضمین از جانب داوطلب میعاد اعتبار آفرتمدید  درخواست

 گردد. مستردمی وی آفر

 تضمین-21ماده 

 آفر
مکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را داوطلب  21.1

آفر بدون تضمین آفر یا  تهیه نماید. منحیث جزء آفر خود

اظهار نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد 

 میگردد.

مشخص گردیده و  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمین آفرمقدار  21.2

می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل 

 تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:

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

 مالی داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر -2

هر گاه نهاد صادر  هر کشور واجد شرایط تهیه نماید.

خارج از جمهوری اسالمی افغانستان تضمین آفر  کننده

نهاد مالی مشابه در داخل موقعیت داشته باشد، باید 

تضمین آفر را  ضمانت جمهوری اسالمی افغانستان اجرای 

 نماید.  

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

منظور دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره  های

 ، ترتیب گردد. گردیده باشد

با ،  این دستورالعمل 21 هماد 5بند هدایت در صورت تطبیق -4

 باشد.  پرداختدرخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل 

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

 نخواهد بود.

این  20 هماد 2بند مطابقت با آفر درمیعاد اعتبار تضمین  -6

ز میعاد اعتبار آفر ر ایشتب( روز 28)حد اقل ،لدستورالعم

 .و یا میعاد تمدید شده آن باشد

در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت  21.3

این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد،  21( ماده 1با بند )

تمام آفر های که توام با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین 

د، غیر جوابگو پنداشته شده نباشآفر مطابق بند فوق الذکر 

 رد می گردند. 

عقد قرارداد با از بعد موفق غیر آفر داوطلبان  تضمین 21.4

مسترد  به آناندستورالعملاین   44 هداوطلب برنده طبق ماد

 .میگردد

در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر  21.5

 مسترد نمی گردد:

بعد از انقضای مدت  انصراف از آفر در صورت تغییر یا  -1

 معینه تسلیمی آن؛

در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی  -2

 جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛در 

قرارداد مطابق مندرجات  عقد اجتناب داوطلب برنده از -3

 ؛شرطنامه

فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات  -4

 داوطلب برنده؛توسط شرطنامه 

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

فر یا ، تضمین آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6

بنام داوطلب مشترک باشد.  اظهار نامه تضمین آفر باید

درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، 

موافقت نامه  تضمین آفر بنام تمامی شرکای شامل

  (داوطلبی ه هایفورم) 4 قسمتشاملداوطلب مشترک ایجاد

 ترتیب گردد. 

 آفرالزم نباشد، و تضمینمعلومات داوطلبی هصفحطبق  هر گاه  21.7

انصراف  اعتبار آفر میعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -1

این دستورالعمل از این 20ه ماد 2نماید. حالت مندرج بند 

 امر مستثنی است؛ 

 دستورالعمل این 43ه ، طبق مادداوطلب برنده درصورتیکه -2

را  اجراءتضمینامضای قرارداد نشود؛ یا  حاضر به

 .نموده نتواند تهیه دستورالعملاین  44 هدرمطابقت با ماد

 هصفحمدت مندرج را برای  متذکره میتواند داوطلب حکومت

برای عقد قرارداد با غیر واجد شرایط ، معلومات داوطلبی

معلومات  هصفحدرمشروط بر اینکه نماید.اعالم همان اداره 
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 ازآنتذکر رفته باشد.   داوطلبی

 -22ماده 

 امضاء آفر
تمام اسناد شامل آفر را  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.1

کلمۀ ترتیب و با عالمه این دستورالعمل  11 هادممطابق 

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

معلومات  هصفحشده وبه تعداد مندرج  "کاپی" عالمه گذاری

درصورت موجودیت تفاوت میان اصل تسلیم گردد.  داوطلبی

 .وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک  آفراصل و کاپی های  22.2

نماینده قانونی داوطلب امضاء ناشدنی نوشته شده و توسط 

 گردد. 

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی  22.3

قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه آفررا امضا نموده 

 شده باشد.  امضاماینده با صالحیت داوطلب ن

 

 تسلیمی و گشایش آفرها  .د

 -23ماده 

 تسلیمی، مهر

 مت گذاریو عال

 آفر

یا توسط پست ارسال  شخصاً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.1

 صفحهدر آفر ها در صورت تذکرآن  نماید. ارسال الکترونیکی

 ، امکان پذیر می باشد.معلومات داوطلبی

تسلیم  یا پست شخصاانیکه آفرهای خود را داوطلب -1

آفرهای  به شمولآن را کاپی هربا ید اصل و مینمایند،

 دهدستورالعمل اجازه دااین  13 هبدیل، درصورتیکه طبق ماد

و باالی  سربسته گذاشته هشده باشد، در پاکت های جداگان

حاوی اصل و پاکت ها بنویسند. "اصل" و "کاپی" کلمۀآنها 

متباقی در داخل یک پاکت گذاشته شوند. های آفرکاپی 

 ه صورت میگیرد.ماداین  3و  2 های بند اجراآت در روشنی 

معلومات  هصفحطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونیکی -2

 ارسال میگردند. داوطلبی

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

 ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

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

 باشد؛

نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج نام،  حاوی -3

 هصفحو هر نوع توضیحات اضافی مندرج  1ماده  1بند 

 باشد.  معلومات داوطلبی

مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر  هشدارحاوی  -4

 باشد.  27ماده  1گشایی در مطابقت با بند 

 ولئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3

بازگشایی قبل از وقت آن  مفقود شدن محتویات و تعویض/

 نخواهد بود. 

میعاد –24ماده 

 هاتسلیمی آفر
معلومات  صفحهندرج ممیعاد فر ها باید قبل از ختم آ 24.1

 تسلیم گردند. داوطلبی

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

میعاد در طول مکلفیت های  اداره و داوطلب حقوق و  یتمام

 . ادامه می یابدتسلیمی تمدید شده 

–25ماده 
آفر های 

 ناوقت

 رسیده

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

 -26ماده 

، انصراف

تعویض و 

تعدیل 

 هاآفر

می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با داوطلب  26.1

با صالحیت داوطلب  سال اطالعیه کتبی که توسط نمایندهار

امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد، 

آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. 

تعدیل آفر های تعویض، انصراف یا اطالعیه کتبی توام با 

 وده و این اطالعیه باید:ب شده

ارسال این دستورالعمل 23و  22در مطابقت با مواد  -1

گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نیز با کلمات 

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

توسط اداره دریافت  ها قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر -2

 شده باشد.

از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن  در صورت انصراف 26.2

 دو باره مسترد میگردد. 

میان  در فاصله زمانیآفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3

ضرب االجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر  طوری که 

تمدید شده در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد 

 واند. صورت گرفته نمی تآفر اعتبار 

آفر –27ماده 

 گشایی
 ده را در محضر عام در محل، تاریخواداره آفر های دریافت ش 27.1

تذکر رفته، باز می  یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که 

ش خاص ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، رودر صورت . نماید

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر  مربوط آفر گشایی

 

ایی ابتدا آفر رییس هیئت آفر گش در مجلس آفر گشایی، 27.2

"انصراف" نشانی شده و قبل از ختم  هایی را که با کلمه

انصراف خویش را تسلیم  اطالعیهمیعاد تسلیمی آفر ها 

اعالم و بدون باز شدن مسترد می نماید. را  نموده اند، 

توام با هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ "انصراف" 

گردد. انصراف از باشد، باز مینارائه شده صالحیت نامه 

موجودیت اطالعیه انصراف که توام با  آفر ها صرف در صورت

است. صالحیت نامه در جلسه صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز 

ای که با آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقبًا، تمام آفر ه

باز خواهد شد.  هر گاه آفر  کلمۀ "تعویض" نشانی شده

صالحیت  توام بابا کلمۀ "تعویض"  پاکت آفر نشانی شده

نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی 

موجودیت اطالعیه تعویض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر 

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

قرائت میگردد. بعدًا آفر های که با کلمۀ "تعدیل" نشانی 

تعدیل ویات آن به تفصیل خوانده می شود. شده، باز و محت

آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطالعیه تعدیل آفر که توام 

با صالحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحیت نامه در 

جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. آفر های باز شده شامل 

 مرحله ارزیابی آفر ها میگردند. 

 

هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قیم  27.3

آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیل، موجودیت تضمین 

آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره 
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مناسب بداند قرائت می نماید. آفر های بدیل و تخفیفات صرف 

در  اشندجلسه داوطلبی قرائت گردیده بدر صورت که در 

ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، 

 نا وقت رسیده باشد.  25ماده  1مگر اینکه مطابق بند 

هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره اداره  27.4

و بمنظور  تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء

با دقت چسپ شفاف ونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها ئمص

 )اسکاشتیپ( می نماید. 

 . ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ

-28ماده 

 محرمیت
مالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1

اهلیت داوطلبان و بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنیکی مقایسه

الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء  عطاء قراردادپیشنهاد ا

 افشاء گردد. نبایدقرار داد محرم بوده، 

احل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2

تخنیکی ارزیابی ، ارزیابی مالی و مقایسه، ارزیابی ابتدایی

 بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار دادو ارزیابی 

 منجر به رد آفروی میگردد.

عقد  زمانآفر گشایی الی ، از28هماد 2علی الرغم بند  28.3

را ادارهقرارداد، درصورتیکه داوطلب تقاضای تماس با 

داوطلبی داشته باشد، باید به  مراحل درهرمورد مربوط به 

 صورت کتبی آن را انجام دهد. 

 - 29ماده 

ارزیابی 

 ابتدایی 

ابتدایی را جهت تشخیص مکمل بودن آفر ها اداره ارزیابی   29.1

 با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازی می نماید:

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

 شده است؛

تضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت  -2

 قابل اعتبار است؛ صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

انحرافات عمده یا مغایرت با شرایط شرطنامه آفر بدون  -3

 تحویل گردیده است؛

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با سایر شرایط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.

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

توضیح –30ماده 

 آفر ها
توضیح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1

مطالبه نماید. توضیح داوطلب نیز بشکل کتبی مطابق مندرج 

، ماهیت، و صورت گرفته و نمیتواند در محتوا در خواست،

قیمت آفر تغییر وارد نماید، مگر اینکه تصحیح اشتباهات 

ارایه شده بدون در  هر نوع توضیحمحاسبوی را قبول نماید. 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد.

-31ماده 

جوابگویی 

 آفرها

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

آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم آفر جوابگو  31.2

با معیارات، شرایط و مشخصات شرطنامه مطابق افتادگی عمده 

فتادگی زمانی عمده انحراف، استثناء و از قلم اباشد. 
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 د که:پنداشته می شو

س کارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کیفیت ثیر تا -1

 د؛و خدمات تحت قرارداد داشته باش

بااسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا  ناسازگاری -2

بر خالف  مکلفیت های داو طلب تحت این قرار داد را

 ؛نمایددود مح شرطنامه 

باعث کاهش موقعیت رقابتی سایر  در صورت تصحیح، -3

 داوطلبان گردد. 

رد نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

یا قلم افتاگی  و بعدًا با اصالح انحرافات، استثناتگردیده 

 جوابگو نمیگردد. 

عدم –32 ماده

انطباق، 

و  اشتباهات،

از قلم 

 افتادگی

عدم انطباق یا از قلم اداره  در صورت جوابگو بودن آفر، 32.1

 را که عمده نباشد، مد نظر نمی گیرد. آفردر افتادگی

از داوطلب   اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

به منظور معلومات ضروری یا سندی را  در میعاد زمانی مناسب

غیر عمده مطالبه تصحیح عدم انطباق یا از قلم افتادگی 

نماید. تصحیح  از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به 

در صورت عدم ارایه معلومات  قیمت آفر بوده نمی تواند.

 توسط داوطلب، آفر  رد شده می تواند. 

تصحیح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذیل  32.3

 صورت میگیرد: 

، قیمت واحد با قیمت مجموعی در صورت عدم توافق قیمت فی -1

فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحیح 

 المهح کدام عیبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظرمیگردد.

بیجا تحریر گردیده باشد، که در  اعشاری درقیمت فی واحد

ه و قیمت فی واحد اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شد

 اصالح می گردد؛

موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق  درصورت -2

یا حاصل  ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و حاصل جمع

 تفریق باید اصالح گردد؛

و ارقام وجود داشته  مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی میان  -3

باشد، مبلغ به حروف مداراعتبار خواهد بود، مگراینکه 

ابی باشد، که مبلغ ذکرشده به حروف مربوط به اشتباه حس

( 1درینصورت مبلغ به ارقامبادرنظرداشت مندرجات اجزای )

 ( فوق مداراعتبار خواهد بود.2و )

قبول  محاسبوی آفر خویش را اشتباهاتتصحیح  طلبوهرگاه دا 32.4

وی غیر قابل استرداد دانسته  و تضمین آفرنکند، آفروی رد 

 21ماده 1بند  ( 2جزء )مطابق  یا اظهارنامه تضمین آفر شده

 اجرا می گردد. 

–34ماده 
ارزیابی 

 تخنیکی

 

بدون انحراف و  قبولی طمینان ازا را به منظورها آفراداره  34.1

تمام معیارات و شرایط مشخص در شرایط عمومی آن با تثنای اس

 و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید.

از ، جهت اطمینان این دستورالعمل 18هماد مطابقاداره  34.2

 5قسمت شرایطمندرجتمام اتبا انحراف  یایریبدون تغمطابقت 
بررسی ،جنبه های تخنیکی آفر را شرطنامه(نیازمندیهاجدول  )

 می نماید. 

 - 35ماده 
باید  اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.1
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تبدیل به 

 اسعارواحد
تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفررا به واحد 

بهنرخ فروش اسعار در معلومات داوطلبی هصفحپولی مشخص در 

 ، تبدیل می نماید.معلومات داوطلبی صفحهروز مندرج 

-36ماده 

 داخلیحترجی
در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق ترجیح داخلی  36.1

 .می گردد

 37ماده 

ارزیابی 

 مالی 

و  مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.1

 این ماده ارزیابی میگردند. معیار های مندرج

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

 گیرد:

 هدرصفحطوریکه  ،بخش هایاارزیابی برای اقالم انجام  -1

رمطابقت با دکه  تذکر رفته و قیمت آفر معلومات داوطلبی

 ارایه گردیده؛  14هماد

با  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قیمت باالثر  -2

 ؛31هماد 3بند 

خفیفات درمطابقت با بند ت در نتیجه محاسبه قیمت لتعدی -3

 ؛14مادۀ  4

ناشی از تطبیق معیار های ارزیابی، قیمت تعدیل -4

 معلومات داوطلبی هصفحمندرج

تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم  -5

 طرزالعمل تدارکات.

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

توسط  مالیات قابل پرداختهر نوع مالیه بر فروش و سایر  -1

بر اجناسیکه در جمهوری اسالمی افغانستان تولید داوطلب 

 قرارداد؛شده باشد در صورت اعطاء 

هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل  -2

بر اجناسیکه در خارج از جمهوری اسالمی پرداخت 

اعطاء  سط داوطلب در صورتتوباشد افغانستان تولید شده 

 قرارداد؛

برای تعدیل قیمت درجریان اجرای  اضافی  ع مصرفهرنو -3

 در صورت تذکر در آفر.قرارداد، 

،  14ج مادهعالوه قیمت آفر مندر آفر ها بردر ارزیابی  37.4

معیار های شرایط و  فکتور های مربوط به مشخصات، کارایی،

اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود.  تدارک

عوامل در نظر گرفته برای تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات 

فکتور ها، روش ها و باید به مبلغ پولی بیان گردد. شده 

 باشد.  36ماده 3معیارات باید مطابق بند 

، داوطلبان می معلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5

خویش را ارایه نموده،  قیمت توانند برای یک یا چند بخش

و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از 

کیب تر تشخیص ایبریک داوطلب اعطاء نماید. روش ارزیابی 

معیارات ) 3قسمت در با نازلترین قیمت که بخش ها 

 مشخص می گردد. تذکر رفته (ارزیابی و اهلیت

اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه  37.6

انجام مذاکره نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید. 

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

آفر و یا بعهده تغییر قیمت یا تعدیل نیست  داوطلب مکلف37.7

 تذکر نرفتهکه از آن در شرطنامه را لیت های گرفتن مسئو
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 است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد. 

 - 38ماده 

 مقایسۀ آفرها
اداره  آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در  38.1

مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج 

 شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

 شده،پس ارزیابی قیمت نازلترین آفردارای درصورتیکه 38.2

 جوابگوتشخیص مفصل ارزیابی لزوم ودرصورت تخنیکی ازارزیابی

 راختم،گزارش ارزیابی میتواندپروسه ارزیابی هیئت گردد،

 آفردارای درصورتیکه. نماید آمراعطاءارائه خویشرابه

 نگردد،هیئت ،جوابگوتشخیصشده یابیارز قیمت نازلترین

شده را مورد  یابینازلتر ارز یمتق یدارا یبعد ارزیابی،آفر

 دهد. یقرار م مفصل مارزیابی لزو ودرصورت یکیتخن یابیارز

-39ماده 

ارزیابی 

 بعدی داوطلب

 برنده

بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن  اداره می تواند 39.1

برنده،  داوطلبتوانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط 

 ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.

