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 مقدمه

اسناد مشابه معياری طبق شرطنامه معياری توسط اداره تدارکات ملی این 

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بين المللی ترتيب اوطلبی د

گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک خدمات غير مشورتی که با 

تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی  1استفاده از وجوه عامه

 مقيد، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گيرد.  باز،
 

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

در صورت مغایرت ميان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به 

 قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

ه معياری تدارک غير مشورتی منضمه با انفاذ این شرطنامه، شرطنام

صادره واحد پاليسی تدارکات اسبق وزارت  PPU/C050/1391متحدالمال شماره 

 ماليه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 
 

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

ده تمویل می گردند از تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کنن

 اسناد معياری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند. 

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پاليسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af  :ویب سایت اداره تدارکات ملی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ  عبارت از پول یا وجوه عامه 1

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

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

 می شود، می باشد.هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختيار اداره گذاشته 

 

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

 الف.  عمومی

  -1ماده 

  داوطلبی
ير خدمات غ به منظور تدارک شرطنامه رااین  دارها 1.1

ادر مينماید. ص شرطنامهاین  (1)مشورتی مندرج ضميمه 

این داوطلبی و تعداد بخش ها به تشخيصيه  نمبر ،نام

معلومات  هصفح درشمول نام و نمبر تشخيصيه هربخش 

 .درج می باشدداوطلبی 

مکلف است، خدمات غير مشورتی را به تاریخ  برنده داوطلب 1.2

  اید.ارائه نم داوطلبی فحه معلوماتصمندرج 

 در این شرطنامه: 1.3

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

مانند فکس، ایميل و تلکس همراه با اسناد دریافتی 

 توسط طرف مقابل می باشد؛

در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد  -2

 بکار برده می شود؛

 "روز" به معنی روز تقویمی می باشد. -3

 -2ماده 

 وجوه

 

 

اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل  2.1

تعهد از وجوه مالی  یقسمتمراحل پيشبرد آن را تعهد و 

تحت قرارداد که این شرطنامه  موجهبرای تادیات  شده را

وجوه  صادر گردیده است به کار می گيرد. منظور آنبه 

عبارت از هر نوع منابع پولی اختصاص داده شده برای 

از بودجه ملی، عواید ادارات، شرکت ها و تصدی  ادارات

های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختيار دولت قرار 

 گرفته اند می باشد.

 -3ماده 
 داوطلب

 واجد شرایط

 

هرکشوری را با  تابعيتميتوانند شرکای وی داوطلب و  3.1

داشته  معلومات داوطلبی حهصف مندرجمحدودیت های  رعایت

که داوطلب، قراردادی و قراردادی  در صورتد. نباش

فرعی، ساکن، تبعه و یا ثبت در یک کشور بوده و یا 

مطابق قوانين همان کشور فعاليت نماید، تبعه همان 

هرگونه مواد، تجهيزات و منشا کشور محسوب می گردد. 

ت انجام این قرارداد از کشور واجد شرایط خدمات جه

  باشند. 

 اظهارنامهرمه های داوطلبی( )فو قسمت سومداوطلبان در  3.2

بصورت مستقيم یا غير مستقيم  عدم وابستگیمبنی بر  را

مشاور یا نهاد دیگری که  و یا حال با در گذشته

ه را دیزاین، مشخصات تخنيکی و سایر اسناد دیگری پروژ

تهيه یا اینکه منحيث مدیر پروژه پيشنهاد گریده، 

رت خدمات و ارائه می نمایند. شرکت که در تهيه یا نظا

در واجد شرایط  قات آن از جانب اداره گماشته شدهمتعل

 داوطلبی نمی باشند.  این 

ه خود ک می باشندواجد شرایط  صرف زمانی تشبثات دولتی 3.3

به اساس قانون تجارت مختاری مالی و قانونی داشته و 
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 . نداشته باشند تضاد منافع نموده و  فعاليت

وژه جهت پرداخت به اشخاص یا هرگونه برداشت از بودجه پر 3.4

این تورید یا  هها یا جهت تورید اجناس در صورتيکنهاد 

به تصميم شورای  به باور جمهوری اسالمی افغانستانپرداخت 

ممنوع  امنيت ملل متحد مطابق فصل هفتم منشور ملل متحد

 باشد، صورت گرفته نمی تواند. 

شده و یا  اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم 3.5

  تحت پروسه محروميت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده
و تحت پروسه محروميت از ویب سایت اداره تدارکات ملی 

 قابل دریافت می باشد. 

 -4ماده 
اهليت  

 داوطلب

 خدمات ارائه تمام داوطلبان شرح ابتدایی شيوه پيشنهادی 4.1

 الزم یرا بشمول نقشه ها و چارت هاخویش  و جدول فعاليت 

 ارائه نمایند. 

داوطلبان معلومات و اسناد ذیل را در آفر خویش شامل  4.2

طور صفحه معلومات داوطلبی مينمایند. مگر اینکه در 

 دیگر تذکر رفته باشد:

ن دهنده وضيعت حقوقی، محل اصلی اسناد که نشا نسخه -1

صالحيت نامه کتبی مهر و امضا و ثبت، آدرس تجارتی 

 شده؛

( 5)  اجرا شده در ات غير مشورتیخدمارزش مجموعی  -2

 اخير؛سال پنج 

( سال 10) دريت و اندازه مشابه جربه کاری با ماهت -3

در داوطلبی  اخيرسال ( 5اخير در داوطلبی داخلی و )

اجرا شده و  خدمات غير مشورتیو جزئيات بين المللی 

کر با ذفيصد تکميل گردیده باشد(  70) در جریانیا 

تماس  آنبا  معلومات بيشترب کس طرف قرارداد که جهت

 گرفته شود.

اجرای این  که جهتاقالم عمده تجهيزات پيشنهاد شده  -4

 قرارداد؛

اجرای این  جهتکه کليدی اهليت و تجارب کارمندان  -5

 پيشنهاد ميگردند؛قرارداد 

و  بيالنس تفتيش شدهگزارش وضعيت مالی داوطلب مانند  -6

 ؛اخيرسال  (5)ش در يگزارش تفتیا 

ن دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی مدارک نشا -7

سایر  صورت حساب بانکی یابرای اجرای این قرارداد )

بدون ، که نزد داوطلب منابع مالی قابل دسترس(

شموليت پيش پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد 

بشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای سایر 

 . رداد ها و آفر های ارائه شده باشدقرا

در مورد دعاوی در جریان و یا صورت گرفته  معلومات -8

در پنج سال اخير که داوطلب در آن دخيل بوده باشد 

بشمول طرفين دعوی، مبلغ تحت منازعه و احکام صادره 
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 در مورد. 

 .معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی -9

تدارکات کرایه گيری جایداد ها شرایط اهليت فوق مد در  4.3

 نظر گرفته نمی شود. 

باشد، مکلف به ( JVشرکت مشترک )صورت که داوطلب  در 4.4

صفحه معلومات رعایت موارد زیر می باشد. مگر اینکه در 

 طور دیگر تذکر رفته باشد:  ،داوطلبی

دستور این  4ماده 2آفر شامل معلومات مندرج بند   -1

 برای هر شریک مشترک باشد؛العمل 

 توسط تمام شرکا امضاو سایر اسناد ارائه شده آفر   -2

 شده باشد؛

یک نقل موافقتنامه امضا شده توسط تمام شرکای شرکت   -3

مشترک که بيانگر تقسيم مسؤليت های هر شریک بوده و 

جداگانه در یا و مشترک اینکه تمام شرکا بصورت 

اجرای این قرارداد مطابق شرایط قرارداد مسؤل می 

  گردد؛باشند، ارائه 

و مسؤل  یدهمعرفی گرد یکی از شرکا منحيث شریک اصلی  -4

قبول مسؤليت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از 

 سایر شرکا می باشد؛

اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت   -5

 ميگيرد؛

معيارات اهليت باید حد اقل ب جهت اعطای قرارداد، لداوط 4.5

 نماید: تکميلذیل را 

صفحه معلومات مدت مندرج  درحجم معامالت ساالنه  -1

 ؛بیداوطل

( 1تجربه منحيث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد ) -2

با ماهيت و اندازه قرارداد خدمات غير مشورتی  

صفحه معلومات مندرج   مدتدر این تدارکات   مشابه

)بمنظور مطابقت با این معيار داوطلب باید  داوطلبی

نموده تکميل را ( فيصد خدمات غير مشورتی 70حد اقل )

ت دعوا بوده و مبلغ تحت . قرارداد که تحباشد

( فيصد قيمت قرارداد باشد، نمی 10منازعه بيشتر از )

 ؛تواند منحيث تجربه مد نظر گرفته شود

دارایی های سيال و یا تسهيالت قرضه که دسترسی به  -3

 صفحه معلومات داوطلبیکمتر از مبلغ تذکر رفته در 

نباشد و بيشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر 

خت قابل اجرا تحت ها بدون شموليت پيش پرداقرارداد 

 ؛ این قرارداد

در قرارداد های کرایه گيری جایداد، اداره می تواند  4.6

اهليت را طبق ماهيت تدارکات مورد نظر معيار های 

 تعيين نماید. 