 

داوطلب توسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.2

 صورت میگیرد.  19طابق ماده م

عقد قرارداد  ودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرطمثبت ب 39.3

جه ارزیابی، منتج به غیر یبوده و در صورت منفی بودن نت

و اداره ارزیابی بعدی مشابه را گردیده  آفر جوابگو شدن

 نازلترین قیمتانجام می دهد.  باآفر بعدی دارای 

 

حق  -40ماده 

برای  اداره

قبولی یا رد 

یک یا تمام 

 آفرها

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس  40.1

نبوده، یا تغیرات عمده در مشخصات تخنیکی، شرایط داوطلبی 

و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای 

تدارکات کافی یا موجود نبوده، مدارک )اسناد( سازش میان 

ع ملی، داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمین مناف

طلبان فسخ داومراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال 

 نماید.

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

 شرایط –41ماده 

 اعطاء
 ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1

اجرای رضایت راارایه نموده و توانایی  قیمتارزیابی شده

 نماید.می اعطاء داشته باشد،  بخش قرارداد را

حق –42ماده 

تعدیل 

در مقدار 

زمان اعطای 

 قرارداد

مقدار اجناس و  در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1

مشخص  (جدول نیازمندیها) 5قسمت آن را که در خدمات ضمنی

از فیصدی  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،گردیده

در برگیرنده  وتجاوز ننموده داوطلبی معلومات صفحهمندرج 

ها و شرایط  هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر معیار

 آفر و شرطنامه نباشد.

–43ماده 
اعطای 

 قرارداد

اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و  43.1

یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد 

در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر 

نماید، در صورتیکه قرارداد میرا به داوطلب برنده ارسال 

از در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد 

آفر به داوطلب برنده  یمنظوری این کمیسیون، نامه قبول

 ارسال می شود.
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تضمین  -44ماده

 اجراء
( روز بعد 10مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  44.1

نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در ازدریافت 

 که تضمین اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،مطاب

می باشد، ارایه  (قرارداد ه هایفورم) 8قسمت شامل 

 نماید.

ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به  عدم 44.2

فسخ  نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین آفر و یا 

می گردد. در اینصورت اداره  آفراجرای اظهار نامه تضین 

ا نازلترین ب بعدی که آفر جوابگو داوطلبقرارداد را به 

قیمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخش 

 قرارداد را داشته، اعطاء می نماید. 

امضای -45ماده 

 قرارداد
اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب  45.1

در طی برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء 

 ارسال می نماید.به داوطلب برنده میعاد اعتبار آفر 

 ( روز10ت )داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مد

 به اداره تسلیم نماید. امضا نموده و  بعد از دریافت

 -46ماده 

به  اطالع

داوطلبان 

 غیر برنده

دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم  اداره فورًا پس از 46.1

، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برنده آن

و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات 

 نماید.می را مسترد آنان آفر 

همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد  46.2

با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات، مشخصات 

، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و اداره و قراردادی

در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی  تدارکات دوم قانون

 که اداره تدارکات ملی تجویز می نماید، نشر می کند.

قانون تدارکات، نسخه امضا  42اداره مکلف است طبق ماده  46.2

شده قرار داد را با مشخصات تدارکات فورم اظهار معلومات 

ذینفع قرار دادی، مشخصات اداره و قرار دادی و مالکیت 

( روز تقویمی بعد از امضا 30قیمت قرار داد را الی )

قرار داد در وب سایت اداره تدارکات ملی یا سایر وب 

سایت های که توسط اداره تدارکات ملی معرفی میگردد، تشر 

 نماید.

حق –47ماده

شکایت 

 داوطلب

هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل  47.1

تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض خویشرا به اداره و 

 کمیته بررسی اداریدر صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 ارسال نماید.

تشریح روش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  47.2

 . گردیده است
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 معلومات داوطلبی هصفح  دوم:قسمت 

در داخل قوس ها معلومات داوطلبی هصفحتکمیل برای ها  رهنموددر صورت نیاز 

بشکل ایتالیکترتیب گردیده دستورالعمل برای داوطلبان با ذکر ماده مربوط 

 است. 

 یاتعمومالف.  

 1ه ماد
دستورالعمل 

 برای داوطلبان

، شرکت افغان معلوماتیوزارت مخابرات و تکنالوژی }اداره 

 می باشد. {تیلی کام

 :عبارتند از شماره این داوطلبی نام و

 :دارایی شماره تشخیصیه  HDPEکیلومتر پایپ  1500تدارک  

NPA/AT/99/G-6571/NCB   

 4.1 هماد

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 قابل تطبیق نیست

 4.3 هماد

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از 

 آدرس ذیل قابل دریافت می باشد:

npa.gov.af.www یاageops.net    

 و یا لینک : 

vendors-https://ageops.net/da/companies/debarment/debarred 

  5.1مادۀ 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 ازکشورهای ذیل واجد شرایط نمیباشند: ضمنی آناجناس وخدمات 

 قابل تطبیق نیست

 شرطنامهمندرجات ب.  

 6.3مادۀ 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

مراجعه گردد.  www.ageops.netبه سایت رسمی اداره تدارکات ملی

در صورت عدم دریافت از وبسایت، داوطلبان می توانند آفر را 

 در سی دی یا فلش دیسک از آدرس ذیل بدست بیاورند 

پشتونستان وات، ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، 

تحلیل پروژه ها و ریاست  معاونیت مسلکی،اداره تدارکات ملی،

 افغانستان –، کابل دوممنزل ،  انکشاف برنامه ها

 0202926276شماره تماس: 

:  بهکاپی    nasruddin.nouri@npa.gov.afایمیل آدرس: 

 islam.ahmadi@npa.gov.af 

 7.1مادۀ  

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

و معلومات آدرس جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به 

 :دارتباطی ذیل مراجعه گرد

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 معاونیت مسلکی  -اداره تدارکات ملی 

 دوممنزل –تحلیل پروژه ها و انکشاف برنامه هاریاست 

 سکتور زیربناآمریت 

 نصرالدین نوریشخص مسؤل : 

 0202926276 : شماره تماس

http://www.npa.gov.af/
https://ageops.net/da/companies/debarment/debarred-vendors
http://www.ageops.net/
mailto:nasruddin.nouri@npa.gov.af
mailto:islam.ahmadi@npa.gov.af


 

 

16 
 

 nasruddin.nouri@npa.gov.afایمل : 

 islam.ahmadi@npa.gov.af:  بهکاپی  

zubair.majeed@npa.gov.af,adel.rassouly@npa.gov.af 

 :  www.ageops.netسایت

طرزالعمل ( حکم سی ام 1نوت: در مطابقت به فقره )

روز  10تدارکات،درخواست توضیح در داوطلبی باز حد اقل باید 

 تقویمی قبل از میعاد معینه تسلیمی آفرها ارایه گردد.

 7.3مادۀ 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 . دایر میگرددجلسه قبل از داوطلبی:

 برگزار می گردد گوگل میتجلسه از طریق  محل برگزاری جلسه:

Google Meet: https://meet.google.com/uyz-tznp-exx 

 0202926276  شماره:

   25/08/1399 تاریخ جلسه:

 قبل از ظهر 10:00 ساعت:

 و کاپی به:  nasruddin.nouri@npa.gov.afایمیل: 

 ,zubair.majeed@npa.gov.af,adel.rassouly@npa.gov.afislam.ahmadi@npa.gov.af  

 آفرها هتهیج.  

 10.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 ارایه گردد. دری و یا پشتو:آفر به زبان

 11.1ه ماد

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

ه یآفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارا داوطلب باید همراه با

 نماید:

 یاحجام کار ،یمال ییجواز با اعتبار شرکت، توانا، 

که الزم  یگریمشابه وهرنوع معلومات و مواد د یپروژه ها

بعد  ،یخانه پر قیبطور دق ل،یاست توسط داوطلبان تکم

 از مهر وامضاء در اوراق متذکره ارائه گردد

 تیثبوت اهل اسناد 

 دوره نیآخر اتیحسابات مال هیتصف سند 

 داوطلب از پرداخت  نکهیبر ا ینامه امضاء شده مبن تعهد

و انحالل قرار  یعاجز نبوده و در حالت ورشکستگ ونید

 نداشته باشد.

 تیعدم محکوم ینامه امضاء شده توسط داوطلب مبن تعهد 
باالثر تخلف در تجارت در خالل دو سال قبل از اشتراک در 

 یداوطلب
تمام اوراق شرطنامه باید توسط داوطلبان مهر گردد و 

فورمهای داده شده در شرطنامه غرض معلومات داوطلب باید 

بصورت درست و مکمل خانه پری شود و تعهد نامه ی داده شده 

باید توسط رئیس، معاون و یا نماینده با صالحیت امضا و مهر 

 گردد. 

ده در آفر خویش و داوطلب مکلف است، جدول قیمت های ارائه ش

فورم معلوماتی اهلیت داوطلب را پس از مهرو امضاء داوطلب 

 نماید)اسکاشتپ (بمنظور مصؤنیت با دقت چسب شفاف 

 13.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان
 .مجاز نمی باشد ارائه آفر های بدیل

 14.5 هماد

دستورالعمل 

 برای داوطلبان
 می باشد. 2010 DDP ,(Incotermsویرایش شرایط تجارت بین المللی )

( 1) 14.6ماده 

دستورالعمل 

گدام مرکزی  شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع  محل مقصد:

 .میباشد افغانستان -، کابلمهتاب قلعه

mailto:adel.rassouly@npa.gov.af
mailto:nasruddin.nouri@npa.gov.af
mailto:adel.rassouly@npa.gov.af
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 برای داوطلبان

 14.5ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام، مهتاب مقصد نهایی: 

 افغانستان – کابل قلعه،

را در قیمت های  BRTداوطلبان باید نرخ مناسب مالیات داخلی 

ارائه شده شان تذکر دهند و همچنان قیمت مجموعی بدون تکس 

 را در جدول قیمت ها در نظر گرفته ارائه نمایند.

جهت معلومات مزید در باره مالیات در افغانستان به سایت 

www.mof.gov.af/tax .مراجعه گردد 

 14.6ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان
 " نیست."قابل تعدیلقیمت های ارایه شده توسط داوطلب 

 15.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

قسمت از قیمت آفر را که مصارف مربوط به  مکلف استداوطلب 

آن به واحد پول افغانی صورت گرفته، به پول افغانی ارائه 

 نماید.   

در صورت تدارکات از روش داوطلبی باز داخلی، داوطلب قیمت 

 آفر را به واحد پول افغانی ارایه نماید.  

 18.3ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 سال مدت کار آئی اجناس 30: مدت کارآیی اجناس

 19.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان
 "ضرورت است" اجازه نامه تولید کننده : 

ماده 

دستورالعمل 19.1

 برای داوطلبان
  قابل تطبیق نیست خدمات بعد از فروش :

 20.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

بعد ختم معیاد تسلیمی آفر  روز" 90 –نود " مدت اعتبار آفر 

 می باشد.

 21.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 می باشد.  " الزم"تضمین آفر 

 د در شده راجستر های بانک از یکی توسط صادر شده آفر تضمین

 ارایه شرطنامه 8 شماره فورم محتویات ومطابق بوده بانک افغانستان
 گردد.

 از روزآفرگشاییباید: تضمین آفر آفر تضمیناعتبار میعاد

 .اعتبار داشته باشدروز  118الی  حداقل

 21.2ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 افغانی  سه ملیون ( 3,000,000مبلغ) مقدار تضمین آفر:

مبلغ تضمین آفر به واحد پولی : واحد پولی تضمین آفر

 قابل تبادله ی که به آسانیو یا سایر اسعار)افغانی( 

 میشود. ، پذیرفتهباشند

 نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرنتی ) تضمین نامه بانکی(
میباشد. تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. 

هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته 

 نمیشود.

 پول نقد منحیث تضمین آفر، قابل قبول نمی باشد.: 1نوت

 نیباشد، تضم( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب : 2نوت 

http://www.mof.gov.af/tax
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 بنام داوطلب مشترک باشد. دیآفر با

 21.7هماد

دستورالعمل 

 برای داوطلبان
 .نمی باشدقابل تطبیق اظهار نامه تضمین آفر 

 22.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

کاپی آن نیز باید تسلیم  "یک"عالوه بر اصل آفر، به تعداد

 داده شود.

موجودیت تفاوت میان اصل وکاپی، اصل آن قابل درصورت :  نوت

 اعتبار خواهد بود.

 تسلیمی و گشایش آفرهاد.  

 23.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی  " نباید" داوطلبان 

 ارایه نمایند.

 23.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

الکترونیکی مجاز باشد، روش آن در صورت که ارایه آفر بصورت 

 درج گردد:

 " قابل تطبیق نیست. "

 23.2ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

پاکت های داخلی و بیرونی باید حاوی عالیم تشخیصیه اضافی 

 ذیل باشند: 

 HDPE پیپا لومتریک 1500تدارک  نام پروژه :

   NPA/AT/99/G-6571/NCB شماره داوطلبی:

 نباید قبل از وقت تعیین شده باز گردد.آفرها : هشدار

 تدارکات جمهوری،اداره ریاست امور اداره عمومی ریاستتوجه:

ملی، معاونیت مسلکی ، ریاست تحلیل پروژه ها و انکشاف 

 افغانستان –برنامه ها، کابل

 24.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

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

 اداره تدارکات ملی : توجه

ریاست عمومی اداره امور ریاست پشتونستان وات ، : آدرس

، عملیاتی و منابع، معاونیت اداره تدارکات ملیجمهوری، 

 سکرتریت آفرگشایی 

 افغانستان –کابل : شهر

 0202926290: نمبر تیلفون

 الی :  جل برای تسلیمی آفرهاضرب اال

 1399/09/05  تاریخ :

 قبل از ظهر به وقت محلی کابل10:00ساعتزمان: 

 npa@npa.gov.af-Bfs :آدرس الکترونیکی

    www.npa.gov.af: ویب سایت

 27.1ماده 

دستورالعمل 

 برایداوطلبان

 در محل ذیل صورت میگیرد: زگشایی آفرهابا

ریاست عمومی اداره امور ریاست پشتونستان وات ، : آدرس

، معاونیت عملیاتی و منابع ، اداره تدارکات ملیجمهوری، 

 سکرتریت آفرگشایی 
منزل اول، تاالر جلسات اداره تدارکات : منزل و شماره اطاق

 ملی 

 افغانستان  –کابل : شهر

http://www.npa.gov.af/
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  1399/09/05 : اریخت

 قبل از ظهر به وقت محلی کابل 10:00 :زمان

    :Bfs-npa@npa.gov.af  الکترونیکیآدرس 

   www.npa.gov.af: ویب سایت
داوطلبان که آفر خویش را ارایه نموده و در برنامه نوت: 

آفرگشایی نمیتوانند حضور فزیکی داشته باشند و میخواهند از 

سکایپ  جریان بازگشایی آفرها اطالع داشته باشند، از طریق

 . می گرددذیل زمینه اشتراک غیر حضوری مساعد 

 npa@npa.gov.af-Bfs سکایپ آی دی: 
 آدرس و درمحل آفرها اخذ از بعد روز درعین همزمان آفرها گشایش

 .میگیرد صورت فوق، ذکر شده

 رخصتی روز به آفر تسلیمی برای شده مشخص تاریخ درصورتیکه: نوت

 تعیین ازقبل ساعت درهمان کاری بعدی روز در نماید، آفرها تصادف

 .میگیرد صورت وبازگشایی داده تسلیم شده

  27.2ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 23ماده  1درصورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 

مجاز باشد، روش های مشخص گشایش  دستورالعمل برای داوطلبان

 آفرها طور ذیل خواهد بود: 

 " قابل تطبیق نیست. "

 ارزیابی و مقایسه آفرهاهـ.  

 35.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

آفرهای ارایه شده به واحد های پولی مختلف، باید به واحد 

 پولی افغانی تبدیل شوند.

 د افغانستان بانک:منبع نرخ تبادله

 روز آفر گشاییتاریخ تبادله اسعار: 

 36.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات و ترجیحات داخلی 

 تطبیق می گردد.   NPA/PPD/C20/1396شماره متحدالمال

به تأسی از ماده هفتم قانون، ادارات تدارکاتی مکلف اند، 

موارد  و تولیدات داخلیجهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری 

حد اعظمی مقدار ترجیح تولیدات داخلی را طور ذیل در پروسه 

 های تدارکاتی خویش، عملی نمایند:

 ( فیصد؛25. تولیدات داخلی در مقایسۀ تولیدات خارجی؛)1

. داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان در مقایسه 2

 ( فیصد؛10داوطلب خارجی غیر مقیم )

داو طلب داخلی زن در مقیاسه با داوطلب داخلی وداو . . 3

 (فیصد.5طلب خارجی مقیم افغانستان )

دارند و یا  (Joint Venture). داوطلب خارجی که شرکای داخلی 4

متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می باشد، در مقایسۀ 

 ( فیصد.5سایر داوطلبان خارجی)

( این حکم، اشخاص 1. منظور از "داوطلب" در اجرای فقره )5

ماده سوم قانون تدارکات است و داوطلب  3حکمی مندرج جز 

( این حکم عبارت از شخصی حکمی 1فقره ) 3داخلی زن مندرج جزء 

است که مالکیت و اسهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل 

  ( فیصد کارکنان آن متشکل از زنان باشد.50)

( 7( و )3( وبعد از آن به ترتیب به )2شماره فقره های )

 تعدیل گردید((

عالوتًا، به منظور حمایت از تولیدات داخلی جهت رشد اقتصادی، 

افزایش میزان اشتغال زایی وسرمایه گذاری، اداره تدارکات 

ملی حسب ضرورت، ازتولیدات داخلی تعریف آتی را ارائه 

http://www.npa.gov.af/
mailto:Bfs-npa@npa.gov.af
mailto:Bfs-npa@npa.gov.af
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 میدارد:

پروسه تدارکاتی به آن دسته مواد قابل  تولیدات داخلی: در»

( فیصد 50مصرف نهای )جنس/محصول( اطالق میگردد، که حد اقل )

 «طراحی وپروسس آن در داخل کشور انجام شده باشد

با توجه به موارد فوق ادارات مکلف به رعایت مراتب آتی در 

 پروسه های تدارکاتی میباشند:

تراک تولید کنندگان . اداره، جهت تشویق افزایش میزان اش1

داخلی درمراحل تدارکات، درشرطنامه های خویش معیار حجم 

معامالت ساالنه را برای آنان درنظر نگرفته، بلکه میزان 

توانایی تولید ماهانه/ربعوار/ یا ساالنه تولید کننده را با 

توجه به میزان نیازمندی ماهانه/ربعوار یا ساالنه خویش 

 مشابه وی مد نظر قرار دهند.منحیث معیار تجربه کاری 

البته، داوطلب )تولید کننده( مکلف به ارائه اسناد ومدارک 

مبنی بر ظرفیت تولید وعرضه اجناس و محصوالت مورد نیاز 

اداره در مطابقت با میزان نیازمندی وکیفیت پروسس و تولید 

طی میعاد مشخص شده در شرطنامه اداره میباشد. هیئت ارزیابی 

رک فوق را مورد ارزیابی قرارداده ودرصورت لزوم اسناد و مدا

وفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات، معلومات واسناد الزم را 

 در زمینه مطالبه وتحت غور وبررسی قرار دهد.

. داوطلبان مکلف اند جهت مستفید شدن از امتیاز ترجیح 2

داخلی، درآفرخویش نام ومرجع تولید اجناس را مشخص سازند، 

که داوطلب در آفر خویش از نام و مرجع تولید اجناس درصورتی

و محصوالت مورد نیاز مندرج شرطنامه متذکر نگردد، تطبیق 

 ترجیح داخلی باالی آفر وی عملی نمیباشد.

 1( حکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعایت جزء 7. طبق فقره )3

( ماده چهل و هشتم قانون تدارکات، داوطلب جهت 1فقره )

از ترجیح تدارکات از منابع داخلی مکلف است  برخورداری

اسناد، مدارک وتصدیق نامه های الزم را ارائه وهیئت ارزیابی 

از صحت وسقم آن از طریق مراجع ذیربط اطمینان حاصل نماید، 

درصورت عدم ارائه اسناد و مدارک مطالبه شده یا ارائه 

 معلومات غیر واقعی، داوطلب نه تنها از امتیازات ترجیح

داخلی مستفید نگردیده، بلکه وفق احکام مادۀ چهل و نهم 

 قانون به پروسه محرومیت معرفی میگردد.

. داوطلب از امتیاز ترجیح داخلی مستفید وطبقًا قرارداد با 4

وی عقد گردیده، مکلف است اجناس مورد نیاز را از منابع 

داخلی طبق مشخصات ومندرجات قرارداد تهیه واکمال نماید، در 

یر اینصورت، اداره طبق احکام قانون وطرزالعمل تدارکات در غ

 حصۀ وضع جریمه تاخیر، جبران نقض قرارداد، فسخ قرارداد،
تطبیق جبران خساره و معرفی به پروسه محرومیت اجراآت به 

 موقع را مرعی دارد.

 37.5ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 میگردد. اجرا اقالم"" {مجموعی }"ارزیابی برای:

 که یااقالم قلم قیمت  گیرد، می صورت بخش هر برای ارزیابی

 شده ارائه قیمتهای اوسط از است، نشده ارائه قیمت آن برای

داوطلبان محاسبه و  یرسا یدر آفرها قلم یا اقالم همان برای

 ارائه دیگری آفر صورتیکهگردد. در  یآفر داوطلب م یمتشامل ق

 رد قانون پنجم و بیست ماده حکم طبق آفروی باشد، نگردیده

 .میگردد

در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقالمی که برای آن قیمت 

( فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز 10ارائه نشده است، از )

  جوابگو محسوب می گردد. نماید، آفر وی غیر

) معیارات  3 قسمتتعدیالت به اساس معیارات ذیل که در  37.3ماده 
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دستورالعمل 

 برای داوطلبان
 تذکر رفته، صورت می گیرد: ارزیابی و اهلیت(

 {نخیرانحراف درجدول تسلیمی: }

 {نخیرانحراف درجدول پرداخت: }

مصارف تعویض اجزای عمده، پرزه جات اضافی الزامی، و خدمات: 

 { نخیر}

موجودیت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهیزات ارایه شده 

 {نخیرستان}آفر در جمهوری اسالمیافغان

مصارف پیشبینی شده عملیاتی و مراقبت درجریان عمر استفاده 

 { نخیرتجهیزات } 

 {نخیرکارآیی و مولدیت ارایه شده؛ } -1

 14.2ماده

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

مندرج شرطنامه % اقالم شامل لست ضروریات 100داوطلبان باید 

 را نرخ ارایه نمایند.

که برای آن قیمت ارائه نشده است، از الم یمت قلم یا اقق

در آفرهای  اقالماوسط قیمت های ارائه شده برای همان قلم یا 

سایر داوطلبان محاسبه و شامل قیمت آفر داوطلب می گردد. در 

صورتیکه آفر دیگری ارائه نگردیده باشد، آفر وی طبق حکم 

ت در صورتیکه مجموع قیم .ماده بیست و پنجم قانون رد می گردد

( 10)که برای آن قیمت ارائه نشده است، از  المیقلم یا اق

فیصد قیمت آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غیرجوابگو 

 ..محسوب می گردد

 اعطای قراردادو.  

 42.1ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

از  مقدار فی قلم زیاد می گردد عبارت استکه حد اکثر فیصدی 

 فیصد قیمت مجموعی قرار داد .  25 الی

از  مقدار فی قلم کم می گردد عبارت استکه فیصدی  حد اکثر

 فیصد قیمت مجموعی قرار داد . 25 الی

 47.2ماده 

دستورالعمل 

 برای داوطلبان

 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند: شکایات 

ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، اداره  آدرس:

 آفرها، سکرتریت ارزیابی، معاونیت مسلکیتدارکات ملی، 

 افغانستان - پشتونستان وات کابل - ناحیه دوم

 شخص ارتباطی : ذبیح الرحمان رحمانی

     ,, zabihulrahman.rahmani@npa.gov.af ایمیل آدرس:

npa.gov.af@wais.rahimi  

 0202147557تلیفون

 

 ارزیابی و اهلیتات معیار: سوم قسمت

در توضیح را  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت این قسمت معیارات

مد نظر می  دارای اهلیتکه اداره در ارزیابی آفر ها و تشخیص داوطلب  معیارات

سایر معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفاده گیرد تکمیل می نماید. 

 قرار نمی گیرد.

 

اختصاص داده شده به مراحل تدارکات را درج اداره مکلف است، معیار های}

 {شرطنامه مربوط نماید

 

 فهرست عناوین 

mailto:zabihulrahman.rahmani@npa.gov.af
mailto:wais.rahimi@npa.gov.af
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 دستورالعمل برای داوطلبان( 36 هماد 1ترجیح داخلی )بند  .1

قابل (دستورالعمل برای داوطلبان( 37هماد 3بند  4)جزء  اضافیاتمعیار .2

 )تطبیق نمی باشد

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

 ) تطبیق نمی باشد لقاب (

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

 

 

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

. دینما یم قیرا مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطب یداخل حیترج اداره

 :ردیگ یصورت م لیآفر ها طور ذ یو درجه بند یداخل حیترج  قیتطب

 صد؛ی( ف25%) ؛یخارج داتیتول ۀسیدر مقا یداخل داتیتول 1. 

 یهتا مقایسته شترکتافغانستتان در  میمق یخارج یوشرکت ها یداخل یشرکت ها2. 

 صد؛ی( ف10%) میمق ریغ یخارج

متعهد بته داشتتن  ایدارند و  (Joint Venture) یداخل یکه شرکا یخارج یشرکت ها3 .

 صدی( ف5%)خارجی  یشرکت ها ریسا ۀسیباشند، در مقا یم یداخل یفرع یقرارداد

 میمقت یطلتب ختارجداو  و یبا داوطلتب داخلت اسهیزن در مق یداو طلب داخل4. 

 .د( فیص5%افغانستان )

 3مندرج جتز  یحکم، اشخاص حکم نیا (1فقره ) یمنظور از "داو طلب "در اجرا5 .

 (1فقره فقتره ) 3زن مندرج جز  یماده سوم قانون تدراکات است وداو طلب داخل
و استهام آن متعلتق بته زنتان  تیاست که مالک یحکم یحکم عبارت از شخص نیا

 .دکارکنان آن متشکل از زنان باش صدی( ف50بوده و حد اقل )

 ((دیگرد لیتعد (7) و (3) به بیبعد ازآن به ترت و (2) یفقره ها شماره

 زانیتم شی، افتزا یجهت رشد اقتصتاد یداخل داتیازتول تیبه منظور حما عالتاً 

 یداخلت داتیتازتول حستب ضترورت، یتدارکات مل اداره ،یگذار هیاشتغال وسرما

 :داردیم هیارا یآت فیتعر

بتته آن دستتته متتواد قابتتل مصتترف  یدر پروستته تتتدارکات :یداخلتت داتیتتتول

وپروسس ان در داختل  یطراح صدیف (50که حد اقل) گرددیاطالق م )جنس/محصول(ینها

 .کشور انجام شده باشد

 یدر پروسته هتا یمراتتب آتت تیتتوجه به موارد فوق اداررت مکلف به رعا با

 :باشندیم یتدارکات

درمراحتل  یکننده کتان داخلت دیاشتراک تول زانییم شیافزا قیاداره جهت تشو .1

آنان درنظر  یحجم معامالت ساالنه را برا اریمع شیخو یتدار کات،درشرطنامه ها

کننتده  دیسالالنه تول ایماهانه/ربعوار/  دیتول یتوانا زانینگرفته، بلکه م

  اریتمع ثیتمنح شیختو اساالنهیماهانه/ربعوار  یازمندین زانیرا باتوجه به م

 .مد نظر قراردهند یتجربه مشابه و

 تیتبتر ظرف یاسناد ومدارک مبن هیکننده( مکلف به ارا دیداوطلب )تول البته

 زانیتدر مطابقتت بته بتا م ازادارهیتوعرضه اجناس ومحصتوالت متورد ن دیتول

مشتخص شتده در شترطنامه اداره  عتادیم یطت دیپروسس و تول تیفیوک یازمندین

ودرصتورت  هقرارداد یابیاسناد ومدارک فوق را مورد ارز یابیارز تی.هباشدیم

 نتهیلزوم وفق حکم پنجاهم طرزالعمل تدارکات،معلومات واستناد الزم را در زم

 .قراردهد یمطالبه وتحت غور وبررس

نتام  شیدرآفرختو ،یداخل حیترج ازیاز امت دیداوطلبان مکلف اند جهت مستف. 2

ازنتام   شیداوطلب در افر ختو کهیاجناس را مشخص سازند،درصورت دیومرجع تول

 قیتتطب دهیمندرج شرطنامه متذکر نگرد ازیاجناس ومحصوالت مورد ن دیمرجع تول

 .باشدینم یعمل یآفر و یباال یداخل حیترج
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اده ( مت 1فقتره) 1جز  تیحکم چهارم طرزالعمل تدارکات ورعا (7) طبق فقره. 3

تدارکات از منابع  حیاز ترج یچهل هشتم قانون تدارکات،داوطلب جهت برخوردار

از  یابیتارز تیتوه هیتالزم راارا ینامه ها قیمکلف اسناد مدارک وتصد یداخل

 هیتعتدم ارا صتورت.دردیحاصل نما نانیاطم ربطیمراجع ذ قیصحت وسقم آن ازطر

[داوطلتب  نته تنهتا از یواقع ریتاسنادومدارک مطالبه شتده بتا معلومتات غ

به  وفق ماده ده،بلکهینگرد دیمستف یداخل حیترج ازاتیامت چهل و نهم قانون 

 .گرددیم یمعرف تیپروسه محروم

 دهیتعقدگرد یبتاو وطبقتًا قترارداد دیمستف یداخل حیترج ازی.داوطلب از امت4

طبق مشخصات ومندرجات قرارداد  یازمنابع داخل را ازی،مکلف است اجناس مورد ن

قانون وطرزالعمتل  نیا ریغ د،دریواکمال نما هیته صورت،اداره طبتق احکتام 

 قیتطب فسخ قرارداد، جبران نقض قرارداد، ،ریتاخ مهیدر حصه وضع جرتدارکات 

 دارد. یرا مرعاجراات به موقع  تیبه پروسه محروم یجبران خساره ومعرف

 اضافیرات معیا .2

 نیستقابل تطبیق 

قابل  دستورالعمل برای داوطلبان( 37 ماده 5)بندچندگانهقرارداد های .  3

 تطبیق نیست

آفرهای دارای ترکیب قرارداد را به داوطلبیکه  بیشتر از یک اداره

 رهایآفر( و با معیانازلترین قیمت راارائه نموده )یک قرارداد برای هر

 نماید.اعطا می ، را بر آورده نماید 4 هفقرمندرج ارزیابی بعدی 

 :مکلف استاداره

فی قلم طوریکه  کمیتو  بخشفیصدی اقالم فی  یکهئو قراردادها بخش هاصرف  -1

 نماید.شده است ارزیابی دستورالعمل برای داوطلبان مشخص  14ه ماد 7دربند 

 موارد ذیل را در نظر بگیرد:اداره مکلف است 

 و؛ بخشدارای نازلترین قیمت برای هرارزیابی شده  آفر (1)

آن طوریکه درآفر داوطلب پیشنهاد  یو روش اجرا هر بخش در تخفیف ارائه شده

 شده است.

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

ه ماد 1آفردارای نازلترین قیمت درمطابقت با بند  تشخیص بعد از

ه ارزیابی بعدی آفررا طبق ماد می توانداداره  دستورالعمل برای داوطلبان،38

راه شده دستورالعمل برای داوطلبان، صرف بااستفاده از شرایط مشخص  39

شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت  شرایطیکهاندازی کند. 

 داوطلب استفاده شوند:

 

 

 

  توانایی مالی: :الف

 

فورمه تسهیالت ویا باید با ارایه صورت حساب بانکی )استیتمنت بانکی داوطلب

، اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل معامله بها دار و line of Creditاعتباری یا 

لی داوطلب بوده و بنام وی سایر اسناد و مدارک که نشان دهنده توانمندی ما

 بیست و پنج) 25,000,000حداقل مبالغ مندرج ذیل باشد ارایه نمایند:   )شرکت(

 (ملیون افغانی

اسناد بانکی شامل ) صورت حساب یا اعتبار نامه های بانکی( خویش را از 

تاریخ نشر اعالن تدارکات الی ختم میعاد تسلیمی آفر انضمام آفر ارائه 

 .نمایند

مبالغ فوق میتواند به یکی از اسعار خارجی که به آسانی قابل تبادله  نوت:

 ارائه گردد.باشد نیز 
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مورخ  4249/5505نظر به مکتوب شماره  Credit Worthinessو  line of Credit فورمه نوت :

فورمه های   -( مندرج قسمت سوم06د افغانستان بانک طبق فورمه ) 28/07/1395

 داوطلبی، قابل تطبیق و پذیرش میباشد

 

پالیسی  ریاست NPA/PPD/No.16/1395 شماره بر اساس متحد المال : 2نوت 

 تدارکات، داوطلبان مکلف اند:

سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی )صادره وزارت 

محترم مالیه( را ضم آفر خویش ارایه نماید. هر گاه تصفیه حسابات مالیاتی  

داوطلب در جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه 

 وزارت محترم مالیه( را ارایه نماید حسابات مالیاتی )صادره

مبالغ فوق می تواند به یکی از واحد های پولی خارجی )اسعار(،که به : 1نوت 

 آسانی قابل تبادله باشد؛ نیز ارایه گردد. 