استمرار دعوی  یا استمرار صدور فيصله حکميت بر    
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جر به من ،عليه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک در گذشته

 فاقد اهليت شمرده شدن آنان شده می تواند.

، هر داوطلبانبرای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت  4.7

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

فيصد معيار های اهليت را تکميل نماید. ارقام اهليت 

و مجموع ارقام   هم جمع می گردد هر شریک شرکت مشترک با

( فيصد معيار اهليت را تکميل 100رکا حد اقل )اهليت ش

جر به رد آفر شرکت مشترک عدم تکميل شرط باال من نماید.

 .می گردد

 ی فرعی در تکميل معيار هاتجربه و منابع قرارداد  4.8

مگر اینکه در  وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود،ت

 طور دیگر تذکر رفته باشد. صفحه معلومات داوطلبی

هر  -5ماده 

داوطلب یک 

 آفر

هر داوطلب می تواند یک آفر را بصورت انفرادی یا  5.1

منحيث شریک شرکت مشترک ارائه نماید. هر گاه داوطلب 

بيشتر از یک آفر ارائه نموده و یا در بيشتر از یک 

آفر شرکت داشته باشد منجر به رد تمام آفر های که 

ميگردد. اشتراک منحيث  نمودهداوطلب در آن اشتراک 

ادی فرعی و آفر بدیل در صورتيکه مجاز باشد از قرارد

 این امر مستثنی است. 

 -6ماده 
مصارف 

 داوطلبی

داوطلب بمصرف خود آفر را تهيه و تسليم نموده و اداره  6.1

 مسؤليت چنين مصارف را ندارد.

 -7ماده 
بازدید از 

 ساحه

 خطرات احتمالیداوطلب می تواند با قبول مسئوليت و  7.1

و محيط و ماحول آن بازدیده نموده و  مربوط از ساحه کار

خدمات غير  معلومات الزم جهت ترتيب آفر و عقد قرارداد

را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل به مشورتی 

 عهده داوطلب می باشد.

 ب.  شرطنامه

  -8ماده 

مندرجات 

 شرطنامه

 

ماده  این شرطنامه شامل اسناد ذیل و ضمایم صادره مطابق  8.1

 می باشد:دستور العمل این  10

 قسمت اول: دستور العمل برای داوطلبان 

 قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی 

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی

 قسمت چهارم: کشور های واجد شرایط

 قسمت پنجم: جدول فعاليت

 قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد

 قسمت هفتم: شرایط خاص قرارداد 

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

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد  
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داوطلب باید تمام رهنمود ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات  8.2

ارائه عدم در صورت نماید. بررسی شرطنامه را  مندرج

، آفر غير جوابگو پنداشته شده و رد معلومات مورد نياز

نامه توسط شرطميگردد. قسمت های سوم، پنجم، و نهم 

صفحه  مندرجداوطلب خانه پری و آفر به تعداد کاپی های 

 ارائه ميگردد.  ،معلومات داوطلبی

 -9ماده 
توضیح 

 شرطنامه 

داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بيشتر  9.1

صفحه را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج 

مطالبه نماید، مشروط بر اینکه  معلومات داوطلبی

( 4باز و ) یدر داوطلب( روز 10به متذکره حد اقل )مطال

قبل از ميعاد تسليمی آفرها به  ديمق یروز در داوطلب

( روز 3)نموده باشد. اداره درخالل مدت  ارائه اداره  

 ديمق یدر داوطلل ی( روز کار2باز و ) یدر داوطلب یکار

توضيح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این 

مام داوطلبانيکه شرطنامه را دریافت نموده توضيح به ت

 اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال ميگردد. 

به منظور توضيح و جواب به سواالت پيرامون مندرجات  9.2

شرطنامه، درصورتيکه درشرطنامه ذکرشده باشد اداره 

ميتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از 

صفحه معلومات مندرج در  داوطلبی در محل، تاریخ و وقت

از داوطلب تقاضا می شود تا در  دعوت نماید. داوطلبی،

صورتيکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل 

( روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به 5)

اداره تسليم نماید.  گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به 

بشمول هر جواب دیگری شمول سواالت و جوابات ارایه شده 

( روز به 5مدت حد اکثر )خالل  تهيه شده  بعد از جلسه، در

تمام داوطلبانيکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال 

ميگردد. هر گونه تعدیل شرطنامه در نتيجه جلسه قبل از 

این  10داوطلبی با صدور ضميمه شرطنامه در روشنی ماده 

 دستورالعمل صورت می گيرد.

 -10ماده 

تعديل 

 شرطنامه

اداره ميتواند، در طول ميعاد تسليمی آفر ها با صدور  10.1

 ضميمه شرطنامه را تعدیل نماید.

ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به  10.2 

داوطلبانيکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال 

ميگردد. داوطلبان دریافت ضميمه را به صورت کتبی تصدیق 

 ایند.می نم

اداره می تواند به منظور در اختيار قراردادن وقت کافی  10.3 

برای داوطلبان جهت تهيه آفر، طی یک ضميمه ميعاد تسليمی 

این دستورالعمل  20ماده  2آفر ها را در مطابقت با  بند 

 تمدید نماید.

 ج.  تهیه آفرها

صفحه که در آفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان  11.1 -11ماده 
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اسناد مشخص گردیده ترتيب ميگردد.  معلومات داوطلبی زبان آفر 

سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان حمایوی و 

های دیگر ارایه ميگردد، اداره می تواند در صورت لزوم 

ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. جهت 

 گردد.   توضيح آفر، به ترجمه ارایه شده  استناد می 

 -12ماده 

اسناد شامل 

 آفر

 :می باشد شامل آفر اسناد ذیل 12.1

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

آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمينآفر  تضمين -2

 ؛این دستور العمل 16ه درمطابقت با ماد

 جدول فعاليت های قيمت گذاری شده؛ -3

 فورمه معلومات اهليت و اسناد داوطلبی؛ -4

 فر های بدیل در صورت که مجاز باشد؛ آ -5

 ( و5فورم اظهار معلومات مالکيت ذینفع شماره ) -6

 .یاسناد مطالبه شده در صفحه معلومات داوطلب ریسا -7

داوطلب می تواند تخفيف خود را جهت برنده شدن در  12.2

 بيشتر از یک قرارداد پيشنهاد نماید.

 -13ماده 

 قیم آفر 

و  (1)ی مندرج ضميمه قرارداد برای خدمات غير مشورت 13.1

قيمت های مشخصات قسمت هشتم به اساس جدول    فعاليت 

 .عقد می گرددگذاری شده قسمت پنجم 

مشخصات جدول داوطلب باید برای تمام اقالم که در  13.2

یا الیحه وظایف قسمت هشتم و فهرست آن در جدول 

رائه نماید. اقيمت  قسمت پنجم می باشد یفعاليت ها

قيمت ارائه نشده باشد، قيمت آن  نهااقالم که برای آ

در جدول فعاليت ها شامل شده محسوب گردیده و پرداخت 

در صورت تصحيح، اغالط خط زده  به آن صورت نمی گيرد.

 شده، تصحيح شده، امضا و تاریخ تصحيح درج ميگردد.  

تمام محصوالت قابل پرداخت، ماليات، بشمول ماليات بر  13.3

و سایر مکلفيت های مالی قابل   (BRT)2معامالت انتفاعی 

پرداخت تحت این قرارداد در قيمت مجموعی آفر شامل 

 گردد.   

 6و احکام بند  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 13.4

، شرايط خاص قرارداد و  شرايط عمومی قراداد 6ماده 

آفر در جریان اجرای قرارداد قابل تعدیل  3قيمت های

 وشرايط عمومی  ت الزم مندرج ميباشند. داوطلب معلوما

 را همراه با آفر خویش ارائه می نماید. خاص قرارداد

جزئيات قيمت پرداخت به خدمات اضافی عين مقدار جهت ت 13.5

                                                 
BRT: Business Reciept Tax 2 

 در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، "نرخ ها و قیمت ها" حذف و "قیمت مجموعی" درج گردد 3
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توسط قرارداد  (5)و  (4)در فورمه ضميمه  یمجموع

  داوطلب ارائه می گردد. 

  -14ماده 

اسعار آفر 

 و پرداخت 

ورت ميگيرد. مگر اینکه افغانی ص یپرداخت به واحد پول 14.1

 طور دیگری تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر 

 -15ماده 

میعاد 

 اعتبار آفر 

اعتبار  صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج   15.1

این مدت در داوطلبی های ملی نمی تواند  داشته باشد.

( روز بعد از ختم ميعاد تسليمی آفر ها 90از ) کمتر

فر های با مدت اعتبار کمتر از ميعاد مندرج باشد. آ

این شرطنامه، غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد. در 

روز  120از  ين المللی ميعاد اعتبار آفر کمترداوطلبی ب

 بوده نمی تواند. 

در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا 

تقاضای مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید نماید. 

اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت 

ميگيرد. در صورت تمدید ميعاد اعتبار آفر، ميعاد 

اعتبار تضمين آفر نيز برای مدت مشابه تمدید ميگردد. 

داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغييرات وارد 

این دستورالعمل از این امر  16ماده نماید، حاالت مندرج 

ثنی است. در صورت رد درخواست تمدید ميعاد اعتبار مست

آفر از جانب داوطلب، تضمين آفر مسترد می گردد. در 

صورت در جریان بودن طی مراحل محروميت داوطلب، تضمين 

 آفر وی مسترد نميگردد.