 : ) تجربه مشابه( تجربه و ظرفیت تخنیکیب: 

نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و داوطلب باید اسنادی را که 

 داشته باشند ارائه نماید: را مندرج ذیل ت تخنیکی ظرفی

 

حداقل مبلغ  آن متیکه ق ریسال اخ 10قرارداد مشابه در خالل  1 قیتطب

 هفتاد و پنج) 75,000,000 :دینما لیتدارکات مورد نظر را تکم لیمندرج ذ

 افغانی( ملیون

  : ای 

حداقل مبلغ مجموع آن  که ریسال اخ 10قرارداد مشابه در خالل  2 قیتطب

 و یک صد ) 122,000,000 هیارا و تطبیق نموده باشد لیرا تکم لیمندرج ذ

 افغانی(  ملیون و دو بیست

  ،هیئت ارزیابی، مشابهت قرارداد ارائه شده داوطلب را به اساس ماهیت

 پیچیدگی و مشخصات تخنیکی تشخیص می نماید.

  مشابه ارائه شده هیئت ارزیابی بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های

داوطلب، اندازه نرخ تورم را طبق سند بودجه همان سال مالی مدنظر 

 قرار می دهد.
 

 (Annual Turn overحجم معامالت ساالنه :) د اقل الزمحج. 

 قیتصد ایو  بیکه توسط مفتش مستقل ترت تیش النسیب ،یداوطلبان گزارش مال 

معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد  یاسناد مال ریسا ایباشد  دهیگرد

به  ریسال اخ 5ارائه شده را نشان دهد، حجم معامالت دوسال داوطلب در خالل 

 (یافغان ملیون چهل و یک صد ) 140,000,000: ندینما هیارا لیذ رحش

 

و  ، ببرای جز الف داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت نوت:  

( فیصد معیار 40( فیصد و شریک اصلی حد اقل )25هر شریک باید حد اقل )  ج ،

های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می 

( فیصد معیار اهلیت را تکمیل 100اهلیت شرکا حد اقل )و مجموع ارقام  گردد

 . می گرددعدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک  نماید.

 

   

 

 

 

 

 

 

ریاست پالیسی تدارکات،  NPA/PPD/No.16/1395 شماره بر اساس اطالعیه  .1

 داوطلبان مکلف اند:

سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی )صادره وزارت 

محترم مالیه( را ضم آفر خویش ارایه نماید. هر گاه تصفیه حسابات 
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باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران جریان  در مالیاتی داوطلب

بودن تصفیه حسابات مالیاتی )صادره وزارت محترم مالیه( را ارایه 

 . نماید

  : طبق اطالعیه شمارهNPA/PPD/NO.25/1397  ریاست پالیسی تدارکات، اداره

 تدارکات ملی:

کمیسیون محترم   1397/10/09مؤرخ 2993به تأسی از هدایت مندرج فیصله شماره 

 تدارکات ملی، که چنین صراحت دارد:

"منبعد تصدی ها و شرکت های دولتی حین عقد قرارداد با ادارات دولتی 

  از  تضمینات آفر و اجرا معاف میباشند."

البته تصدی ها و شرکت های دولتی مکلف به تطبیق و رعایت سایر احکام 

پروسه های تدارکاتی  قانون، طرزالعمل و اسناد تقنینی تدارکات در

 دولتی می باشند.

  طبتتتق متحتتتد المتتتال  شتتتمارهNPA/PPD/No.22/1397  در پروستتته هتتتای

تتتدارکاتی، تصتتدی هتتا و شتترکت هتتای دولتتتی  از ارایتته استتناد 

 .توانمندی مالی و حجم معامالت معاف می باشد

  ،بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارایه شده داوطلب

( صفحه سوم متحدالمال شماره 5میتواند با رعایت بند )هیئت ارزیابی 

NPA/PPD/C22/1397 :ذیالً اقدام نماید 

a.  در صورت که قرارداد به دالر امریکایی عقد گردیده باشد، هیئت

ارزیابی قیمت مجموعی قرارداد منعقده را با توجه به نرخ تبادله 

ارزیابی( دالرامریکایی در سند بودجه سال مالی فعلی )سال مالی 

به واحد پولی افغانی تبدیل، منحیث ارزش پولی قرارداد مربوط مد 

 نظر قرار می دهد.

 

در صورتیکه قرارداد به واحد پولی افغانی عقد گردیده باشد، هیئت ارزیابی 

قیمت مجموعی قرارداد منعقده را با توجه به نرخ تبادله دالر امریکایی در 

دالر امریکایی تبدیل و سپس آن را با توجه سند بودجه سال عقد قرارداد، به 

به نرخ تبادله دالر امریکایی در سند بودجه سال مالی فعلی ) سال مالی 

ارزیابی( به واحد پولی افغانی تبدیل، منحیت ارزش پولی قرارداد مربوط 

  مدنظر قرار می دهد.
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 معلومات داوطلب هفورم 01اجناس/فورمه 

 (JV)مشترک  شرکتشریک معلومات  هفورم 02اجناس/فورمه 

 فورمه تسلیمی آفر   03فورمه اجناس/

در بیرون از  جدول قیمت برای اجناس وارداتی که                     04فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند جمهوری

ازجمهوری اسالمی که دربیرون ای وارد شده قبالً  جدول قیمت برای اجناس 05اجناس/فورمه 

 افغانستان ساخته شده اند

 قیمت برای اجناسیکه درجمهوریجدول                     06اجناس/فورمه               

 شده انداسالمی افغانستان ساخته 

 ضمنی خدمات یل جدول قیمت و تکم 07اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: ضمانت بانکی 08اجناس/فورمه 

 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر 09اجناس/فورمه 

 اجازه نامه تولید کننده  10اجناس/فورمه 

 نفعیذ تیفورم اظهار معلومات مالک  11فورمه اجناس /

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 معلومات داوطلب هفورم

 01اجناس/فورمه 
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 {درج گردد داوطلبیشماره } داوطلبی:شماره 

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{ صفحهه }شمارحاتصف

 عمومی داوطلب لومات.  مع1

 

 

 { درج گردد داوطلب قانونی}نام داوطلب:  قانونینام   1.1

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

 هر شریک مشترک درج گردد{

یا راجستر می ( راجستر شده اند وJVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.3

 }نام کشور درج گردد{گردند:

 درج گردد{}سال راجسترداوطلب سال راجستر داوطلب:   1.4

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

1.6  
 داوطلب باصالحیت ه معلومات درمورد نمایند

 {نام نماینده باصالحیت درج گردد}: نام

 {صالحیت درج گردد}آدرس نماینده باآدرس: 

 {ن/فکس نماینده باصالحیت درج گردد}شماره تلیفوشماره تلیفون/فکس: 

 {آدرس نماینده باصالحیت درج گردد }ایمیلایمیل آدرس: 

 

 امضا نماینده با صالحیت: نمونه 

درج داوطلب  نمبرتشخیصیه مالیه}:  (TIN) داوطلب دهی مالیهتشخیصیهشماره   1.7

 {گردد

 
کاپی های اصلی اسنادذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را   1.8

 نشانی نمائید:

  این فورمه در  1اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء

 دستورالعمل برای داوطلبان؛ 4ه ماد 2وبند  1بند مطابقت به

  ، سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه درصورتشرکت های مشترک

دستورالعمل برای 4ه ماد 1درمطابقت با بند شرکت های مشترک 

 ؛داوطلبان

  نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقاللیت مالی و سند درصورتیکه

 لیت داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد؛که نشان دهنده فعا

  دستور العمل  11ماده  8لیستی از هیئت مدیره و مالکیت ذینفع طبق بند

برای داوطلبان) در صورت نیاز، داوطلب موفق باید اطالعات اضافی در 

مورد مالکیت ذینقع را با استفاده از فورم اظهار معلومات مالکیت 

 ذینفع ارائه نماید.(

  اسناد در صورت لزوم دید اداره؛سایر 
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 .  معلومات درمورد اهلیت داوطلب2

داوطلب  اکمال شده توسط  مشابه ضمنیاجناس و خدمات قرارداد های تعداد   2.1

 {درج گرددحروف و ارقام  قرارداد ها}تعداد : سال اخیر 10 در

درج }ارزش به حروف و ارقام سال اخیر:  5 داوطلب در دو سال حجم معامالت  2.2

 {گردد

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

}جزئیات اکمال سال گذشته:  10مشابه در جریان یک یا دو قرارداد اکمال   2.4

اجناس مشابه تحت اکمال را با تاریخ تخمینی تحویلی و اکمال تعهد شده 

 را لست گردد{ 

 معلومات مالی داوطلب.  3

 یاتفتیش ضرر یا راپورهای و مفاد حساب بیالنس شیت یاراپورهای مالی یا   3.1

که  ازاینها ا ترکیبی یمربوط همراه با اسناد  سایر معلومات بانکی

 }لست مندرجات ذیل را ترتیب. دارایی نقدی در دسترسنمایانگر موجودیت 

 {داده کاپی های آن را ضمیمه کنید

معلومات بانک هائیکه اداره برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس   3.2

 گرفته می تواند:

 ه با صالحیت درج گردد{}نام نمایندنام: 

 {ه با صالحیت درج گرددآدرس نمایند}آدرس: 

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

 {درج گردد باصالحیت ه}ایمیل آدرس نمایندایمیل آدرس: 
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 کمشتر داوطلب هر شریک معلوماته فورم

 02اجناس/ هفورم

حین  درتکمیل نمودن فورمه در یتدارکات هاین یادداشت صرف جهت کمک به ادار

 گردد. شرطنامه صادرشدهنباید شامل  شرطنامه میباشد، اما هتهی

در صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط  معلوماتیکه

، دستورالعمل برای داوطلبانبودن و اهلیت داوطلبان مطابق مواد مرتبط به 

 {استفاده شود

 داوطلبی درج گردد{شماره } داوطلبی:شماره 

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{ صفحهه }شمارحاتصف

 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 
 {درج گردد }نام قانونی داوطلبنام قانونی داوطلب:   1.1

 {درج گردد}نام شریک شرکت های مشترک مشترک:  داوطلبیکانام شر  1.2

}کشوریکه درآن شرکت های مشترک راجستر مشترک:  یداوطلباکشرراجستر  1.3

 {، درج گردداست شده

شرکت های  هر  }سال راجسترشریکمشترک: یداوطلباکشرهر سال راجستر   1.4

 {درج گرددمشترک 

مشترک درکشوریکه راجستر شده است:  یداوطلباکشر هرآدرس قانونی   1.5

 {ه، درج گردد}آدرس شریک شرکت های مشترک را درکشوریکهراجستر شد

1.6  
 باصالحیت شرکت های مشترک همعلومات نمایند

 {درج گردد باصالحیت ه}نام نمایندنام: 
 {درج گردد باصالحیت ه}آدرس نمایندآدرس: 

 هشماره های تلیفون و فکس نمایند}شماره های تلیفون وفکس: 

 {درج گرددباصالحیت

 {درج گردد}ایمیل آدرس ایمیل آدرس: 

 

 نمونه امضا نماینده با صالحیت :
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}بکس های اسناد اصلی ضمیمه میباشند ذیل ضمیمه کاپی های اصلی اسناد   1.7

 ید{ئشده را چک نما

 فوق، درمطابقت با  1.2ر یا راجستر شرکت نامبرده د اساسنامه

دستوراالعمل برای   4ماده  2و  1بند های پاراگراف های 

 . داوطلبان

  مالی و استقاللیت اوطلب باشد، سند تثبیت نهاد دولتی ددرصورتیکه

سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با قانون تجارت 

 .باشد

 11مادۀ  8بند طبق  ذینفع تیو مالک رهیمد ئتیاز ه یستیل 

 دیبا داوطلب مؤفق، ازیدر صورت ن[دستورالعمل برای داوطلبان 

برای هر یک از اعضای را  ذینفع تیدر مورد مالک یاطالعات اضاف

ارائه اظهار معلومات مالکیت ذینفع  فورمبا استفاده از  (JV)مشترک 

 ..[نماید
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 تسلیمی آفر هفورم

 03اجناس/ه فورم

درتکمیل فورمه  یتدارکاته این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار

 .گرددصادرشده شامل  هنباید در شرطنام اما دروقت تهیه شرطنامه میباشد،

به مقاصد تشخیص اهلیت وواجد  ذیلصفحات داوطلبان دراین معلومات باید توسط 

تهیه  دستورالعمل برای داوطلبانه مربوطواد شرایط بودن داوطلب طوریکه درم

 مورد استفاده قرارگیرد. دولشده است درج

 {درج گرددداوطلبی شماره} داوطلبی:شماره 

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{و  صفحهه }شمارحاتصف

 

 {درج گردداداره  }نام مکملبه:

 

 ه:اینک یمئامضا نموده ایم، اظهارمینمااین فورمه  مایان که درزیر

شمول هیچ مالحظه یی در قسمت آن بو  مطالعه کردیمدقیق ما شرطنامه را  .1

 {درج گردد لزوم }شماره و تاریخ صدور ضمیمه را درصورتضمیمه شماره:

 نداریم؛

مندرج درمطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی  می نمائیم کهما پیشنهاد  .2

}یک توضیح مختصر درمورد اجناس راضمنی  ناس و خدماتنیازمندیهای اججدول 

 م؛ئیاکمال مینما {ضمنی درج گرددو خدمات 

 ذیل قیمت مجموعی آفرما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در .3

مختلف و  الغ}قیمت مجموعی آفر به حروف وارقام، بیانگرمبعبارت استاز:

 ؛{درج گردد اسعارهای مربوطه

درصورتیکه آفرماقبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا : پیشنهاد شده تخفیفات .4

 :خواهد بود

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

}هر ......قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام:............... (2)

را که قابل اجرا  نیازمندیها تخفیف پیشنهاد شده و اقالم مشخص شده جدول 

 ؛است، با جزئیات آن مشخص کنید{

 ،رالعمل برای داوطلباندستو20ماده  1 فرمابرای میعاد مشخص در بندآ .5

ماده  2درمطابقت با بند هاجل تسلیمی آفرسراز تاریخ  ضرب اال

 اعتبارداشته و درهرزمان قبل از ختم تاریخ دستورالعمل برای داوطلبان24

 قابل قبول بوده میتواند؛باالی ما الزامی و آن  اعتبار

اجراءرا درمطابقت  تضمین کهقبول شود، ما تعهد میسپاریم  آفرماهرگاه  .6

، ادمومی قراردشرایط ع 18 هو ماد دستورالعمل برای داوطلبان44ه با ماد

 قرارداد فراهم می نمائیم؛ بموقع اجرای بخاطر

 از گان برای هربخشه فرعی یا اکمال کنند انقراردادی بشمولما .7

ملیت }ملیت داوطلب را بشمول قرارداد،دارای تابعیتکشورهای واجد شرایط

شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هریک شرکای 

 می باشیم.{درج گرددتهیه کننده گان فرعی و  انقراردادی

تضاد نوع هیچ  ، دستورالعمل برای داوطلبان4ه ماد 2بند ق مطاب، ما .8

 منافع نداریم؛

، تحت وتهیه کننده گانقراردیان فرعی  و شرکابشمول ،شرکت ما .9

دستورالعمل 4 هماد 3، درمطابقت با بند جمهوری اسالمی افغانستانقوانین
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غیرواجد شرایط جمهوری اسالمی افغانستان دولت از طرفبرای داوطلبان

 ؛نشده ایم شناخته

 ارائه شدهقیمت نازلترینیآفر داراقبولی  مکلف به که ادارهما میدانیم .10

 .نیست شده دیگر دریافتهر آفر یا و 

 

مینماید، درج تسلیمی آفرراامضا  هکه فورمبا صالحیت  }نام مکمل شخصنام:

 {گردد

 

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

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

 داوطلبان برای دستورالعمل15 هماد با اسعاردرمطابقت –ج گروپ آفرهای

 داشت مشخصات تخنیکی ضم این شرطنامه داوطلبان قیمت های خویش ار برای جناس متذکره ارایه نمایند. بادر نظر

 

 04اجناس/ هفورم

 {داوطلبی  درج گردد}شماره    :داوطلبی شماره

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

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{صفحه هر ه }شمارحاتصف

 جدول قیمت1ره . لست اقالم در فقمربوط خانه پری می نماید}داوطلب این جدول قیمت را درمطابقت با رهنمود های 

 .منطبق باشد ادارهنیازمندیهای مشخص درجدول ضمنی باید با لست اجناس و خدمات 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

شما

 ره 
توضیح 

 اجناس
کشورا

 صلی
تعدا

 د 
قیمت فی واحد  واحد 

به شمول 

مکلفیت های 

گمرکی و 

مالیات 

وارداتی 

 پرداخت شده، 

مکلفیت 

های گمرکی 

و مالیات 

وارداتی 

پرداخت 

 شده 

قیمت فی 

خالص واحد 

مکلفیت 

های گمرکی 

 و مالیات 
 

 قیمت فی قلم

مکلفیت  خالص

 ه

ای گمرکی و 

مالیات 

وارداتی 

 پرداخت شده، 

(4X 8) 

انتقاالمصارف

ت زمینی و 

سایرخدمات 

الزم جهت 

رسانیدن 

اجناس به 

 مقصد نهایی

بر مالیات 

فروش وسایر 

مالیات 

پرداخت شده 

یا قابل 

پرداخت فی 

قلم 

درصورتیکه 

قرارداد 

 گردد.اعطا 

قیمت مجموعی 

 قلم  ردیف فی

 (9+10) 

 

}تع

داد 

اقال

م 

 درج

گرد

 {د

 

توضی}

جات 

اجناس 

درج 

 {گردد

}کشور 

اصلی 

اجناس 

درج 

 {گردد

}تعد

اد 

ذکر  

گردد

} 

}.واحد 

فزیکی 

ذکر گر 

 { دد

}قیمت فی واحد 

درج درفی واحد 

 {گردد

}مکلفیت 

های گمرکی 

و مالیات 

درفی واحد 

پرداخت 

درج  شده

 {گردد

}قیمت 

خالص فی 

واحد 

مکلفیت 

های گمرکی 

و مالیات 

حمایوی 

 درج گردد{

قیمت خالص }

فی قلم 

مکلفیت های 

گمرکی و 

مالیات 

درج وارداتی 

 {گردد

}قیمت فی 

قلم برای 

انتقاالت 

زمینی و 

سایرخدمات 

الزم در 

جمهوری 

اسالمی 

افغانستان 

 {درج گردد

}فروشات 

وسایر 

مالیات قابل 

پرداخت فی 

قلم 

درصورتیکه 

قرارداد عقد 

 شده باشد{

}قیمت 

مجموعی فی 

درج  قلم

 {گردد
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 {درج گردد}نام داوطلب : نام داوطلب 

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

 {تاریخ درج گردد}: تاریخ  

 گردیده استجمهوری اسالمی افغانستان که قبالً وارد  جدول قیمت برای اجناس ساخته شده دربیرون

 داوطلبان برای دستورالعمل15 هماد با درمطابقت اسعار–ج گروپ آفرهای

 بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم این شرطنامه داوطلبان قیمت های خویش ار برای جناس متذکره ارایه نمایند.

 

 05اجناس/ هفورم

 {داوطلبی درج گردد }شماره   :داوطلبی شماره

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

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

 ه )کرد. لست اقالم درفقرد خواهمربوط خانه پری داوطلب این فورمه های جدول قیمت را درمطابقت با رهنمودهای }

منطبق  نیازمندیهادر جدول  ادارهتوسط  شده مشخص ضمنیجدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات  ( 1

 {باشد.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

}تع

داد 

اقال

م 

درج 

گرد

 {د

 

توضیجات اجناس درج }

 {گردد
}کشور 

اصلی 

اجناس 

درج 

 {گردد

}تعداد 

ذکر  

 گردد{

}.واحد 

فزیکی 

ذکر گر 

 { دد

}قیمت 

فی واحد 

درفی 

واحد 

درج 

 {گردد

}مکلفیت 

های 

گمرکی و 

مالیات 

درفی 

واحد 

پرداخت 

درج  شده

 {گردد

}قیمت 

خالص فی 

واحد 

مکلفیت 

های 

گمرکی و 

مالیات 

حمایوی 

درج 

 گردد{

قیمت }

خالص فی 

قلم 

مکلفیت 

های 

گمرکی و 

مالیات 

وارداتی 

درج 

 {گردد

}قیمت 

فی قلم 

برای 

انتقاالت 

زمینی و 

سایرخدم

ات الزم 

در 

جمهوری 

اسالمی 

افغانست

درج ان 

 {گردد

}فروشات 

وسایر 

مالیات 

قابل 

پرداخت 

فی قلم 

درصورتی

که 

قرارداد 

ه عقد شد

 باشد{

}قیمت 

مجموعی فی 

درج  قلم

 {گردد
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قیمت  

 مجموعی

 

 

 
 {درج گردد}نام داوطلب نام داوطلب 

 {دد درج گرد}امضای شخصی را که آفررا امضا میکنامضای داوطلب 

 {درج گردد }تاریختاریخ 
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 که درجمهوری اسالمی افغانستان ساخته میشوندجدول قیمت  اجناس

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

 بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم این شرطنامه داوطلبان قیمت های خویش ار برای جناس متذکره ارایه نمایند.

 

 06جناس/ا هفورم

 {شرطنامه درج گردد}شماره    :داوطلبی شماره

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

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

 
خواهد کرد. لست اقالم خانه پری  }داوطلب باید این فورمه های جدول قیمت را درمطابقت با رهنمود های داده شده

 ضمنیجدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات  1 هدرفقر
 {باشد. ادارهیکساننیازمندیهای مشخص درجدول 

 { درج گردد}نام داوطلب نام داوطلب 

 { ،درج گرددآفرراامضا میکند که}امضای شخصی :امضای داوطلب 

 {درج گردد }تاریخ:  تاریخ
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(3X 5) 
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و  انتقاالت

سایرخدمات 

الی  الزم 

رسانیدن به 

 مقصد نهایی

مصرف کارگر محلی، 

مواد خام و اجزاء 

اصلی ازجمهوری اسالمی 

 افغانستان

 (5)فیصدی 
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قرارداد عقد شده 

 باشد 

قیمت 

 مجموعی 

(5+6 +7 

+8+9  ) 

 

ر
ا
م
ش
{

 
 
ده
د
ر
گ
 
ج
ر
د

}
 

{
 
ت
ا
ح
ی
ض
و
ت

س
ا
ن
ج
ا

 
ج
ر
دد
د
ر
گ

}
خ  
ی
ر
ا
ت
{

 
ه
د
ش
 
ه
د
ا
د

 
ی
ل
ی
و
ح
ت

د
د
ر
گ
 
ج
ر
د

}
 

واحد  }

فزیکی 

 اجناس
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}قیمت 

واحد 

تحویل 

درمحل 

درج  کار

 {گردد

}مجموع 

قیمت 

تحویل 

درمحل کار 

 فی قلم

 {درج گردد

}قیمت فی 

درج قلم 

 {گردد

}مصرف کارگرمحلی، 

مواد خامو اجزاء 

ازداخلجمهوری اسالمی 

افغانستان طورفیصدی 

تحویلی درمحل کارقیمت 

 فی قلم{

}فروشات و سایر 

مالیات قابل 

پرداخت فی قلم 

درصورتیکه 

قرارداد عقد 

 شود{

}قیمت 

مجموعی 

 فی قلم

درج 

 {گردد

  قیمت مجموعی 
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 بعد از فروش  /ضمنیدمات خ لتکمیبرای جدول قیمت 

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 هماد با درمطابقت اسعار

 07اجناس/ هفورم

 {درج گردد دواطلبی }شماره   :داوطلبیشماره

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

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

 

 قیمت جدولا ستون در اقالم  لست  نماید. تکمیل ذکرشده های رهنمود درمطابقتبا را قیمت جدولهایبایدفورمه داوطلب}

 {گردد. درجنیازمندیها جدولدر اداره توسط  شده مشخص ضمنی خدمات و اجناس لست با  منطبق بایدها

 

1 2 3 4 5 6 7 

شمار

ه 

خدما

 ت 

به استثنای توضیح خدمات )

انتقاالت زمینی و سایرخدمات 

درجمهوری اسالمی الزم

افغانستان جهت رسانیدن 

 (آنهااجناس درمقصد نهایی 

کشور 

 منبع
تاریخ 

 تحویلی در

 مقصد نهایی 

قیمت فی  کمیت و واحد فزیکی

 واحد
قیمت مجموعی فی 

 خدمت

یا  X 6 5)ستون  

 تخمینًا(

}شما

ه ر

خدمت 

درج 

گردد

} 

 }کشور {درج گردد}نام خدمات 

 منبع

خدمات 

درج 

 {گردد

}تاریخ 

تکمیل 

 خدمات در 

مقصد نهایی 

 فی خدمت{ 

 

}تعداد واحد  

و نام   یاکمال

درج واحد فزیکی 

 {گردد

 }قیمت فی

قلم 

درج خدمت

 {گردد

}قیمت مجموعی فی 

درج  خدمت  قلم

 {گردد

  قیمت مجموعی آفر 

 
 {درج گردد}نام داوطلب نام داوطلب 

 { ،درج گرددآفرراامضا میکند که}امضای شخصی امضای داوطلب 

 {درج گردد }تاریختاریخ 
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 ضمانت بانکیآفر:  تضمین

 08اجناس/ه فورم

 

 

 { NPA/AT/99/G-6571/NCB }  :داوطلبی شماره

درج  آن تشخیصیه }درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره  شماره آفربدیل:

 {گردد

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{صفحه ه }شمارحاتصف

 

آفر باید توسط یک بانک راجسترشده تضمین ضمانت بانکی برای  ه}این فورم

 {صادر گردد مندرجدرمطابقت با رهنمودهای 

 {درج گردد}نامبانک ما: 

 {اداره درج گردد}نام و آدرس مکمل ذینفع: 

 {درج گردد}تاریخ تاریخ: 

 ارقام درج گردد{}شماره به شماره تضمین آفر: 

منبعد به نام "داوطلب" آفرخود  {،درج گردد}نام مکمل داوطلب که یافتیماطالع 

هاعالن }شمارشماره تدارکاتاعالن تحت  {درج گردد }نام قراردادبرای اجرای 

 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکات

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

 گردد. 

 قطعیصورت به بدینوسیله  {درج گردد}نام بانک ، ما براساس درخواست داوطلب

درج  }مبلغ به حروف و ارقام، مبلغ مجموعی بدون تعللتعهد میسپاریم که 

 در صورت که داوطلب مرتکببعد ازدریافت اولین تقاضای تحریری شما  را {گردد

 اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

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

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

 شده در آفر

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

 طرف داوطلب برنده

کردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف فراهم ن (4)

 داوطلب برنده

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

 نهم این قانون

 این ضمانت درحاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:

قرارداد یامضاتضمین آفردرصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبانطبق
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امضای قرارداد با داوطلب ( 1) محض درصورتیکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

به شمول میعاد  رروز بعد از ختم میعاد اعتبار آف28( 2) ؛ یابرنده

 درج گردد{ }تاریخ ختم آفرتمدید مدت اعتبار آفر

اد میعاز لقبدرنتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما 

 دریافت شده باشد. فوق

 
 

 {درج گرددمسئول مربوط}امضای امضا: 

 

 }مهر گردد{مهر: 
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 اظهارنامه تضمین آفرآفر:  تضمین

 قابل تطبیق نیست

 09اجناس/ه فورم

 

 {داوطلبی درج گردد}شماره   :داوطلبی شماره

درج  آن تشخیصیه }درصورتیکه این آفربدیل باشد، شماره  شماره آفربدیل:

 {گردد

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

 و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{ صفحه ه شمار}

 

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

 {گردد نام مکمل اداره درج}: به

 م که:امضا نمودیم، اظهار مینمائیما اشخاصیکه در زیر 

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

 گردد. 

از عقد قرارداد با ما درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر می پذیریم که ما 

محروم گردیم. { دگرد تاریخ درجاز } سر{تعدادسال درج گردد}اداره برای مدت 

 وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب (1)

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

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

 شده در آفر

عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از اجتناب از  (4)

 طرف داوطلب برنده

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

 .داوطلب برنده

در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای این اظهار نامه تضمین آفر 

 اقد اعتبار می گردد. قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده ف

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

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

 {ل درج گرددسا، ماه و }روزتاریخ: 

 {مهر گردد}:  مهر

 

آفر باید به نام تمام  ه تضمینمشترک، این اظهارنام یادداشت: درصورت شرکت}

 {گرد هئارارا  آفر شرکا
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 اجازه نامه تولید کننده

 10اجناس/ هفورم

 

 {درج گردد دواطلبی }شماره  :داوطلبی شماره

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

 {گردد

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{و صفحه ه }شمارحاتصف

 

مقام باصالحیت ترتیب در فورمه رسمی تولید کننده توسط  }این اجازه نامه باید

 {و امضا گردد

 {اداره درج گردد}نام مکمل به: 

 

 

نوع اجناس }کننده رسمیولید ت}نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد{ما

}آدرس مکمل کارخانه های تولید فابریکه دربا داشتن {تولید شده درج گردد

اجازه می دهیم آفر را به  {نام مکمل داوطلب درج گردد}به  کننده درج گردد{

عقد قرارداد ارائه نموده و  }نام و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد{مقصد عرضه 

 نماید. 

، ومی قراردادشرایط عم28ما بدینوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 

 می نماییم. فراهم را به اجناس ارائه شده در آفر 

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

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

 }عنوان وظیفه درج گردد{عنوان وظیفه: 

 }نام مکمل داوطلب درج گردد{امضا از جانب: 

 }تاریخ امضا درج گردد{تاریخ: 
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نفعیذ تیفورمه اظهار معلومات مالک  

 11 /اجناس فورم

 الف( هدایات:

 آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است.این فورم جهت جمع -1

 داوطلب )رئیس یا معاون آن( مکلف است این فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید.  -2

 پری نمایند.و یا کنسرسیوم در پروسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانه (JVدر صورتی که داوطلب به صورت مشترک ) -3

 قراردادی فرعی مکلف به خانه پری این فورم می باشد. -4

 در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد. -5

ده یا باالی وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترول و تسلط داشته باشد بشمول اما نه محدود به؛ شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بو طبق این فورم، مالکیت ذینفع؛ -6

تصامیم آن نقش داشته یا زئی در شخص حکمی کنترول و یا در مالک اصلی یا نمایندۀ قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخاص که طور مستقیم و غیر مستقیم، کلی یا ج

 در نفع و ضرر آن شریک باشد.

 فورم معلومات مالکین ذینفع قراردادی )داوطلب برنده(  در ویب سایت ادارۀ تدارکات ملی توأم با قرارداد نشر می گردد. -7

 این فورم به مراجع ذیصالح ارجاع می گردد. -8

 ب( هویت شرکت:

 نام شرکت

 دری:

 پشتو:

 انگلیسی:

 شماره جواز فعالیت:
  

 مرجع صدور جواز فعالیت:
  

 تاریخ صدور جواز فعالیت:
  

 تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت:
  

 ......................................................سایر: مشخص نمایید: □    متشبث انفرادی □         سهامی □       محدود المسئولیت □        تضامنی  ماهیت شرکت:

 ج( شهرت مسئولین شرکت: )رئیس، معاونین و هیئت مدیره(                                                      

ره
ما

ش
 

 اسم پدر اسم

تخلص 

یا نام 

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره
 شماره تماس آدرس محل سکونت

موقف وظیفوی 

 شرکتدر 

دارای سهام 

شرکت 

)طور مستقیم 

یا 

 غیرمستقیم( 

 بلی / نخیر

مقدار و فیصدی 

 سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا 

 غیر مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین 

هیئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 

 غیرمستقیم(

 فیصدی مقدار بلی / نخیر
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1                         

2                         

3                         

 د( شهرت سهامداران: 

ره
ما

ش
 

تخلص  اسم پدر اسم 

یا نام 

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره

موقف وظیفوی  شماره تماس آدرس محل سکونت

 در شرکت

)در صورتیکه 

قابل تطبیق 

 باشد(

دارای سهام 

شرکت 

)طور مستقیم 

یا 

 غیرمستقیم( 

 نخیربلی / 

مقدار و فیصدی 

 سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا 

 غیر مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین 

هیئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 

 غیرمستقیم(

 فیصدی مقدار بلی / نخیر

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 هـ( شهرت مالکین ذینفع:

ه 
ر
ما

ش
 

تخلص  اسم پدر اسم 

یا نام 

خانوادگ

 ی

شماره 

 تذکره

نوعیت مالکیت  شماره تماس آدرس محل سکونت

 ذینفع

موقف وظیفوی 

 در شرکت

)در صورتیکه 

قابل تطبیق 

 باشد(

دارای سهام 

شرکت 

)طور مستقیم 

یا غیرمستقیم 

در  -

صورتیکه 

قابل تطبیق 

 باشد(

 نخیر /بلی 

مقدار و فیصدی 

 سهام

دارای حق 

رأی در 

شرکت 

)مستقیم یا 

 غیر مستقیم(

 بلی / نخیر

دارای حق تعیین 

هیئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقیم یا 

 غیرمستقیم(

 بلی / نخیر

 مقدار

 فیصدی

1               

  

          

2               

  

          

3               
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 ی( تعهد نامه:

 شده، طبق احکام قوانین نافذه مسئول و جوابگو می باشم.اقرار میدارم که تمام معلومات مندرج این فورم کامالً حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدم صحت معلومات درج 

 مهر و امضا: اسم:

 تاریخ: موقف:

 از جانب اداره تدارکات ملی ترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد.این فورم 
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 نیازمندیها جدول- پنجم قسمت

 

 

 

 

 

 محتویاتفهرست 

 وان عن 

 ی هد لست اجناس و جدول تحویل .1

 و جدول تکمیلضمنی لست خدمات  .2

 مشخصات تخنیکی .3

 نقشه های تخنیکی .4

 و معاینات آزمایشات .5

 

 {نیازمندیهاجدول  رتیبیادداشت ها برای ت}

 حاویحد اقل گردیده و  شامل شرطنامهاداره باید توسط  نیازمندیهاجدول 

 و جدول تحویل باشد.ات ضمنی خدم، توضیح اجناس

معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان  فراهم نمودن ل نیازمندیهاجدوهدف از 

درج 4قسمت در کهبه خصوص جدول قیمت  قیقودموثر شانبه صورت  یبرای تهیه آفرها

در صورت انحراف کمیت در زمان اعطا عالوه برآن، گردیده است، می باشد. 