 -16ماده 

تضمین آفر 

و اظهار 

نامه تضمین 

 آفر 

ر را مکلف است، تضمين یا اظهار نامه تضمين آف داوطلب 16.1

منحيث جزء آفر خود تهيه نماید. آفر بدون تضمين آفر 

 غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد.   

مشخص گردیده  صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمين آفر در  16.2

و می تواند به  واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل 

ارایه گردد. تضمين  صفحه معلومات داوطلبیتبدیل مطابق 

 تواند:آفر می 

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

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

هر کشور واجد شرایط تهيه نماید. هر گاه نهاد صادر 

کننده تضمين آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان 

موقعيت داشته باشد، باید نهاد مالی مشابه در داخل 

می افغانستان اجرای تضمين آفر را  ضمانت جمهوری اسال

 نماید.  

تضمين آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3

)فورمه های قرارداد و  9قسمت تضمين آفر مندرج 

و یا فورمه های دیگری که قبل از تسليمی آفر  تضمینات(

 توسط اداره منظور گردیده باشد، ترتيب گردد. 

،  اين دستورالعمل  16ماده  5بند  در صورت تطبيق هدایت -4

با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت  قابل پرداخت 
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 باشد. 

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

 نخواهد بود.

این  15ماده  2ميعاد اعتبار تضمين آفر درمطابقت با بند  16.3

( روز بيشتر از ميعاد اعتبار  28دستورالعمل، حد اقل )

 و یا ميعاد تمدید شده آن باشد. آفر

در صورت که تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر در  16.4

این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد،  16مطابقت با ماده 

تمام آفر های که توام با تضمين آفر یا اظهار نامه 

تضمين آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غير جوابگو 

 پنداشته شده رد می گردند.

تضمين آفر داوطلبان غير موفق  بعد از تهيه تضمين اجرا   16.5 

 توسط داوطلب برنده، به آنان  مسترد ميگردد.

و یا بوده اجرا قابل در حاالت ذیل اظهارنامه تضمين آفر  16.6 

 تضمين آفر مسترد نمی گردد:

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

این  15ماده  2رد  بند معينه تسليمی آن به استثنای مو

 دستور العمل؛

در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی  -2

 در جدول قيمت های ارایه شده در آفر؛

در صورت اجتناب داوطلب از پذیرش اشتباهات محاسبوی در  -3

 این دستور العمل؛ 27ماده  2آفر در مطابقت با بند 

ر خالل مدت اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد د -4

 معينه؛

 عدم ارائه تضمين اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ -5

 در صورت محروميت داوطلب به دليل تخطی در این داوطلبی. -6

، تضمين آفر یا باشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 16.7 

اظهار نامه تضمين آفر باید بنام داوطلب مشترک باشد. 

جاد نگردیده باشد، درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ای

تضمين آفر بنام هریک شرکای شامل نامه تصميم ایجاد 

 داوطلب مشترک، ترتيب گردد.

 -17ماده 

آفر های 

 بديل 

آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در   17.1

 به عمل آمدهاز قبولی آن تذکر  صفحه معلومات داوطلبی

ای بدیل را داوطلب می تواند آفر هدراین صورت باشد. 

يکه با آفر اصلی تسليم نموده و اداره  صرف در صورتهمرا 

ی نازلترین قيمت باشد، آفر آفر اصلی ارائه شده دارا

 بدیل را مالحظه می نماید.

توضيح آن   تکميل وتاریخ آفر بدیل،  درصورت قبولی 17.2 

درج گردیده است در  صفحه معلومات داوطلبیدر طوریکه 
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 می شود.   ارزیابی در نظر گرفته

، داوطلبانيکه 17ماده  4نای موارد ذکر شده بند به استث 17.3 

آفر تخنيکی بدیل را ارائه می نمایند، باید اول آفر که 

به نيازمندیهای شرطنامه بشمول ساحه داوطلبی، مطابق 

معلومات اساسی تخنيکی، اسناد گرافيکی و مشخصات تخنيکی 

فر اصلی، داوطلب باشد، را ارائه نماید. به عالوه تسلمی آ

معلومات الزم جهت ارزیابی آفر بدیل بشمول محاسبات، 

مشخصات تخنيکی، تفکيک قيمت ها، شيوه های پيشنهادی 

انجام خدمات غير مشورتی و دیگر جزئيات مربوط را ارائه 

می نماید. اداره صرف آفر بدیل تخنيکی با نازلترین نرخ 

ا مد نظر که در مطابقت مشخصات تخنيکی اصلی باشد، ر

قابل  های بدیل متفاوت از مندرجات ذکر شده، ميگيرد. آفر

 قبول نميباشد. 

درصورتيکه ارائه آفر تخنيکی بدیل برای قسمت خاص خدمات  17.4 

مجاز باشد، این صفحه معلومات داوطلبی غير مشورتی در 

نقشه و  الیحه وظایفیا  مشخصات تخنيکی جدول در بخش ها 

. شيوه ارزیابی آفر های ميگردد قسمت هشتم تذکر شامل یها

  درج می گردد.  صفحه معلومات داوطلبیبدیل در 

 -18ماده 

شکل و 

 امضاء آفر

اصلی تمام اسناد شامل آفر را  نسخهداوطلب مکلف است،  18.1

این دستورالعمل ترتيب و با کلمه "اصل"  12مطابق ماده 

عالمه گذاری نماید. بر عالوه کاپی های آفر با کلمه 

صفحه معلومات عالمه گذاری شده و به تعداد مندرج  "کاپی"

تسليم گردد. درصورت موجودیت تفاوت ميان اصل و  داوطلبی

 کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.

اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک  18.2

ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب در 

  4ماده  3بند  2یا جزء  4ماده   2 بند 1مطابقت با جزء 
تمام صفحات آفر که نوشته این دستورالعمل امضاء گردد. 

یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را امضا نموده، 

 امضا گردد.     

هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی  18.3

ده قابل اعتبار ميباشد که  توسط شخصيکه آفر را امضا نمو

 یا نماینده با صالحيت داوطلب امضا شده باشد.

تغيير یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود،  هيچگونه 18.4

مگر اینکه مطابق هدایات اداره یا برای اصالح اشتباهات 

داوطلب باشد. که در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی 

 که آفر را امضا نموده، امضا می گردد.  

 ر هاد. تسلیمی آف

 -19ماده 

تسلیمی، 

مهر و عالمت 

 گذاری آفر

داوطلب آفر را در پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده  19.1

 گذاشته و باالی آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنویسد.

 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتيب گردیده باشد: 19.2
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صفحه معلومات عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت به  -1

 باشد؛داوطلبی 

صفحه معلومات  مندرج تدارکات حاوی نام، نمبر تشخيصيه -2

 باشد.  شرايط خاص قرارداد و  داوطلبی

دستور این  19ماده  2بر عالوه نياز تشخيصيه مندرج بند  19.3

العمل، داخل بسته حاوی نام و آدرس داوطلب باشد تا در 

 صورت اعالم آفر نا وقت، آفر باز نشده مسترد گردد.  

ت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره درصورتيکه پاک 19.4

مسؤليت بيجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب االجل را 

 ندارد.

 –20ماده 

میعاد  

تسلیمی 

 آفرها

صفحه آفر ها باید قبل از ختم ميعاد تسليمی مندرج  20.1

صفحه معلومات داوطلبی به آدرس مندرج  معلومات داوطلبی

 تسليم گردند.

ورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق اداره می تواند در ص 20.2

، ميعاد تسليمی آفر دستور العمل برای داوطلبی 10ماده 

ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مکلفيت 

های  اداره و داوطلب در طول ميعاد تسليمی تمدید شده 

 ادامه می یابد.  

 

 -21ماده 

آفر های نا 

 وقت رسیده

رد گردیده و بدون باز شدن مسترد رسيده  دیرآفر های  21.1

 ميگردند.

 -22ماده 

انصراف، 

تعويض و 

تعديل 

 آفرها

داوطلب می تواند، قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها،  22.1

با ارسال اطالعيه کتبی که توسط نماینده با صالحيت 

نيز داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحيت نامه مربوط 

عویض، تعدیل و یا از آن موجود باشد، آفر خویش را ت

 انصراف نماید.  این اطالعيه باید:

این دستورالعمل ارسال  19و  18در مطابقت با مواد  -1

گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نيز با کلمات 

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

قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها توسط اداره دریافت  -2

 شده باشد.  

بعد از ضرب االجل تعویض یا تعدیل آفر ها انصراف،   22،2

 تسليمی آفر صورت گرفته نمی تواند.   

در فاصله  هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 22،3 

زمانی ميان ضرب االجل تسليمی آفر ها و ختم ميعاد 

اعتبار آفر طوری که در فورمه تسليمی آفر تذکر رفته 

می شده اعتبار آفر صورت گرفته ن مدیدبشمول ميعاد ت

 استردادتواند. انصراف در چنين حالت منتج به عدم 

تضمين آفر یا اجرای اظهار نامه تضمين آفر مطابق 

 ميگردد.دستور العمل برای داوطلبی  16ماده 

آفر تعدیل داوطلب تخفيف را تنها در آفر اولی یا در  22،4

مل پيشنهاد می در مطابقت با این ماده دستور العشده 

 نماید.
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 آفر گشايی و ارزيابی   هـ.

 -23ماده 

آفر گشایی 

 و ارزیابی

اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق  23.1

این دستور العمل در محضر عام در محل، تاریخ  22ماده 

تذکر رفته، باز  صفحه معلومات داوطلبی و زمان که در

بصورت الکترونيکی، می نماید. در صورت ارسال آفر ها 

صفحه معلومات داوطلبی روش خاص آفر گشایی مربوط در 

 درج گردد.

در مجلس آفر گشایی، ریيس هيئت آفر گشایی ابتدا آفر  23.2

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

ميعاد تسليمی آفر ها اطالعيه انصراف خویش را تسليم 

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

هيئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،   23.3

قيم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر و هر گونه آفر بدیل )در 

صورت درخواست یا مجاز بودن آفر بدیل(، هر گونه 

تخفيف، انصراف، تعویض، تعدیل، موجودیت یا عدم 

در صورت موجودیت تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر 

لزوم، و سایر جزئيات را که اداره مناسب بداند قرائت 

می نماید. در آفر گشایی هيچ آفر مسترد نمی گردد، مگر 

این دستور العمل نا وقت رسيده  21اینکه مطابق ماده 

باشد. آفر های تعویض و تعدیل تسليم شده مظابق ماده 

ه این دستور العمل برای ارزیابی بيشتر مد نظر گرفت 22

 نشده و بدون باز شدن مسترد ميگردد.  

اداره مينوت جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار  23.4 

این دستور العمل تهيه  24ماده  3شده در مطابقت با بند 

 می نماید.

هيئت آفر گشایی، فورم های معياری آفر گشایی صادره  23.5

اداره تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء 

منظور مصئونيت و عدم تغيير در مندرجات آنها با و ب

 دقت چسپ شفاف )اسکاشتيپ( می نماید.

 -24ماده 

 محرميت

معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی  24.1

مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی اهليت داوطلبان و 

پيشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نشر اطالعيه تصميم 

این دستور العمل  33ماده  4مطابق بند اعطاء قرار داد 

تالش توسط هر نوع محرم بوده، نباید افشاء گردد. 

داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی ابتدایی، 

مفصل، ارزیابی بعدی اهليت داوطلبان و تصميم اعطای 

علی الرغم موارد  قرار داد منجر به رد آفر وی ميگردد.

لی عقد قرارداد، درصورتيکه فوق، از زمان آفر گشایی ا

داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر مورد مربوط به 

مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را 

 انجام دهد.

 –25ماده 
توضيح آفر 

 ها

اداره به منظور ارزیابی ابتدایی، مقایسه و ارزیابی  25.1

واحد قيمت فی  4بعدی، از داوطلب توضيحات بشمول تفکيک

می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضيح 

مطالبه نماید. توضيح داوطلب نيز بشکل کتبی مطابق 

در خواست، صورت گرفته و نميتواند در محتوا،  اتمندرج

ماهيت، و قيمت آفر تغيير وارد نماید، مگر اینکه 

                                                 
 }در قرارداد های با پرداخت باالمقطع، نرخ واحد حذف و قیمت در جدول فعالیت درج گردد{2
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تصحيح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. هر نوع توضيح 

 دون در خواست اداره، قابل قبول نمی باشد.ارایه شده ب

  -26ماده 

ارزیابی و 

تشخيص 

جوابگویی 

 آفر ها

اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را  26.1

 تشخيص نماید:

این دستور  3مطابق ماده بودن معيارات واجد شرایط  -1

 العمل را بر آورده می سازد؛

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 تضمين آفر باشد؛ و دارای -3

 جوابگوی معيارات و شرایط شرطنامه می باشد. -4

آفر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم  26.2

افتادگی عمده مطابق با معيارات، شرایط و مشخصات 

شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی 

 عمده پنداشته می شود که:

خدمات یا انجام الی حدود، کيفيت با تاثير قابل مالحظۀ -1

 داشته باشد؛ غير مشورتی

ناسازگاری با اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره  -2

یا مکلفيت های داو طلب تحت این قرار داد را بر خالف 

 شرطنامه  محدود نماید؛

آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد  26.3

افات، استثنات یا قلم گردیده و بعدًا با اصالح انحر

 افتادگی جوابگو نميگردد.

یا  قيمتنازلترین  دارایمذاکره با داوطلب گونه هيچ  26.4

 صورت گرفته نمی تواند. انداوطلبسایر 

که در شرطنامه از آن تذکر نرفته  داوطلب در قبال شرایط 26.5

و منحيث شرط عقد قرارداد از جانب اداره ارائه می گردد 

 مسئول نمی باشد.  

 – 27ماده 
تصحيح 

 اشتباهات

آفر جوابگوی تشخيص شده را برای اشتباهات  هيئت ارزیابی 27.1

حسابی بررسی می نماید. تصحيح اشتباهات محاسبوی به شکل 

 ذیل صورت ميگيرد: 

هرگاه تفاوتی ميان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته  -1

 باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود.

نرخ فی واحد با قيمت مجموعی قلم  درصورت عدم توافق -2

مربوط، نرخ فی واحد مد نظر گرفته شده، قيمت مجموعی 

ح گراینکه ازنظر اداره به صورت واضم تصحيح ميگردد.

کدام عالمه اعشاری در قيمت فی واحد بيجا تحریر 

گردیده باشد، در اینصورت قيمت مجموعی مد نظر گرفته 

 شده و قيمت فی واحد اصالح می گردد؛

هرگاه داوطلب تصحيح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را   27.2

و تضمين آفر وی غير قابل استرداد قبول نکند، آفر وی رد 

 5بند  2دانسته شده یا اظهارنامه تضمين آفر مطابق جزء 
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 این دستور العمل اجرا می گردد.  16ماده 

 –28ماده 
اسعار در 

ارزیابی 

 آفر

ه معلومات داوطلبی ارائه آفر ها به واحد پولی مندرج صفح 28.1

این دستور العمل ارزیابی  14ماده  1بند گردیده و مطابق 

ميگردد. مگر اینکه، داوطلب نرخ مبادله دیگری استفاده 

قابل  در اینصورت نخست آفر به اسعارنموده باشد که 

آفر تبدیل و  ا استفاده از نرخ مبادله مندرجپرداخت ب

مشخص شده اداره تبدیل بعدًا سپس به اسعار نرخ مبادله 

 ميگردد.  

 -29ماده 

ارزیابی و 

مقایسه آفر 

 ها 

هيئت ارزیابی آفر دارای نازلترین قيمت ارزیابی شده را  29.1

در مطابقت با معيارات و شرایط و مشخصات تخنيکی مندرج 

  شرطنامه جهت تشخيص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید. 

 شده، ارزیابی متقي نازلترین دارای آفر صورتيکه در 29.2

 مفصل ارزیابی لزوم صورت در و تخنيکی ارزیابی از پس

 پروسه تواند می ارزیابی هيئت گردد، تشخيص جوابگو

 ارائه اعطاء آمر به را خویش گزارش ختم، را ارزیابی

 یابیارز قيمت نازلترین دارای آفر صورتيکه در. نماید

 یدبع آفر ارزیابی، هيئت نگردد، تشخيص جوابگو ،شده

 یابیشده را مورد ارز یابینازلتر ارز يمتق یدارا

 دهد. یقرار م مفصل ارزیابی لزوم صورت در و يکیتخن

 اداره در ارزیابی آفر ها، قيمت ارزیابی شده هر آفر را 29.3

 :و ارزیابی مالی را طور ذیل انجام ميدهدمدنظر گرفته 

این دستور  27مطابق ماده محاسبوی تصحيح اشتباهات  -1

 العمل؛

در قيمت آفر برای پرداخت قبل از تعدیل مناسب  تطبيق -2

در ارائه شده توسط داوطلب و تاریخ تکميل بدیل  وقت

 و این دستور العمل؛ 17مطابقت به ماده 

که انعکاس دهنده  قيمت آفر تطبيق تعدیالت مناسب -3

 5تخفيفات یا دیگر تغيير قيمت پيشنهاد شده مطابق بند 

 این دستور العمل؛ 22ماده 

 
حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پيشنهاد بدیل  29.4

برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرافات و 

پيشنهادات بدیل و دیگر عوامل بيشتر از نيازمندیهای 

شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غير ضروری اداره گردد، در 

 ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود.

اثر تخمينی هر گونه شرایط ، ها آفر مالی در ارزیابی 29.5

 6ماده  6تعدیل قيم در جریان اجرای قرارداد تحت بند 
 مد نظر گرفته نمی شود.شرايط عمومی قرارداد، 

در صورت که شرطنامه دربرگيرنده دو یا بيشتر از دو بخش  29.6

باشد، اداره تخفيفات داوطلبان را جهت کاهش هزینه ترکيب 

 تمام بخش ها تطبيق می نماید.  

 -30ماده 
ترجيح داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات  30.1
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ترجيح 

 داخلی

 تطبيق می گردد.