ه درمطابقت با مادمنحیث اساس  جدول قیمتو جدول نیازمندیها قرارداد، از 

 ، استفاده میگردد. دستورالعمل برای داوطلبان42

 مشخص شود:وارد ذیل با درنظرداشت مبدقت اید تاریخیا میعاد تحویل ب

مطابقت با در دستورالعمل برای داوطلبانمفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در .1

یاجناس در مبدَا، )تحویل داللت به (Incoterms2010) بین المللیاحکامشرایط تجارت

، اجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و محمولهمصارف یا 

اجناس به انتقال تحویلی زمانی صورت میگیرد که )الی کشتی انتقال رایگان

 داده شود؛ و تحویلهادهنده 

)امضای  تاریخ ذیل آغاز می گردد: مکلفیت های تحویلی اداره  از  .2

 لیتر آف کریدت(تائید  یا گشایش،قرارداد
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 تحویلی لست اجناس و جدول .1

که توسط داوطلب تکمیل  "شده  پیشنهاد ی"تاریخ تحویل ستونبه استثنای  اداره مکلف است این جدول را }

 میگردد، خانه پری نماید. 

شما

 هر

واحد  کمیت اجناس توضیح

فزیک

 ی

محل 

نهایی 

 مندرج

ه صفح

معلوما

 ت

داوطلب

 ی

 طبق  شرایط تجارت بین المللی تحویلیتاریخ 

((Inco terms 

تاریخ آغاز 

 تحویلی اجناس

تاریخ ختم 

تحویلی 

 اجناس

 

تحویلی  تاریخ

ه پیشنهاد شد

داوطلب  توسط 

توسط داوطلب }

 {خانه پری گردد

1 

 پایپ

HDPE 

طبق رهنمود مندرج مشخصات تخنیکی 

 تحت عنواین: 

 

1. HDPE pipes shall 

meet the 

international 

standards and 

satisfy the 

following 

technical 

specification 

2. Specification of 

HDPE Silicon 

Duct 

3. Detailed 

Specification  of 

HDPE Silicon 

Duct 

500 
کیلو

گدام  متر

شرکت 

مخابرا

تی 

افغان 

تیلی 

کام 

واقع 

مهتاب 

قلعه، 

 -کابل

افغانس

 تان

از  اول:

تاریخ عقد 

 قرارداد

پس سه ماه 

از عقد 

 قرارداد

 

2 500 
کیلو

 متر

یک  دوم:

ماه بعد از 

تاریخ 

دهی  تسلیم

 محوله اول

 

 

3 500 
کیلو

 متر

یک  سوم:

ماه بعد از 

تاریخ 

دهی م تسلی

 محوله دوم

 

 کیلومتر 1500 مقدار مجموعی
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 آن و جدول تکمیلبعد از فروش  /ضمنیلست خدمات  .2

 تحویلی شده درخواست  ریختا به مطابقت در و واقعی باید  تکمیلی ریختا نماید. تکمیل را جدول این باید اداره}

 {باشد (INCOTERMS) المللی بین تجارت شرایط و اجناس

 

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه 

قابل اجرا 

 (باشد

 محل اجرا واحد فزیکی
تاریخ نهایی 

 تکمیل خدمات

      

      

      

      

      



 

 

48 
 

 مشخصات تخنیکی .3

 ,کیفی اجناس /مشخصات تخنیکی

بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم این  مشخصات تخنیکی ضم شرطنامه می باشد. 

 ارایه نمایند. را  داوطلبان قیمت های خویش شرطنامه 

 

 نقشه های تخنیکی

 می باشد.  {}قابل تطبیق نیستترسیمات شرطنامه ها شاملاین 

 {رج نماییدرانیز د ترسیمات }درصورتیکه اسناد شامل شوند،  لست

 ترسیماتلست 

 مقصد ترسیماتنام  ترسیماتشماره 

   

 

 ومعاینات آزمایشات

 اجرا می گردند:  توسط هیات موظف ادارهآزمایشات و معاینات ذیل

 ؛تفتیش بصری اجناس

 ؛تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس

  ؛تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس

نوعیت، کیفیت و آزمایشات فوق الذکر حین تسلیمی اجناس به منظور تدقیق 
 تکمیلی مقدار اسناد به مالحظه سند فرمایش؛ صورت می گیرد.

همه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط هئیات موظف در موقع نوت:

 تحول دهی جنس صورت میگیرد.
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 دادقسمت ششم: شرایط عمومی قرا

 تعریفات -1ماده 

 
 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت:  -1

 هو ادار هکتبی میان اکمال کنندهقرارداد: موافقتنام -2

 شمول ضمایم، ملحقاتشامل اسناد قرارداد به است که 

 میباشد. آناسناد مربوط  و

نامه قرارداد و تاسناد مندرج موافقاسناد قرارداد:  -3

 تعدیالت منضمه آن می باشد. 

قیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده  -4

گردیده و می قرارداد مشخص  هدرموافقتنام است که

و یا بق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید تواند مطا

 تعدیل گردد. 

 روز تقویمیروز:  -5

اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن )در صورت : تکمیل -6

درمطابقت با شرایط اکمال کننده توسط موجودیت( 

 درجقرارداد.من

موادخام، ماشین آالت، تجهیزات و سایر اشیای  اجناس: -7

برای این قرارداد اکمال کننده آن را تحت شرایط که 

 نماید.می تهیه  اداره

ضمنی مربوط را که اجناس و خدمات  نهادیستاداره:  -8

 تدارک می نماید. شرایط خاص قراردادمطابق 

متمم اجناس تحت این قرارداد خدمات خدمات ضمنی: -9

حفظ و مراقبت ابتدائی  بیمه، نصب، آموزش ومانند 

وسایرمکلفیت های اکمال کننده تحت این قرارداد 

 میباشد.

شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق باالی  -10

قرارداد که از طرف اداره با نظرداشت ماهیت و نوعیت 

 تدارکات تعیین می گردد. 

حقیقی و یا حکمی است که اکمال  رعی: شخصقراردادی ف -11

از  یا اجرایبخش تحت این تدارکاتازاجناس  یقسمت

ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و خدمات 

 طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.

حقیقی یا حکمی است که طبق احکام کننده: شخص اکمال -12

قانون و طرزالعمل تدارکات با وی عقد قراداد گردیده 

 باشد.

شرایط خاص درمحل که : اجناس تدارک شدهتسلیمی  محل -13

 .مشخص می گردد قرارداد

 

اسناد  -2ماده 

 قرارداد
 

ضمایم آن کهمرتبط، قرارداد و  هدهند تمام اسناد تشکیل 2.1

ومبین اسناد قرارداد می باشد، الزم و ملزوم  متمم

موافقتنامه و ترتیب تقدم آن ها در یکدیگر بوده 

قرارداد ذکر می گردد، منحیث یک کل اسناد قرارداد 
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 محسوب می گردد. 

تقلب و  -3ماده 

 فساد
اجبار ، تبانیفساد، تقلب، ه اداره از ارتکاب عمل هرگا 3.1

ی در مراحل داوطلبی یا اجری ادو اغفال توسط قرارد

اطالع کتبی میتواند با قرارداد اطمینان حاصل نماید، 

روز قرارداد را فسخ  )14در خالل مدت )به قراردادی 

ماده  1قرارداد در روشنی بند  نماید. در این صورت فسخ

 35صورت گرفته و احکام ماده  شرایط عمومی قرارداد 35

 قابل تطبیق می باشد.  شرایط عمومی قرارداد

در این ماده معانی ذیل را افاده می اصطالحات آتی  -1

 :نمایند

یا دادن  ،دریافت ،درخواست از : عبارتفساد (1)

مستقیم هرچیز صورت مستقیم یا غیر هب نهادپیش

غیرمناسب کارکردهای جانب با ارزشیکه به صورت

)کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد(  دیگر

 ؛را تحت تاثیر قرار دهد

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان : تقلب (2)

حقایق که عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال 

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول 

منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای 

 مکلفیت ها صورت گیرد؛

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

کارمندان داوطلبان و یا میان داوطلبان و 

صد نامناسب ابدست آوردن مقاداره که به منظور 

رستاعمالسائرین نادبه شمول تحت تاثیرقراردادن 

 طرح گردیده باشد؛

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

تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان 

به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به 

 صورت مستقیم یا غیر مستقیم؛ 

اخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا ایجاد  (5)

درست در پروسه کتمان اسناد و اظهارات نا

 تدارکات. 

اکمال کننده مرتکب اعمال هر گاه کارمند اداره و یا  3.2

این ماده گردد، مطابق احکام  1فساد و تقلب مندرج  بند 

قانون مجازات گردیده و مکلف به پرداخت جبران خسازه 

 نیز می گردد.  

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

 نماید.   

 تجارت بین المللیشرایط  4.2

وجایب حقوق و  ین المللی واین سند شرایط تجارت بدر  -1

مشخص می گردد  شرایط خاص قراردادطرفین در آن در 

مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض 

 نباشد؛

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

 استفاده صورت می گیرد.  ، مشخص می گردد خاص قرارداد

 تمامیت توافق  4.3

این قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده 

مذاکرات بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و 

 جانبین ملغی می گردد.میان کتبی و شفاهی قبلی 

 تعدیل 4.4

تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که 

مطابق احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و مندرجات 

 شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

مهلت دهی، این بند، هیچگونهتخفیف،   2با رعایت جز  -1

یا اجتناب از تطبیق شرایط و مکلفیت ها توسط  یکی 

از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به 

و استثنا قرار دادن مجاز نبوده آن لطمه وارد نماید 

تداوم نقض  از جانبین، یکینقض قرارداد توسط 

 را مجاز نمی سازد. قرارداد 

یا جبران حیت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، صال -2

تحت این قرارداد کتبی و تاریخ داشته و توسط  هخسار

نماینده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده 

 و باید مبین حقوق و اندازه استثنا باشد. 

 قابلیت جدایی 4.6

یا شرایط این قرارداد ممنوع  یا یکی از احکام هرگاه

، این امر منجر به شودتطبیق دانسته  غیرقابلملغی یا 

شرایط قرارداد احکام و الغا و عدم تطبیق سایر 

 نمیگردد. 

 زبان -5ماده 
اسناد سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

مربوط آن به یکی از زبان های ملی ترتیب میگردد. در 

داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که 

گردیده، ترتیب میگردد. در مشخص شرایط خاص قرارداد در

صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به سایر 

آن نیز یب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده زبان ها ترت

ضم قرارداد میگردد، که در صورت نیاز به وضاحت، به 

 ترجمه مربوط استنباط میگردد. 

اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر  5.2

 ناشی از عدم صحت آن می باشد. 

شرکت  -6ماده 

 های مشترک
اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا هرگاه  6.1

انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت مشترک در قبال ایفای 

تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحیث 

رهبر دارنده صالحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیل 

شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن بدون موافقت قبلی 
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 وده نمی تواند. اداره تغییر نم

واجد  -7ماده 

 بودن شرایط
هر تابعیت اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

اکمال کننده و یا  کشور واجد شرایط را داشته باشند.

قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده 

یا در آن کشور ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان 

 کشور فعالیت نمایند، اتباع همان کشور محسوب میگردند. 

منشا س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2

اصطالح منشآ از کشور واجد شرایط را داشته باشند. 

عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، 

ا در نتیجه ساخت، پروسس و یا تولید و پروسس شده و ی

سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده طی 

 باشد. 

یه اطالع -8ماده 

 ها
هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت  8.1

کتبی صورت میگیرد. هدف از کتبی عبارت از تبادله 

اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دریافت آن می 

 باشد.  

اطالعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر  8.2

ر می باشد. در صورت هر دو تاریخ تسلیمی و تاریخ اعتبا

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

قانون  -9ماده 

 نافذ
 قوانین جمهوری اسالمی افغانستاناین قرارداد تابع  9.1

جمهوری اسالمی بوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین 

 صورت میگیرد.  افغانستان

حل  -10ماده 

 منازعات
اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را  10.1

برای حل منازعات و اختالفات ناشی از این قرارداد با 

 کرات غیر رسمی بخرچ دهند.  ااستفاده از مذ

روز جانبین درحل منازعه یا اختالفات ( 28در خالل )هرگاه  10.2

موضوع به مرجع ، به نتیجه نرسندمشورۀ دوجانبه  توسط

ارجاع  شرایط خاص قراردادنازعات مندرج حل وفصل م

 میگردد. 

 علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد  -1

ادامه خواهند داد مگراینکه طوردیگری موافقه 

 ؛ ونمایند

پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را تمام  اداره -2

 پرداخت می نماید. 

تفتیش  -11ماده 

و بررسی ها 

 توسط حکومت

مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و  اکمال کننده 11.1

یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط این 

اکمال قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

از تفیتش و  یکننده توجه داشته باشد که عمل جلوگیر

بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم شرایط 
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عمومی قرارداد ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ 

 قرارداد می گردد. 

 حدود -12ماده 

 تاکماال
 نیازمندیها جدولدر اکمال قابل ضمنیاجناس و خدمات  12.1

 می شود. مشخص 

تحویلو  -13ماده 

 مربوط اسناد
جدول اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

  33ماده  1با رعایت بند جدول نیازمندیها مندرج  اکمال

صورت میگیرد.  جزئیات انتقال و  قرارداد شرایط عمومی

سایر اسناد که توسط اکمال کننده باید تسلیم داده 

 مشخص میگردد.  شرایط خاص قراردادشوند، در 

 -14ماده 

ی لیت هاوومس

 اکمال کننده

 درمطابقت باباید راضمنی اکمال کننده اجناس وخدمات  14.1

در جدول تحویل و تکمیل و  قرارداد شرایط عمومی12ماده 

اکمال می شرایط عمومی قرارداد 13مطابقت به ماده 

 نماید. 

قیمت  -15ماده 

 قرارداد
پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس  15.1

قیمت آفر اکمالکننده صورت میگیرد. هر نوع تعدیل قیمت 

 از این امر مستثنی است.  شرایط عمومی قراردادمجاز در 

شرایط  -16ماده 

 پرداخت
پرداخت درصورتیکه قابل پیش هرگونه  لپرداخت ها بشمو 16.1

 صورت میگیرد. قراردادشرایط خاص طبق ، (اجرا باشد

درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام اکمال کننده  16.2

با انوایس که نشان دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال 

شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره 

 ارائه می نماید. 

( روز بعد از 30به اکمال کننده در خالل مدت ) پرداخت ها 16.3

قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط اداره، صورت 

میگیرد. در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون 

 تدارکات تطبیق می گردد.  

افغانی صورت  واحد پولی پرداخت ها به قراردادی به 16.4

ت صفحه معلومامیگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در 

 طور دیگر تذکر رفته باشد. داوطلبی 

در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در  16.5

تانه مندرج مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد، تکمدت 

شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می 

 باشد. 

مالیات  -17ماده 

و مکلفیت های 

 گمرکی

جمهوری اسالمی افغانستان  بیرون ازدر صورتیکه اجناس  17.1

ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول مالیات بر 

معامالت انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع 

مالیات که در خارج از جمهوری اسالمی افغانستان قابل 

 پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد. 

درداخل جمهوری اسالمی افغانستان صورتیکه اجناس در  17.2
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تمام مالیات، پرداخت مسؤلیت کلی  شده باشد،ساخته 

عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به 

 اداره بر عهده اکمال کننده می باشد. 

اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از  17.3

یا  معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش هاهرگونه 

، درکشورفرمایش دهندهامتیازات)در صورت موجودیت(

 استفاده نماید. 

تضمین  -18ماده 

 اجرا
تذکر شرایط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1

روز بعد از در یافت  10رفته، اکمال کننده باید در مدت 

نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ  مشخص شده 

 تهیه نماید. ،شرایط خاص قرارداددر 

در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال  18.2

 کننده، مبلغ تضمین غیر قابل استرداد می باشد. 

باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر تضمین اجرا  18.3

شرایط واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شده 

یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه خاص قرارداد 

 گردد.  

( روز بعد از تکمیل تعهدات 28تضمین اجرا در خالل مدت ) 18.4

مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های ورنتی، به 

شرایط خاص مگراینکه دراکمال کننده مسترد میگردد، 

 طوردیگرمشخص شده باشد.قرارداد 

 حق چاپ -19ماده 

 و نشر
حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در  19.1

برگیرنده معلومات که توسط  اکمال کننده به اداره 

ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و یا در 

صورتیکه توسط اکمال کننده و یا به اداره توسط شخص 

ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث محفوظ 

 می باشد. 

 -20ه ماد

 معلومات محرم
اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا  20.1

سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط 

سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را 

بدون موافقه کتبی طرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه 

یا ختم  این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ

قرارداد فراهم گردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، 

اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و سایر معلومات 

را که از اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف 

در حد که برای انجام وظایف وی تحت این قرارداد نیاز 

باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد 

ادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت با قرارد

 اخذ می نماید.  شرایط عمومی قرارداد  20ماده 

 ارقام و یا سایر معلومات نباید همچو اسناد، اداره  20.2

دریافت شده از اکمال کننده را به هرمنظوریکه به این 

. به همین نمایدقرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده 
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ارقام و یا  کننده نباید همچواسناد،، اکمال ترتیب

غیراز  مقاصدرا به  اداره ر معلومات دریافت شده ازسای

 .نمایداجرای این قرارداد، استفاده 

این ماده باالی معلومات  2و  1های مندرج  بند مکلفیت  20.3

 ذیل قابل تطبیق نمی باشد:

و دولت با سایر نهاد  اکمال کننده آن معلومات که  -1

 های تمویل کننده این قرارداد شریک می سازند؛

یا معلوماتیکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس  -2

 عامه گردد؛

معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از  -3

طرف مقابل بدست نیامده و مالکیت طرف علنی کننده 

 بوده است ؛ یا 

اختیار طرف قرارداد از معلومات که بطور قانونی در  -4

جانب طرف سوم که مکلف به رعایت محرمیت نمی باشد، 

 قرار گرفته باشد.

نباید هرگونه تعهد دررابطه به حفظ این ماده احکام  20.4

محرمیت داده شده توسط هریک ازجانبین را قبل از تاریخ 

قرارداد درارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق 

 به آن تعدیل نماید.

این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز  احکام 20.5

 قابل تطبیق می باشد. 

عقد  -21ماده 

 قرارداد فرعی
اعطای  درمورد تباً که باید اداره را اکمال کنند 21.1

 فرعیتحت این قرارداد، درصورتیکه قباًل در هایقرارداد

. واگذاری باشد اطالع  دهد نگردیدهمشخص  آفر داوطلب 

بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و 

ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی 

مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این 

 قرارداد را متاثر نمی سازد. 

شرایط عمومی   7و  3 موادقراردادهای فرعی باید احکام  21.2

 نمایند. را رعایتقرارداد

فیصد حجم قرارداد  20در صورتیکه قرارداد فرعی الی  21.3

بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد، یا قرارداد 

فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده  20فرعی بیشتر از 

این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی باشد 

گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت 

قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد 

 نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.  

مشخصات  -22ماده 

 ومعیارها
 مشخصات تخنیکی و ترسیمات 22.1

قابل اکمال تحت این قرارداد باید با اجناس و خدمات  -1

جدول  5قسمت مندرجمشخصات تخنیکی و ستندرد های 
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درصورتیکه کدام  .مطابقت داشته باشندنیازمندیها

ستندردهای رایج در قابل اجرا ذکرنشده باشد، ستندرد 

 آن قابل اجرا می باشد.  باالترازکشور منشا و یا 

ز پذیرش هر نوع مسوولیت در می تواند ا اکمال کننده -2

که به مشخصات یا سایراسناد قبال طراحی، ترسیمات، 

نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار 

وی قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به 

 اداره انکار نماید.

از کودها و ستندردهایکه رارداد در صورتیکه در ق -3

قرارداد درمطابقت به آنها تطبیق میگردد تذکر رفته 

باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود 

مشخص گردیده است. در جریان  جدول نیازمندیهاکه در 

تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و ستندردها 

بقت با صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در مطا

 قابل اجرا می باشد.  شرایط عمومی قرارداد  33ماده 

بسته  -23ماده 

 بندیو اسناد
منظور ه بس را طبق قرارداد، اجنا اکمال کننده  23.1

جلوگیری از تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن به 

د. بسته بندی باید نمای مقصد نهایی بسته بندی می

رطوبت و یا توانایی مقاومت در برابر گرما، سرما، 

قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد. وزن و 

اندازه بسته بندی باید با در نظرداشت فاصله مقصد 

 نهایی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی تعیین گردد. 

درداخل یا بیرون و نوشته ها بسته بندی، عالمه گذاری  23.2

با معیارات خاص که در قرارداد درج  بسته ها باید

و  شرایط خاص قراردادگردیده بشمول معیارات مندرج  

سایر رهنمود های ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته 

 باشد. 

 بیمه -24ماده 
بصورت که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید  اجناس 24.1

از کشور  پولیکه به آسانی قابل تبدیل واحدبامکمل 

جریان ، تخریب در درمقابل مفقودی –بوده  واجد شرایط

شرایط با تولید، انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت 

جراء یا به طوریکه قابال(Incoterms2010) تجارت بین المللی

، بیمه شده باشد ،مشخص شده است شرایط خاص قرارداددر 

طوری دیگر ذکر شده  شرایط خاص قراردادمگر اینکه در 

 باشد. 

 انتقال -25ماده 
 شرایط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

(Incoterms2010) شرایط خاص اینکه در صورت میگیرد، مگر

 ی تذکر رفته باشد.طور دیگرقرارداد

 -26ماده 

آزمایشات و 

 معاینات

از جانب مصرف تحمل اکمال کننده به مصرف خود و بدون  26.1

ضمنی اجناس و خدمات  معاینات  تمام آزمایشات واداره، 

درج گردیده، شرایط خاص قرارداد را طوریکه درمربوط 

 نجام خواهد داد.ا

 مربوط درمحالتفوق الذکر می تواند  معایناتآزمایشات و  26.2
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،در محل تحویل، مقصد قراردادی فرعی ، اکمال کننده

سایر محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان  ویانهایی 

از آن تذکر رفته باشد انجام شرایط خاص قراردادکه در  

این ماده در صورتیکه آزمایش و  3یابد. با رعایت بند 

معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی 

فرعی وی انجام یابد، تسهیالت و همکاری الزم بشمول 

ه دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید فراهم سازی زمین

به معاینه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره 

 فراهم میگردد. 

 یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور درآزمایشات و اداره 26.3

را خواهد  شرایط عمومی قرارداد26.2 مادهمعایناتمندرج

ف مربوط به همچو تمام مصاراینکهاداره داشت، مشروط بر

 متحمل شود.  حضور را

همچو آزمایشات و آماده  کمال کنندهدر صورتیکه ا 26.4

ه قبلی که محل و زمان انجام اطالعیمعاینات باشد، با 

معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را 

مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ثالث و یا تولید 

کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک 

و یا نماینده وی در جریان معاینه و آزمایش را اداره 

 حاصل می نماید.

یا معاینه  میتواند از اکمال کننده هر آزمایشو اداره 26.5

نبوده اما بمنظور تثبیت مطابقت را که درقرارداد درج 

و ستندرد با مشخصات تخنیکی  مشخصات و کار آیی اجناس

ا های مندرج این قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاض

نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و 

آزمایشات به قیمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در 

صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، 

جایب وی تحت این واجراآت اکمال کننده و انجام سایر 

قرارداد را متآثر سازد، تعدیالت الزم در تاریخ تحویل و 

 یب متآثره صورت میگیرد. تکمیل و سایر وجا

را شات و معاینات اکمال کنندهراپور نتایج همچو آزمای 26.6

 ماید. نمی ادارهارائهبه 

پرزه جات آن را که در  یاو میتواند اجناس  اداره 26.7

آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا در مطابقت به 

مشخصات  نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا 

اجناس و پرزه جات رد شده را تصحیح یا تعویض نموده و 

تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد 

ب اداره، انجام نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جان

دهد. اکمال کننده آزمایش و معاینه صورت گرفته را با 

صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار 

 دیگر تکرار می نماید. 

اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش و  26.8

و پرزه جات آن، حضور اداره و یا اجناس معاینه 

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

مکلفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر 

 نمی سازد. 

ریمه ج -27ماده 

 تاخیر
در صورتیکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا  27.1

قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات ضمنی آن 

در زمان معینه آن نگردد، جریمه تآخیر مطابق حکم ماده 

 قانون تدارکات و حکم یکصد و  هشتم سی و نهم 

طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع 

قدار جریمه تاخیر وضع شده بالغ میگردد. در صورتیکه م

فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق  10بر 

 فسخ میگردد.   شرایط عمومی قرارداد  35ماده 

 ورانتی -28ماده 
اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناسجدید،  28.1

مودلها میباشد و اینکه جدید ترین  غیرمستعمل و از

، می باشنددرطرح و مواد را شاملسازی ها آنها تمام به

 تصریحگردیده باشد. مگراینکه درقرارداد طوردیگری 

شرایط 22ماده  1بند  2جز  آن با درنظرداشتبرعالوه  28.2

اکمال کننده تضمین مینماید که اجناس  ،عمومی قرارداد

اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و  عاری از نواقص ناشی از

یا نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت 

 استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.  

ماه بعد از تسلیمی و پذیرش  12ورانتی باید برای مدت  28.3

شرایط خاص اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در 

ماه بعد از  18تذکر رفته است و یا به مدت  قرارداد

تاریخ حمل از بندر یا بارگیری از کشور منشا، هر دوره 

مگر اینکه که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. 

 طور دیگر تذکر رفته باشد. شرایط خاص قرارداددر 

اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را  28.4

مول شواهد موجود مطلع می سازد. از ماهیت نواقص بش

اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط 

 اکمال کننده را فراهم میسازد.  

مدت در ، اکمال کننده اطالع از نواقصبهمحض دریافت  28.5

اجناس ناقص را  بدون تحمل  ،شرایط خاص قراردادمندرج

 مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید. 

در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در  28.6

نشود،  شرایط خاص قراردادمدت میعاد معینه مندرج  

اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  

روی دست میگیرد. این اقدامات سایر حقوق اداره تحت 

 این قرارداد را متآثر نمی سازد.   

حق ثبت  -29ماده 

 اختراع
این ماده توسط  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1

اداره، مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق 

اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق 

موجود در مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد 
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توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی به معیاد قرارداد 

 . یردمی پذدالیل ذیل 

اجناس  هنصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاد -1

 درکشوریکه محل آن درآنجا واقع میباشد؛ و

 فروش درهرکشوریکه اجناس درآنجا تولید شده اند -2

معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن این 

به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و یا در قرارداد 

ضمنًا از آن تذکر بعمل نیامده باشد، و استفاده از 

اجناس و اجزای آن با مواد، تجهیزات و تاسیسات که 

توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد 

 نمی گردد. 

در صورت اقامه دعوی و یا ادعا علیه اداره ناشی از  29.2

با را این ماده، اداره اکمال کننده  1موارد مندرج بند 

به طی و اکمال کننده اقدام اطالعیه کتبی مطلع ساخته 

مراحل دعوی و ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات 

را به مصرف خود انجام می یا دعوی بمنظور تسویه ادعا 

 دهد.

روز بعد از دریافت  28مدت  هرگاه اکمال کننده در 29.3

اطالعیه از جانب اداره موفق به اطالع اقدام خویش به 

منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق 

اقدام و مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا می 

 باشد. 

و مذاکره طی مراحل دعوی  به منظور کمک های الزم اداره  29.4

را به درخواست اکمال کننده انجام داده، و اکمال 

 کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.   

اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق  29.5

اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق 

مالکیت فکری و یا حقوق مالکیت و جایداد موجود در 

ارداد توسط اداره را  به شمول مصارف حقوقی معیاد قر

 به عهده می گیرد.  

ود حد -30ماده 

 لیتوومس
 حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: به استثنای 30.1

تحت این قرارداد، مسوولیت تحمل کننده اکمال -1

نقصان، ضرر، از دست دهی استفاده، از دست 

دادن تولید یا از دست دادن مفاد، مصارف 

ندارد، مشروط بر اینکه این استثنا تکتانه را 

وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر به وضع 

 جریمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛

وعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و ممج -2

قصور بیشتر از مجموعه قیمت قرارداد بوده نمی 

تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گیرنده 

هیزات ناقص یا مصارف ترمیم یا تعویض تج

ه تخطی خسارمکلفیت اکمال کننده برای جبران 

 حقوق حق اختراع نباشد.  
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 -31ماده 

یردرقوانین یغت

 نافذه و مقررات

به استثنای اینکه درقرارداد طوردیگری ذکر شده باشد،  31.1

( روز قبل 28بیست وهشت ) مدتبعد از در صورتیکه 

ازتاریخ تسلیمی آفرقانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد 

جمهوری  دارایحیثیت قانونی درنظامنامه که المال یا 

تعدیل  یا ملغی ،اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نشر

طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا گردیده باشد،

ر تاریخ تحویلی و د قیمت قرارداد گردد، تغییرات معادل

وارد میگردد. علی الرغم این در قیمت قرارداد ،

صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبالً 

اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغیرات معادل قابل 

 . اجرا دانسته نمی شود

حاالت  -32ماده 

 Force) غیرمترقبه

Majeure) 

ر اثر حاالت غیر در صورت وقوع  تآخیر در اکمال د 32.1

مترقبه جریمه تآخیر، عدم استرداد تضمین اجرا یا فسخ 

 قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

( در این ماده Force Majeureهدف از حاالت غیر مترقبه ) 32.2

عبارت از واقعات یا شرایط خارج از کنترول اکمال 

منشا آن  کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و

ناشی از غفلت و بی پروایی وی نباشد. این حاالت می 

جنگ ها یا  تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

انقالبات، آتش سوزی ها، سیالب ها، بیماری های واگیر، 

 می تواند. بوده  تحریم حمل و نقل، قرنطینمحدودیت های 

در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه، اکمال کننده در اسرع  32.3

وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع 

می سازد. اکمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی 

امکان ادامه داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که 

نباشد را جستجو می نماید.  غیرمترقبهمتآثر از حاالت 

ه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده مگر اینک

 باشد. 

دستور  -33ماده 

و تعدیالت  تغییر

 قرارداد

شرایط عمومی   8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

، در هر زمان با صدور اطالعیه، تغییرات الزم را قرارداد

در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد 

 نماید:

یا مشخصات، درصورتیکه  ، طرح هادیزاین ،در ترسیمات -1

 تحت این قرارداد صرف برای اداره تولید گردد؛ اجناس

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 .باید تهیه گرددکننده که توسط اکمال ضمنیخدمات  -4

در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش  33.2

مصارف و یا زمان مورد نیاز برای اجرای مکلفیت های 

اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در 

قیمت قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و 

قرارداد طبقآ تعدیل میگردد. هر گونه در خواست تعدیل 

روز بعد از  28ال کننده تحت این ماده باید توسط اکم
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تاریخ در یافت دستور تغییر توسط اکمال کننده صورت 

 میگیرد. 

خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد،  قیم 33.3

قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه میگردد. 

اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه 

خدمات مشابه برای سایر طرف ها در یافت می نماید، 

 تجاوز نماید. 

 هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در 33.4

 صورتی امضا تعدیالت توسط طرفین معتبر می باشد. 

تعدیل  -34ماده 

 میعاد قرارداد
میعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با  هرگاه در 34.1

شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی در 

اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت 

گردد، موضوع را فورًا  شرایط عمومی قرارداد  13به ماده 

تآخیر و دالیل آن اطالع می  طور کتبی با ذکر مدت محتمل

صورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده دهد. در

طرزالعمل  د و هشتمسی ام قانون تدارکات و حکم نو

 تدارکات، صورت می گیرد. 

شرایط   32 مندرج ماده به استثنای حاالت غیر مترقبه، 34.2

، تاخیر توسط  اکمال کننده در انجام  قراردادعمومی 

اد، منجر به وضع جریمه دمکلفیت هایش تحت این قرار

 شرایط عمومی قرارداد26تآخیر در مطابقت با ماده 

میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت 

 این ماده تعدیل گردیده باشد.   1با بند 

تم و خ -35ماده 

 قرارداد فسخ
 به اثر تخطی قراردادیفسخ  35.1

در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور  -1

اطالعیه کتبی به اکمال کننده قرارداد را تمامًا یا 

 قسمًا فسخ نماید. 

بخش یا یک حویلی موفق به تهرگاه اکمال کننده  (1)

مندرج قرارداد یا در مدت  تتمام اجناس درمد

، قراردادشرایط عمومی 34هآن طبق ماد هتمدید شد

 نگردد. 

موفق به اجرای سایر وجایب  هرگاه اکمال کننده (2)

 ؛ یامندرج قرارداد نگردد

هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده  (3)

در جریان داوطلبی یا اجرای قرارداد دست به 

شرایط عمومی  3اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

 زده باشد.  قرارداد 

ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

، اکمال کننده مکلف به شرایط عمومی قرارداد 35

جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. 