 

 اعطاء قرارداد. و

 -31ماده 

معيارات 

اعطاء 

 قرارداد

این دستور  32اداره قرارداد را در مطابقت به ماده  31.1

العمل به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین 

ارایه نموده و توانایی اجرای قيمت ارزیابی شده را 

 رضایت بخش قرارداد را داشته باشد، اعطاء می نماید.   

در صورت که شرطنامه دربرگيرنده دو یا بيشتر از دو بخش  31.2

ترکيب باشد، اداره تخفيفات داوطلبان را جهت کاهش هزینه 

 .  تمام بخش ها تطبيق نموده می تواند

حق  –32ماده 

قبول هر 

آفر و رد 

یا تمام یک 

 آفر ها  

این دستور العمل، اداره حق قبول یا  31علی الرغم ماده  32.1

رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها را در 

هر زمان پيش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤليت به 

داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می باشد مشروط بر 

تدارکات به اسرع  اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ مراحل

 .وقت بطوری رسمی به اطالع داوطلبان رسانيده شود.

 -33ماده 

 تضمين اجرا
( روز بعد 10مدت )خالل درداوطلب برنده مکلف است،  33.1

نامه قبولی آفر، تضمين اجرای قرارداد را در ازدریافت 

 تضمين اجرا مفوردر  قت با شرایط عمومی قرارداد،مطاب

می باشد، ارائه  (قرارداد ایه هفورم) 8قسمت شامل  که

 نماید.

در صورت ارائه تضمين اجرا بشکل تضمين بانکی، داوطلب  33.2

می تواند تضمين اجرا را از یک بانک مقيم در جمهوری 

اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که 

نماینده بمنظور اجرای این تضمين در جمهوری اسالمی 

 راهم نماید.افغانستان داشته باشد، ف

در صورت ارائه تضمين اجرا بشکل تضمين بانکی، داوطلب  33.3

می تواند تضمين اجرا را از یک بانک مقيم در جمهوری 

اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که 

نماینده بمنظور اجرای این تضمين در جمهوری اسالمی 

 افغانستان داشته باشد، فراهم نماید.
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 –34ماده 
اطالعيه 

اعطاء و 

امضای 

موافقتنامه 

 قرارداد

اداره بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد   34،1

و یا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتيکه 

قرارداد در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه 

نماید، در ميقبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال 

در حيطه صالحيت کميسيون تدارکات ملی  صورتيکه قرارداد

آفر به  یباشد، بعد از منظوری این کميسيون، نامه قبول

اداره نامه قبولی را بعد  داوطلب برنده ارسال می شود.

از قبول آفر، پيش از ختم ميعاد اعتبار آفر به داوطلب 

برنده ارسال می نماید. این نامه بيان کننده قيمت 

از اجرا، تکميل، و مراقبت خدمات قرارداد بوده که بعد 

 غير مشورتی به قراردادی پرداخت ميگردد.

اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر   34،2

اطمينان از صحت و سقم داوطلب برنده ترتيب و بعد از 

در طی  ميعاد اخذ منظوری آمر اعطاء تضمين اجرا و 

داوطلب  .به داوطلب برنده ارسال می نمایداعتبار آفر 

( روز بعد 7برنده مکلف است، قرارداد را در خالل مدت )

 از دریافت امضا نموده و به اداره تسليم نماید. 

قانون تدارکات، نسخه  42 ۀاداره مکلف است طبق ماد  34.3

مشخصات تدارکات  فورم اظهار  باامضا شده قرارداد را 

مشخصات اداره و ، یقرارداد نفعیذ تيمعلومات مالک

 یمی( روز تقو30) یقرارداد را ال متيو ق یراردادق

 یتدارکات مل ۀادار تیقرارداد در وب سا یبعداز امضا

 یتدارکات مل ۀکه توسط ادار ییها تیوب سا ریسا ای

 .دینشر نما گردد،يم یمعرف

اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات   34،4

ارکات ملی و دیگر ذیل را در ویب سایت خویش، اداره تد

ویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز 

 ميگردند، نشر می نماید:

 نام داوطلبانيکه آفر تسليم نموده اند؛ -1

 قيمت های قرائت در آفر گشایی؛ -2

 نام و قيمت ارزیابی شده هر آفر؛ -3

نام داوطلبانيکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد  -4

 آن؛

مت ارائه شده، مدت و خالصه حدود نام داوطلب برنده، قي -5

 قرارداد اعطا شده. 

داوطلبان نا موفق می توانند در مورد عدم موفقيت   34،5 (1)

آفر شان با درخواست کتبی از اداره توضيحات مطالبه 

نمایند. اداره توضيحات خود را به صورت کتبی در اسرع 

 وقت ارائه می نماید. 

 -35ماده 

پيش پرداخت 

و تضمين 

 داختپيش پر

اداره پيش پرداخت را در مقابل تضمين پيش پرداخت به  35.1

از آن تذکر  شرايط عمومی قراردادقيمت قرارداد که در 

رفته، می پردازد. پيش پرداخت نمی تواند بيشتر از 

باشد. فورم تضمين  صفحه معلومات داوطلبیمبلغ مندرج 

 تضمینو  فورمه های قراردادبانکی پيش پرداخت شامل در 
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 این شرطنامه می باشد. 9قسمت 

 -36ماده 

 حکم 
مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد توضيح  36.1

 .  ميگردد 

 -37ماده 

فساد و 

 تقلب 

داوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی  اداره، 37.1

فرعی مکلف است اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی، 

یند. روی این تطبيق و اجرای این قرارداد رعایت نما

 ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند: 

فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پيشنهاد  -1

به صورت مستقيم یا غيرمستقيم هرچيز با ارزشيکه به 

صورت غيرمناسب کارکردهای جانب دیگر )کارمندان 

 تدارکات( را تحت تاثير قرار دهد. 

فروگذاری به شمول کتمان حقایق  تقلب: ارتکاب هرگونه -2

که عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال کارمندان تدارکات 

و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غير مالی و 

 یا اجتناب از اجرای مکلفيت ها صورت گيرد. 

تبانی: عبارت از سازش ميان دو یا بيشتر داوطلبان و  -3

که به منظور یا ميان داوطلبان و کارمندان اداره 

بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت 

تاثيرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده 

 باشد.

تهدید و یا ضرر رسانيدن به عبارت از اجبار:  -4

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر  

داوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آنان 

 مستقيم می باشد. به صورت مستقيم یا غير

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

یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات 

 و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

اداره پيشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده که  37.2

مستقيمًا یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، 

ا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجبار ی

 اجرای قرارداد گردیده است را لغو می نماید. 

اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و  37.3

اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را 

 در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  

دادی را در صورت ارتکاب اعمال اداره داوطلب یا قرار 37.4

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

 اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمينه  37.5

حسابات، یادداشت ها و سایراسناد مربوط تفتيش و بررسی 

مفتشين موظف  به تسليمی آفر و اجرای قرارداد را توسط 

 از جانب اداره فراهم نماید.

و جز  1ماده  7بر عالوه، داوطلبان به مواد مندرج بند   37.6

توجه داشته  شرايط عمومی قرارداد 2ماده  6بند  1

 باشند. 
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صفحه معلومات داوطلبی -قسمت دوم  

مواد 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 دستورالعمل برای داوطلبانمواد تعديالت و متمم 

 عمومیاتالف. 

 1.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

وزارت مخابرات و  –شرکت مخابراتی افغان تيلی کام  }اداره 

 می باشد.{تکنالوژی معلوماتی

 یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار } نام و شماره این داوطلبی

ننگرها، لغمان و : تي)وال شرق در زون یمس بلیو ک ینور بريفا

 (Framework Contract) یرارداد چهار چوب( بشکل قکنر

 می باشد.   {

 شامل این داوطلبی عبارتند از: بخش هاینام و شماره 

{ REBID: MCIT/AFTEL/NCB/NCS-007-99} 

 Framework) یقرارداد چهار چوب } خدمات غير مشورتی

Contract)}.می باشد 

 1.2ماده 

دستورالعم

ل برای 

  داوطلبان

می { ( ماه12یک سال)}خدمات غير مشورتیل تکميتخمينی تاریخ 

  باشد. 

 2.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 بلیو ک ینور بريفا یانداز بلیک ،یپروژه کندنکار }}پروژه 

( بشکل قرارداد ننگرها، لغمان و کنر: تي)وال شرق در زون یمس

 می باشد.{ (Framework Contract) یچهار چوب

 می باشد. { {REBID: MCIT/AFTEL/NCB/NCS-007-99 }وجوه 

 4.2ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 قابل ارائه یداوطلب یو فورمه ها تیمعلومات اهل

 هویت نامۀ تصدیق داوطلب، راجستر های نامه تصدیق از نقل یک -1
 اسناد سایر و تجارتی جواز حقوقی،

 تصفيه از تصدیق سند ماليه، راجستر و ثبت اوراق از نقل یک -2
 دوره؛ آخرین ماليات بحسا

داوطلب از پرداخت  نکهیبر ا یتعهد نامه امضا شده مبن -3

 قرار و انحالل یعاجز نبوده و در حالت ورشکستگ ونید

 ندارد؛

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

 تدارکات؛ در

 باالثر محکوميت عدم بر مبنی داوطلب توسط شده امضا نامه تعهد -5
 داوطلبی؛ در اشتراک از قبلسال  دو خالل در تجارت در لفتخ

موصوف  نکهیبر ا یتعهد نامه امضا شده توسط داوطلب مبن -6

 ۀماد مطابقی مربوط و رانیاز کارمندان و مد یکی ایو 
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 است. دهیچهل و نهم قانون محروم نگرد

و بعد از  1395که در سال  یپروژه ا ایاسناد قرارداد و  -7

 شدهی بر آن سپر یاتيدوره مال کیو  گردديم ليآن تکم

مشابه و  یتجربه کار ثيتواند منح یم یباشد، در صورت

 اظهارنامهر اجرا شده محسوب گردد که د یقراردادها

مربوطه آن صورت گرفته  یاتيمال هيدرج و تصف یاتيمال

 تصفيه و مالياتی اظهارنامه در درج عدم صورت در باشد.