اکمال کننده مکلف به در صورت فسخ قسمی قرارداد 

 اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.

 سبب افالسفسخ به  35.1
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زمان می در صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر  -1

تواند با صدور اطالعیه به اکمال کننده، قرارداد را 

فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افالس، جبران خساره 

 به اداره قابل تادیه نمی باشد.

 یک جانبه توسط ادارهفسخ  35.2

 ،به اکمال کننده ل اطالعیهمیتواند با ارسا اداره -1

فسخ نماید. اطالعیه باید  قرارداد را قسمًا یا کالً 

مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ 

 قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.  

روز بعد از اخذ  28اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  -2

مطابق شرایط قرارداد و  ،اطالعیه فسخ توسط اداره

قیمت قرارداد پذیرفته میشود.  برای اجناس 

اداره یکی از موارد ذیل را انتخاب می  باقیمانده،

 نماید:

شرایط وقیم ر مطابقت با تحویل و تکمیل هربخش د (1)

 و یاقرارداد؛ 

قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه انصراف از  (2)

که  ضمنیشده به اکمال کننده برای اجناس وخدمات 

که قباًل توسط اکمال ئیقسمًا تکمیل ومواد وبخش ها

 است.کننده تهیه شده 

 -36ماده 

 واگذاری
واکمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد  اداره 36.1

اینکه د، مگرنرا کاًل یا قسمًا واگذارکرده نمیتوان

 شده باشد. کسبقبلی جانب دیگره موافق

منع  -37ماده 

 صادرات
در انجام تمام رسمیات اکمال کننده علی الرغم مکلفیت  37.1

صادرات، هر نوع محدودیت صادرات متوجه اداره، جمهوری 

یت وضع شده در استفاده از داسالمی افغانستان و یا محدو

اس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که تجهیزات، اجن

توانائی اکمال کننده در  کشور منشا وضع گردد وتوسط 

اکمال  دات مندرج قرارداد را سلب نمایدایفای تعه

سازد، کننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش معاف می 

اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام  براینکه مشروط

 تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نماید.  
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 شرایط خاص قرارداد  -هفتم قسمت 

شرایط  ه ماد

 عمومی قرارداد
 شرایط عمومی قرارداد موادضمایم و تعدیالت

ماده  1بند  8جز 

شرایط عمومی  1

 قرارداد

شرکت /مخابرات و تکنالوژی معلوماتیوزارت : ادارهنام 

 افغان تیلی کام

 1بند  13جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

گدام شرکت از:  اند عبارت مقصد نهایی محل  پروژه

 مهتاب قلعه، کابل، افغانستانمخابراتی افغان تیلی کام، 

ماده  2بند  1جز 

شرایط عمومی  4

 قرارداد

معانی اصطالحات شرایط تجارتی طوریکه در شرایط تجارت بین 

 المللی تعیین شده است ؛ شرایط تجارت بین المللی

(Incoterms){DDP 2010} می باشد 

ماده  2بند  2جز 

شرایط عمومی  4

 قرارداد

میباشد.  2010(Incoterms)بین المللی تجارت ویرایش اصطالحات

DDP 

 5ماده  1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

 می باشد. دری و یا پشتوزبان قرارداد: 

 8ه ماد1بند 
شرایط عمومی 

 قرارداد

 :می باشدقرارذیل  اداره، آدرس ارسال اطالعیه ها برای

نماینده شرکت مخابراتی افغان  –ببرک حیدری قابل توجه: 

 تیلی کام

 محمد جان خان وات  آدرس:

 یوزارت مخابرات و تکنالوژاطاق: ه طبقه یا شمار

 کام یلیشرکت افغان ت یمعلومات

 افغانستان - کابلشهر: 

 409 416 749 93+تلیفون: 

 b.haidari@afghantelecom.af ایمیل آدرس: 

 s.akramy@afghantelecom.af کاپی:

 10هماد 2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی 

 افغانستان:

در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه 

قبل از ارجاع به  موضوعجمهوری اسالمی افغانستان باشد، 

به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را  محاکم ذیصالح

و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین جع می گردد 

 نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد.

عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به در صورت 

mailto:b.haidari@afghantelecom.af
mailto:b.haidari@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
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 مرجع حل و فصل فوق موضوع به محکمه ذیصالح راجع میگردد. 

 13ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

سایر اسناد یکه توسط اکمال کننده  انتقال و جزئیات 

مانند مورد نیاز،  از: }اسنادت اند رگردد عباارائه می

تصدیق  جاده ای، حمل ونقلیادداشت ، یک بل بارگیری

 معاینه و کیفیت جنس توسط اداره ملی ستندرد )انسا( {

قبل از رسیدن اجناس دریافت  ادارهاسناد فوق الذکر توسط 

اکمال کننده درمقابل  ،دریافت عدم خواهند شد، درصورت

 ل خواهد بود.وولنتیجه مساهرگونه مصارف با

 15ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی  قیمت

 "نمی باشد".تکمیل شده، قابل تعدیل 

 16ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

روش و شرایط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت این 

یم پرداخت بعد از تائیدی ت قرارداد قرار ذیل می باشد:

گدام شرکت وله به متخنیکی در مقابل انتقال هر مح

 مخابراتی افغان تیلی کام طور ذیل صورت میگیرد:

پایپ یک ماه  HDPEکیلومتر  500دهی  انتقال و تسلیم -1

 بعد از تاریخ عقد قرار داد.

 پایپ یک ماه بعد از تاریخ تسلیم HDPEکیلومتر  500 -2

 وله اول.دهی محم

 پایپ یک ماه از تاریخ محموله دوم HDPEکیلومتر  500 -3

 16ماده  5بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

میعاد تاخیر پرداخت بعد از اینکه فرمایش دهنده باید به 

 :بپردازد تکتانهاکمال کننده 

 ."قابل تطبیق نیست"

 ."قابل تطبیق نیست": نرخ جبرانی قابل اجراء

 18ه ماد 1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 {است.  الزمتضمین اجراء }

 .قرارداد مجموعی قیمتاز  {%7} :مبلغ تضمین اجراء

 18ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

و یا سایر اسعاری  {افغانیتضمین اجراء به واحد پولی }

به شکل  که به آسانی قابلیت تبادله را داشته باشند؛ و

 {قابل قبول است.ضمانت بانکی با اعتبار}

 18ماده  4بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

( روز 28تضمین اجرا در خالل مدت ):}استرداد تضمین اجراء

تعهدات مندرج کار و تامینات بعد از بعد از تکمیل 

قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های ورنتی، به اکمال 

 {. کننده مسترد میگردد
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 23ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

بسته بندی، عالمه گذاری و ارائه اسناد در داخل و بیرون 

 :  بسته ها

 نام و آدرس داوطلب درج گردد: 

 HDPEکیلومتر پایپ  1500تدارک  نام پروژه:

  NCB/6571-NPA/AT/99/G  شماره داوطلبی:

اداره ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، توجه: 

  -کابل ، معاونیت مسلکی، سکرتریت آفر گشایی،تدارکات ملی

 افغانستان

 اسناد الزم ، وگذاری}نوع بسته بندی الزم باجزئیات، عالمه 

 می باشد. {درج گردد بسته بندی

 24ه ماد 1بند 

رایط عمومی ش

 قرارداد

 پوشش بیمه طور ذیل خواهد بود : 

  DDP 2010) یالملل نیتجارت ب طیدر شرا کهیطور مهیپوشش ب

Incotermsباشد. ی( مشخص شده است، م 

 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

طوریکه در شرایط تجارت بین  اجناسلیت انتقال وومس

 می باشد.  ،مشخص شده است (Incoterms) 2010 المللی

 

 26ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 آزمایش و معاینه : 

هیأت تشریح مطابق مشخصات فرمایش دهنده تفتیش ذیل را 

 انجام خواهند داد:

 ؛تفتیش بصری اجناس 

 ؛تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس 

 ؛تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس  

آزمایشات فوق الذکر حین تسلیمی اجناس به منظور تدقیق 
نوعیت، کیفیت و تکمیلی مقدار اسناد به مالحظه سند 

 فرمایش؛ صورت می گیرد.

سایر تفتیش و بررسی که ادارات ذیربط اخذ کننده و مصرف 

کننده را در رابطه به تکمیل مشخصات تخنیکی اجناس 

 ؛اطمینان دهد

همه تفتیشی ها و بررسی ها حین تسلیمی جنس توسط  نوت:

 دهی جنس صورت میگیرد. یلهئیات موظف در موقع تحو

 26ماده  2بند 

عمومی بشرایط 

 قرارداد

{ راه اندازی محل تحویلی اجناسآزمایش و معاینه در }

 میگردد.

 27ماده  1بند 

شرایط عمومی 

فی در  قیمت مجموعی قرارداد فیصد 0.1 اندازه جریمه تآخیر

 روز می باشد. 
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 قرارداد

 
می قیمت قرارداد { فیصد %10}جریمه تآخیر  حد اکثرمبلغ

 باشد. 

 

 28ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

قابل  :اجناس و خدمات پس از فروش مدت اعتبار ورانتی

  تطبیق نیست.

 28ماده  5بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 می باشد. {روز کاری 5}تعویض فوری اجناس ناقصمیعاد رد و 
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 فورمه های قرارداد –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11اجناس/فورمه 

 قراردادتنامه موافق   12اجناس/فورمه 

 تضمین اجراءفورم    13/اجناسفورمه 

 ینپیش پرداختضمفورم ت   14/اجناسفورمه 
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 نامه قبولی آفر2

11اجناس/ فورم  

}شماره صدور این نامه را درج نمایید{شماره: }تاریخ صدور این نامه تاریخ: 

 را درج نمایید{

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایید{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید{آدرس:   

}نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمایید{:به  

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایید{آدرس:  

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم 

 اطالع داده میشود که آفر هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن

برای شما}تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید{مؤرخ  ارائه شده

}مبلغ قطعی مجموعی مبلغ به قیمت}نام پروژه یا قرارداد را بنویسید{، تدارک

طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای  را به ارقام و حروف بنویسید{،

 توسطاین ادارهشده است  دقیق و تصحیحتمندرج شرطنامه مربوطه،  داوطلبان

است. گردیده قبول  

تقویمی از تاریخ صدور این  ( روز10لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده )

نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل تدارکات و مواد بیست 

و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمین اجرای قرارداد را 

طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم 

به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین نمایید، در غیر آن در مطابقت 

 آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

}نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج مشخصات تدارکات/ قرارداد: 

 نمایید{

}شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید{:تشخیصیه تدارکاتشمارۀ   

}قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج قیمت مجموعی قرارداد: 

 نمایید{

}نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در نوعیت تضمین اجرای قرارداد: 

 شرطنامه درج گردیده است را بنویسید{

}مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و مقدار تضمین اجرای قرارداد: 

 حروف درج نمایید{

}تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید.{زمان عقد قرارداد:   

}محل عقد قرارداد را بنویسید.{مکان عقد قرارداد:   

                                                 

 
طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم  پنجم( حکم هشتاد و 1طبق فقره ) 2

میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه 

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

ل نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، برنده ارسا

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  یبعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبول
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همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه 

این نامه به شما ارسال گردید
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قرارداد  هموافقتنام  

 12اجناس/ فورمه

 

مربوط خانه پری می این فورمه را درمطابقت با رهنمودهای  ده}داوطلب برن

 {نماید

 میان  {روز، ماه و سال درج گردد}به تاریخقرارداد ه تنامقاین مواف

 {جمهوری اسالمی افغانستاناداره و اداره تدارکاتی درج گردد }نام مکمل (1)

 و که منبعد بنام اداره یاد می شود

}نام کشور ت ثبت شده تحت قوانین ککه شر {درج گردد }نام اکمال کننده (2)

درج  }آدرس اکمال کنندهل کننده درج گردد{ که دفتر مرکزی آن اکما

 د، عقد گردیده است. منبعد بنام "اکمال کننده" یاد میشو{گردد

اجناس و  جزئیات }طوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی 

به مبلغ ا برای تدارک اجناس فوق داوطلب برنده ر فرآ{ضمنیدرج گردد خدمات

 که {درج گردد}قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، بااسعار مشخصه درقرارداد 

 ، قبول نموده است. منبعد بنام "قیمت قرارداد" یاد میشود

 :ینمایدتصدیق مموارد ذیل را این موافقتنامه 

که افاده می نمایند را  همان معنیکلمات و اصطالحات موافقتنامه،  دراین -1

 است.در نظر گرفته شده  درشرایط قرارداد برای آنها

بوده و برای  اکمال کنندهاداره و  قرارداد میانتشکیل دهنده اسناد ذیل  -2

 هر یک از آنها منحیث بخشی از قرارداد استنباط میگردد:

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 شرایط خاص قرارداد (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 و مشخصات تخنیکی( نیازمندیهاتخنیکی )به شمول جدول نیازمندیهای  (4)

 اصلی قیمت  های آفراکمال کننده و جدول (5)

 ادارهاطالعیه اعطاء توسط  (6)

 {عالوه گردد}هرگونه اسناد دیگر  (7)

این قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت  -3

اسناد به ترتیب فهرست تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت 

 فوق خواهد بود.  

اخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که در مقابل پرد  -4

اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر نوع نواقص را در مطابقت همه اجناس را 

 جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

مبالغ قابل اجرا تحت نماید که قیمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5

احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی و رفع 

 نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد. 

بدینوسیله جانبین تصدیقمینمایند که این موافقتنامه درمطابقت با قوانین 

}روز، ماه و خ و سر از تاریخ فوق الی تاری جمهوری اسالمی افغانستان بوده

 قابل اعتبار می باشد.  {درج گردد سال

 اداره:به نماینده گی از 

 {اسم درج گردد}اسم: 
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 }امضای مقام ذیصالح {امضاء: 

 {عنوان وظیفه درج گردد}عنوان وظیفه امضا کننده 

 {شهرت شاهد درج گردد}در حضور داشت 

 

 :ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده

 گردد{}اسم درج اسم: 

 عنوان وظیفه امضا کننده: }عنوان وظیفه امضا کننده درج گردد{

 {مقام ذیصالح}امضای امضاء: 

 {شهرت شاهد درج گردد}درحضورداشت 
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه }

 {شده خانه پری می نماید

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و :  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گردد}نام مکمل : مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمین  هشمار} شمارۀ تضمین اجراء:

منبعد بنام که {، درج گردد}نام مکمل اکمال کننده حاصل نمودیم که  اطالع 

مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد "اکمال کننده" 

را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره  {درج گردد }روز، ماه وسال

 عقد {ضمنی درج گردد} توضیح مختصر اجناس و خدمات اکمال محترم شما بمنظور 

 می نماید. 

می عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز الزم 

 باشد. 

مبلغ به }یم که بدون چون و چرا مبلغ تعهد می نمائ اکمال کننده،به درخواست 

کتبی شما که نشان دهنده بمجرد دریافت تقاضای را{ حروف و ارقام درج گردد

مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمینه های تخطی قراردادی از شرایط 

 ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

اعتبار دارد و هر نوع  {روز، ماه و سال درج گردد}این تضمین الی تاریخ 

تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر 

 بانک تسلیم داده شود. 

اطاق تجارت بین المللی، به استثنای  785رره منتشره شماره تضمین تابع مق این

 )الف( آن میباشد. 20ماده  2فقرۀ 

 

 د{درج گردبا صالحیت بانک و اکمال کننده نماینده  ، نام و وظیفه}امضا

 

 بانک{ }مهر

 

 کننده{ اکمال }مهر
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 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

این فورمه را مطابق رهنمود ارائه به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک }

 {شده خانه پری می نماید

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گردد}شماره و :  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {گردداستفاده }ورق رسمی بانک 

 {گردداداره درج }نام مکمل : مستفید شونده

 {درج گرددتضمین پیش پرداخت  ه}شمارتضمین پیش پرداخت:  هشمار

 و آدرس }نامحاصل نمودیم که  اطالع{نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

یاد می شود، منبعد بنام "اکمال کننده" که{، درج گرددمکمل اکمال کننده 

 {درج گردد وسال}روز، ماه مؤرخ { درج گرددقرارداد  هشمار}شماره قرارداد 

را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور 

 عقد نماید. {ضمنی درج گرددتوضیح مختصر اجناس و خدمات }اکمال

پیش پرداخت در مقابل عالوه برآن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، 

 پیش پرداخت صورت میگیرد.  تضمین 

مبلغ به }تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ  ده،اکمال کننبه درخواست 

رابمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده { حروف و ارقام درج گردد

تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس 

 صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

روز، ماه و سال درج }توسط اکمال کنندهاین تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت 

 اعتبار و قابل اجرا می باشد.   {روز، ماه و سال درج گردد}الی تاریخ  {گردد

 میباشد. اطاق تجارت بین المللی 785تضمین تابع مقرره منتشره شماره  این

 ضا نماینده با صالحیت اخذ گردد{}ام

 بانک{ }مهر

 