منحيث  شده ارائه پروژه یا و دادقرار اسناد مربوطه، مالياتی

 محاسبه داوطلب شده اجرا قرارداد یا و مشابه کاری تجربه
 .نميگردد

خدمات غير مشورتی اجرا  حجم معامالت ویا عواید ساالنه -8

 ( پنج سال اخير؛5)  در یکی از  شده 

( 10)خالل مدت تجربه کاری با ماهيت و اندازه مشابه در -9

 اخير.سال 

رمندان کليدی که جهت اجرای این اهليت و تجارب کا -10

 قرارداد پيشنهاد ميگردند؛

شمار

 ه 

کار مند 

 کلیدی

حد اقل تجربه کاری  درجه تحصیل

 مشابه

دو نفر  1

انجنير 

 ساختمانی

ليسانس بخش 

 ساختمانی

دو سال تجربه مشابه و 

 Auto CADپروگرامهای 

 GISو 

دو نفر   2

 سوپروایزر

حد اقل صنف 

 دوازده

در امور سه سال تجربه 

 ساختمانی مشابه

 

گزارش وضعيت مالی داوطلب مانند بيالنس تفتيش شده و یا  -11

 ( سال اخير؛5گزارش تفتيش در )

مدارک نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی برای  -12

اجرای این قرارداد )صورت حساب بانکی یا سایر منابع 

مالی قابل دسترس( نزد داوطلب، که بدون شموليت پيش 

خت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر پردا

دات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها و آفر های هتع

 ارائه شده باشد. 

ارائه فورمه تسليمی آفر باید توسط شخص با صالحيت مهر و  -13

 امضاء شده باشد.

ارائه فورم معلومات اهليت داوطلب که باید بطور دقيق  -14

 اشد.خانه پوری، مهر و امضاء شده ب

ارائه تضمين آفر مطابق فارمت مندرج شرطنامه و نشان  -15

دهنده ملبغ خواسته شده و دارای ميعاد اعتبار الزم 

 باشد.

تمام شرکت های که در مورد خدمات تمدید کيبل فایبر نوری  -16

و مراقبت فایبر نوری که داوطلبی   ، پایپ اندازی و حفظ

باشد باید  مينمایند و یکی از شرایط اداره محترم اترا می

جواز نامه نصب و انستاليشن سایت های مخابراتی را داشته 
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باشد و شرکت برنده بعد از اطالعيه تصميم اعطای قرارداد 

الی پرداخت اول قرار داد باید این نوع جواز را ارایه 

نماید و در غير آن پول قرار داد برای شان پرداخت 

 .يشودنم

 4.3ماده 

دستورالعم

ل برای 

نداوطلبا  

برای مطابقت با  } (JV)قابل ارائه شرکت مشترک  معلومات 4.7

، هر شریک باید حد اقل داوطلبانحد اقل معيارات اهليت 

( فيصد معيار های اهليت 40( فيصد و شریک اصلی حد اقل )25)

هم  را تکميل نماید. ارقام اهليت هر شریک شرکت مشترک با

( 100ل )و مجموع ارقام  اهليت شرکا حد اق جمع می گردد

عدم تکميل شرط باال  فيصد معيار اهليت را تکميل نماید.

 .منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد

وسط تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکميل معيار ها ت 

 داوطلب در نظر گرفته نمی شود.

 ميباشد. 

 4.4ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

آفر  }عمل برای داوطلبیدستور ال  4ماده  4تعدیالت وارده بند 

 اسناد ارائه شده توسط تمام شرکا امضا شده باشد؛ ریو سا

شرکت مشترک  ینقل موافقتنامه امضا شده توسط تمام شرکا کی 

تمام  نکهیبوده و ا کیهر شر یها تيمسؤل ميتقس انگريکه ب

قرارداد  نیا یجداگانه در اجرا ایشرکا بصورت مشترک و 

 باشند، ارائه گردد؛  یؤل مقرارداد مس طیمطابق شرا

و مسؤل قبول  دهیگرد یمعرف یاصل کیشر ثياز شرکا منح یکی 

 یشرکا م ریاز سا یندگیرهنمود ها به نما رشیها و پذ تيمسؤل

 باشد؛

 {رد؛يگيصورت م یاصل کیقرارداد بشمول پرداخت با شر یاجرا 

 ميباشد.

 4.4ماده 

  1جزء 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

اخير پنج سال  داوطلب در ساالنه معامالت حجم زم الحد اقل 

 ( افغانی پانزده میلیون و پنج صد پنجا هزار) 15,550,000.00}

 می باشد.{

و بعد از آن  1395که در سال  یپروژه ا ایاسناد قرارداد و 

باشد، در  شدهی بر آن سپر یاتيدوره مال کیو  گردديم ليتکم

اجرا  یمشابه و قراردادها یتجربه کار ثيتواند منح یم یصورت

 هيدرج و تصف یاتيمال اظهارنامهر شده محسوب گردد که د

 در درج عدم صورت در مربوطه آن صورت گرفته باشد. یاتيمال
 یا و قرارداد اسناد مربوطه، مالياتی تصفيه و مالياتی اظهارنامه

 شده اجرا قرارداد یا و مشابه کاری منحيث تجربه شده ارائه پروژه
 .نميگردد محاسبه بداوطل

 4.4ماده 

 2جزء 
دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

{ سال  5تعداد سالها به حروف و ارقام درج گردد، معموالً }مدت 

 می باشد.

 4.4ماده 

 3جزء 

قراردادی  }توسط داوطلب تهيه ميگردد که تجهيزات ضروری 

 بايد وسايل کاری کافی مانند:
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دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

د، جبل، کراچی دستی، ماشین، ماشین کمپکشن، ماشین بیل، کلن

قطع کانکريت و قیر، ماشین میکثر کانکريت، تانکر آب، 

سکواتور، کیبل راد، واتر پمپ، جنراتور، ماشین کیبل 

اندازی، البسه محافظوی کارگران و غیره وسايل و سامان آالت 

ساختمانی مورد ضرورت نظر به پروژه های ساختمانی، داشته 

 {می باشد.اشد.ب

 4.4ماده 

 4جزء 
دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

( خالص credit) یو سهولت های اعتبار دارائی سيالمبلغ حد اقل 

میلیون و  سه) 3,500,000}داوطلب برنده  یتعهدات قرارداد سایر

 {افغانی (پنج صد هزار

مبلغ( باید بیالنس کافی ) در صورتیکه، صورت حساب بانکی  منحیث سرمایه نقدی شرکت ارائه گردد، 
تاریخ  ئی نقدی )مبلغ( مندرج شرطنامه که در فوق ذکر شده، داشته باشد.معیار برای دارارا مطابق 

صدورصورت حساب بانکی باید )حتمی( از تاریخ اعالن دعوت به داوطلبی الی تاریخ آخرین ضرب 
متر بلغ کصورت حساب بانکی دارائی م العجل تسلیمی آفرها ) تاریخ آفر گشائی(  باشد. در صورت ارائه

یر غویا تاریخ صدور آن قبل از تاریخ اعالن )دعوت به داوطلبی( باشد، آفر داوطلب مطلوب رد و 
 جوابگو پنداشته می شود.

اید باز یک بانک منحیث سرمایه نقدی شرکت ارایه میگردد  (LoC)هرگاه فورمه معیاری خط اعتباری 
مونه فورمه ارایه نمایند و مطابق ن که در اسناد داوطلبی خواسته شده است، واضحاً حد اقل مبلغی کافی

اداره محترم تدارکات   NPA/PPD/No.12/1395معیاری خط اعتباری که طی متحد المال شماره 
نمی  صادر گردیده است، باید باشد. در غیر آن خالف متن نمونه صادر شده به هیج صورت قابل قبول

 باشد

 4.4ماده 

 5ء جز

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

در قرارداد های کرایه گيری جایداد ها در نظر گرفته نمی 

 شود. 

 4.5ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

{ قابل تطبيق نيست}قراردادی فرعی  واگذاری به فيصدی مجاز

 می باشد.

 4.5ماده 

 2جزء 
دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 تجربه کاری مشابه:

و  تيبا ماه  یمشورت ريخدمات غارداد مشابه یک قرتطبيق 

هشت میلیون و چهار صد و ) 8,478,540.00مبلغ اندازه مشابه  

افغانی و یا دو قرارداد  (هفتادو هشت هزار و پنج صدو چهل

خدمات غير مشورتی با ماهيت و اندازه مشابه که مبلغ مجموع 

سی هزار و چهارده میلیون يک صد و ) 14,130.900.00هر دو قرارداد

سال آخير اجراء و اکمال  10خالل مدت در  ( افغانینه صد

قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه  گردیده باشد.

 ثيتواند منح یقرارداد باشد، نم متيق صدي( ف10از ) شتريب

 تجربه مد نظر گرفته شود؛

و بعد از آن  1395که در سال  یپروژه ا ایاسناد قرارداد و 

باشد،  شدهی بر آن سپر یاتيدوره مال کیو  گردديم ليتکم

 یمشابه و قراردادها یتجربه کار ثيتواند منح یم یدر صورت

درج و  یاتيمال اظهارنامهر اجرا شده محسوب گردد که د

 عدم صورت در مربوطه آن صورت گرفته باشد. یاتيمال هيتصف
 اداسن مربوطه، مالياتی تصفيه و مالياتی اظهارنامه در درج
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 یا و مشابه کاری تجربهمنحيث  شده ارائه پروژه یا و قرارداد
 .نميگردد محاسبه داوطلب شده اجرا قرارداد

يار در تکميل مع (Sub-contract) تجربه و منابع قراردادی فرعی

 ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود،

   ب. معلومات داوطلبی

و  8.2ماده 

18.1  

دستورالعم

ل برای 

بانداوطل  

ارائه ميگردد.  { یک اصل و یک کاپی} آفر به تعداد  

یک اصل و یک کاپی ارائه ميگردد و کاپی آفر   آفر به تعداد

مطابق اصل آفر باشد. در صورت تناقص بين اصل و کاپی آفر، در 

 این صورت اصل آفر مدار اعتبار است

 ج. تهیه آفر ها

 11.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

ه ميگردد.ئارا یکی از زبان های ملیآفر به   

 12.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

ه ئداوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارا

 نماید:

 ؛)فورم مندرج قسمت سوم(تسليمی آفر فورمه } -1

آفر درصورت لزوم  و یا اظهارنامه تضمينآفر  تضمين -2

  این دستور العمل 16ه درمطابقت با ماد

 جدول فعاليت های قيمت گذاری شده؛ -3

 فورمه معلومات اهليت و اسناد داوطلبی؛ -4

 کاری کاپی جواز فعاليت -5

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

 سند تصفيه ملياتی آخرین دوره -7

 نمایدارائه اظهار معلومات مالکيت ذینفع  فورم -8

 {گزارش تفتيش پنج سال آخير

فورم را طور  نیعاون آن( مکلف است ام ای سيداوطلب )رئ .  1}

ارائه  شیو پس از مهر و امضاء، ضم آفر خو یکامل خانه پر

 {.دینما

ماده 

دستورا13.4

لعمل برای 

 داوطلبان

نهاد استفاده  یازمنديقرارداد : با درنظر داشت ن لیتعد

و موافقه  یوجوه مال تی، موجودیا بخش تطبيق کننده کننده

قرارداد قابل  لیتعد ٪۲۵آمر اعطا  یکننده و  منظور لیتمو

 باشدياجرام

 14.1ماده 

 1جزء 
دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان 

 می باشد.{افغانیپول واحد }اسعار 

مطابق روز د افغانستان بانک }منبع تبادله نرخ اسعار 

 می باشد. {آفرگشایي

 اشدمی ب تاريخ ضرب االجل تسليمی آفرها و روز آفرگشائیتاریخ تبادله اسعار: 
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نرخ خويش را به افغانی ارائه نمايد.در  مکلف استداوطلب 

صورت ارائه قیمت آفر به اسعار خارجی، در اين حالت نرخ های 

عقد  ارائه شده داوطلب به اسعار افغانی تبديل میگردد.

 قرارداد و پرداخت آن نیز به پول افغانی می باشد.

 15.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 { می باشد.روز نود 90}بار آفرميعاد اعت

 16.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 ميباشد. {تضمين بانکی}آفر شامل 

در صورتيکه تضمين بشکل بانک گرانتی ارایه نگردد آفر  

 متذکره رد ميگردد.

 يد و شرطدون قبشکل ضمانت بانکی صادر شده توسط يکی از بانک ها ب آفر بايد همراه با تضمين  آفر
 شرطنامه موجود است ارائه گردد.  3که در قسمت   3طابق به فورم نمبرم
فر اعتبار تضمين آ )ميعاد، روز اضافه تر از ميعاد اعتبار آفر باشد 28ميعاد اعتبار تضمين آفر بايد  

 روز از تاريخ آفر گشائی ميباشد(.  118برای مدت 
ه ائی باشد، آفر اراياعتبار سر از تاريخ آفرگش روز تقويمی 118هرگاه ميعاد اعتبار تضمين آفر کمتر از 

 شده داوطلب غير جوابگو پنداشته و رد ميگردد.  
م آفر بنا ضمينتتضمين  آفر در حالت معامله مشترک بايد به نام شرکاء معامله مشترک باشد. هر گاه 

 ( نباشد، منجر به رد آفر ميگرددJVتمام شرکاء معامله مشترک )

ل ن شده قابپی سکنکی تضمين آفر بايد در نسخه اصلی تسليم داده شود. هيچ نوع فوتوکاپی و يا کايادداشت: ضمانت با

 .اعتبار نمی باشد.

 

 16.2ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

می ) پنج صد و شصت وپنج هزار{ 565,000.00}مبلغ تضمين آفر 

 باشد.

 واحد پولی تضمين آفر }افغانی{ می باشد.

ماده 

رادستو17.1

لعمل برای 

 داوطلبان

قابل قبول است" یا "قابل قبول نيست" درج }"آفر های بدیل 

 می باشد. {گردد

 قابل تطبیق نیست

ماده 

دستورا17.2

لعمل برای 

 داوطلبان

 {تاریخ درج گردد}تاریخ تکميل بدیل خدمات غير مشورتی 

ميباشد. درصورتيکه تاریخ تکميل بدیل مجاز باشد، حدود 

 ميباشد.  {حدود درج گردد}بول تکميلی قابل ق

شيوه }در صورت قبول تاریخ تکميل بدیل، شيوه ارزیابی 

 ميباشد. {ارزیابی درج گردد

  قابل تطبيق نيست

 17.4ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

بخش های خدمات }راه های حل تخنيکی بدیل مجاز برای بخش های 

 ميباشد.{ غير مشورتی درج گردد

شيوه }راه های حل تخنيکی بدیل، شيوه ارزیابی در صورت قبول 

 ميباشد. {ارزیابی درج گردد

 قابل تطبيق نيست
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  د. تسلیمی آفر ها

 19.2ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

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

 سیدکبیر ساداتسید کريم هللا اکرمی و  }توجه: 

 0744419027و يا   0749416643شماره های تماس: 

s.akramy@afghantelecom.afmail: -e   k.sadat@salaam.af} 

محمد جان خان وات، تعمير پست پارسل، وزارت  }آدرس: 

ی افغان تلی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت مخابرات

 {کام .

منزل چهار اطاق کنفراس های شرکت  }منزل وشماره اطاق: 

  {مخابراتی افغان تلی کام

 {شهر کابل، افغانستان. }شهر: 

 بليک ،یپروژه کندنکار :} نام و نمبر تشخيصيه این داوطلبی

هرات و : تی)وال غربدر زون  یمس بليو ک ینور بریفا یانداز

 (Framework Contract) یر چوب( بشکل قرارداد چهافراه

99-007-Rebid: MCIT/AFTEL/NCB/NCS} .می باشد 

 20.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

قبل  10ساعت }در  {1399قوس  5} ها ضرب االجل برای تسليمی آفر

 ميباشد. {از ظهر

 

 

 آفر گشايی و ارزيابی آفر ها  .هـ

 23.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

 آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد: جلسه

محمد جان خان وات، تعمير پست پارسل، وزارت  }آدرس: 

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، شرکت مخابراتی افغان تلی 

 {کام .

 {{قبل از ظهر 10ساعت } {1399قوس  5}: }زمان و تاریخ

 28.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

  ميباشد. {افغانی}یر اسعار: اسعار مشترک جهت تبدیل سا

 می باشد. {د افغانستان بانک }منبع تبادله نرخ اسعار 

 ميباشد.{ }روز آفرگشایيتاریخ نرخ تبادله اسعار

.در دیارائه نما یرا به افغان شیمکلف است نرخ خو داوطلب

 یحالت نرخ ها نیدر ا ،یآفر به اسعار خارج متيصورت ارائه ق

. عقد گردديم لیتبد یار افغانارائه شده داوطلب به اسع

  باشد. یم یبه پول افغان زيقرارداد و پرداخت آن ن

  و. اعطای قرارداد

 34.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

% قيمت 10مبلغ تضمين اجرای  تضمين اجرای قابل قبول اداره

  می باشد.غير مشروط  قرارداد بشکل ضمانت بانکیمجموعی 

و غير فورمه  های قرارداد   9قسمت }تضمين بانکی مطابق 

mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:k.sadat@salaam.af
mailto:k.sadat@salaam.af
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 مشروط می باشد  داوطلبان

 35.1ماده 

دستورالعم

ل برای 

 داوطلبان

قرارداد  قيمت{فيصدی به ارقام و حروف درج گردد}پيش پرداخت 

 می باشد. 

فيصد  30الی  10ميگردد تا فيصدی پيش پرداخت بين  توصيه}

که  قيمت قرارداد تعيين گردد. این مبلغ باید به اندازه باشد

نياز قراردادی برای اخذ قرض جهت اجرای قرارداد را به حد 

 {اقل برساند

 قابل تطبيق نيست.
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داوطلبی های فورمه -سوم تقسم  
 

  

 عنوان فورمه     شماره فورمه 

 

 آفر تسلیمی فورمه  01فورمه خدمات غیرمشورتی/

 داوطلب اهلیت معلومات فورمه  02غیرمشورتی/ خدمات فورمه

   آفر تضمین فورمه  03خدمات غیرمشورتی/فورمه 

  آفر تضمین هاظهارنام فورمه  04فورمه خدمات غیرمشورتی/

 ذينفع مالکیت معلومات اظهار فورمه  05غیرمشورتی/ خدمات فورمه
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 فورمه تسلیمی آفر 

 01/خدمات غیر مشورتیفورمه 

 

 پری و همراه با آفر خویش تسليم می نماید.  داوطلب این فورمه را خانه

 {شرکت مخابراتی افغان تيلی کام: }اداره

 {REBID: MCIT/AFTEL/NCB/NCS-007-99 شماره داوطلبی: }

 

پروژه کندنکاری، پايپ اندازی و کیبل اندازی فايبر  } عنوان تدارکات:

 (کنر-لغمان -ننگرهار) شرقنوری و کیبل مسی در زون 

 {Framework Contractداد چهار چوبی )بشکل قرار 

 مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهارمينمائيم اینکه:

و هيچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول  مطالعه کردیمما شرطنامه را دقيق 

 {شماره و تاریخ صدور ضميمه درصورت لزوم درج گردد}ضميمه شماره: 

در {درج گردد شماره داوطلبیو  ارکاتتد عنوان}نداشته و پيشنهاد اجرای 

 به  شرايط عمومی قراردادمطابقت به 

قيمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفيفات پيشنهاد شده در ذیل 

قيمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بيانگر مبالغ مختلف }عبارت است از:

 می باشد.{و  اسعارهای مربوطه درج گردد

درصورتيکه آفر ما قبول شود، تخفيفات ذیل قابل پيشنهاد شده:  تخفيفات .1

 اجرا خواهد بود:

 قيمت مجموعی تخفيفات به حروف:........................ (1)

هر }قيمت مجموعی تخفيفات به ارقام:..................... (2)

قابل اجرا  است، با جزئيات آن مشخص  را که تخفيف پيشنهاد شده

 ؛{کنيد

مبلغ و فيصدی به ارقام و حروف درج }، مبلغ ما جهت اجرای این قرارداد

 را منحيث پيش پرداخت درخواست می نمائيم.  {گردد

ارائه ما ميدانيم که اداره مکلف به قبولی آفر دارای نازلترین قيمت 

 و یا هر آفر دریافت شده دیگر نيست. شده

ما بدینوسيله تصدیق می داریم که این آفر در مطابقت با ميعاد اعتبار و 

صفحه معلومات در صورت لزوم تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر مندرج 

می باشد. داوطلبی  

، دستورالعمل برای داوطلبان  15ماده  1فر ما برای ميعاد مشخص در بند آ

  21ماده  1سر از تاریخ  ضرب االجل تسليمی آفرها در مطابقت با بند 

هر زمان قبل از ختم  اعتبار داشته و در دستورالعمل برای داوطلبان

 تاریخ اعتبار آن باالی ما الزامی و قابل قبول بوده ميتواند؛

قبول شود، ما تعهد ميسپاریم که تضمين اجراء را در مطابقت  آفرماهرگاه 

، بخاطر اجرای بموقع  دستورالعمل برای داوطلبان 33ماده  1با بند 

 قرارداد فراهم می نمائيم؛

ی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، ما بشمول هر قراردادی فرع

دستور العمل برای  3ماده  1دارای تابعيت کشور واجد شرایط مطابق بند 

می باشيم. داوطلبان   
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دستور العمل برای  3ماده  2ما هيچ گونه تضاد منافع مطابق بند 

، نداریم.  داوطلبان  

بخش این قرارداد ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر 

دستور العمل  3ماده   5در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 

. شامل لست محروميت اداره تدارکات ملی نمی باشيم ، برای داوطلبان  

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظيفه درج گردد{وظيفه: 

 امضاء:

 تاریخ: 
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 داوطلب اهلیت معلومات فورمه

 02مشوتی/ غیر خدمات فورم

ی اهليت و یا تصدیق ی بعدباتوسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیاین فورمه 

اهليت استفاده ميگردد. این معلومات در قرارداد درج  ارزیابی قبلی

نميگردد. در صورت ضرورت صفحات اضافی ضميمه گردد. در صورت استفاده این 

ی قبلی اهليت، داوطلب باید صرف معلومات جدید را فورمه جهت تصدیق ارزیاب

  درج نماید. 

 (JVداوطلب يا داوطلب شريک شرکت مشترک ) .1

 {یک کاپی سند حالت حقوقی ضميمه گردد} داوطلب: تيعوض 1.1

 {محل ثبت درج گردد} محل ثبت:

 {درج گردد یتجارت آدرس: }آدرس تجارتی داوطلب

 {الحيت نامه ضميمه گرددیک کاپی ص: }صالحيت نامه امضا کننده آفر

اجرا شده در جریان  خدمات غير مشورتیساالنه های تعداد قرارداد  1.2

درج  صفحه معلومات داوطلبی 4ماده  2بند  2 تعداد مطابق به جزء}

 می باشد. {مبلغ به پول افغانی درج گردد}سال گذشته، به مبلغ {گردد

مشابه اجرا  با ماهيت و مبلغ خدمات غير مشورتی های تعداد قرارداد 1.3

 2بند  3 تعداد مطابق به جزء}جریان  شده منحيث قراردادی اصلی در

جدول زیر خانه د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 4ماده 

همچنان جزئيات  می باشد.{پری گردد، در صورت لزوم ردیف عالوه گردد

 ردد. قرارداد تحت کار یا تعهد شده بشمول تاریخ تخمينی تکميل درج گ

 

جهت } خدمات غير مشورتیتجهيزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام  1.4

طلبان برای داو ر العمل دستو 4ماده  2بند  4تکميل جدول ذیل به جزء 

مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در 

 {می باشد.  صورت لزوم ردیف اضافی عالوه گردد

 

نام پروژه و 

 محل ارائه آن

نام طرف 

قرارداد و شخص 

 ارتباطی

خدمات نوعيت 

 غير مشورتی

تکميل شده و 

 سال تکميل آن

ارزش مجموعی 

 قرارداد

1-  

2-  

3-  

نام 

 تجهيزات   

تشریح تجهيزات 

بشمول )تاریخ 

ساخت و مدت 

 کارایی(

 حالت تجهيزات 

)جدید، خوب، 

کهنه، و تعداد 

 قابل دسترس(

ملکيت، کرایه، و 

ذکر  یا خرید با

طرف های مقابل 

 کرایه و خرید
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جدول }و اجرای قرارداد  و تجارب کارمندان کليدی جهت مدیریتاهليت  1.5

ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، تکميل گردد. معلومات 

دستور العمل  4ماده  2بند  5بيوگرافيک ضميمه گردیده و نيز به جزء 

{ می مراجعه گردد ط عمومی قرارداد،شراي  4ماده  وبرای داوطلبان 

 باشد. 

تعداد سالهای  نام  وظيفه    

 تجارب

 کاری)عمومی(

 اربسالهای تج

کاری در این 

 وظيفه

1-  

2-     

3-  

 

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف }قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.6

  می باشند.{تکميل گردد ها درصورت ضرورت

ارزش قرارداد     بخش خدمات 

 رعی ف

قراردادی 

فرعی )نام و 

 آدرس(

تجارب در خدمات 

 مشابه 

1-  

2-      

3-  

 

سال گذشته، گزارش {تعداد به ارقام و حروف درج گردد}گزارش مالی  1.7

لست و کاپی ها } مستقل شيگزارش تفت ،بيالنس شيت و بيانيه مفاد و ضرر

 {ضميمه گردد

اهليت: شواهد دسترسی به منابع مالی جهت تکميل نمودن نيازمندیهای  1.8

فهرست آن ترتيب و } پول نقد دست داشته، دسترسی به قرضه، و غيره

داوطلب مکلف است لست می باشد. {کاپی های اسناد حمایوی ضميمه گردد

تعهدات مالی برای سایر قرارداد ها و آفر های ارائه شده را نيز  

 ارائه نماید. 

، ی داوطلباندستور العمل برا 3ما از واجد شرایط بودن خود تحت ماده 

 .تصدیق مينمائيم

بمنظور تثبيت صحت و سقم مدارک منابع مالی، به بانک های ذیل تماس  1.9

 گرفته می شود:

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

1-  

2-       

3-  
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تاريخ  اسعار مبلغ  نمبر حساب بانکی نام بانک شماره

 صدور

      

      

      

 

مرتبط به  سال گذشته 5ا در جریان ی معلومات در دعوی حقوقی جاری 1.10

 {جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکميل گردد}داوطلب:

 داوطلب مؤفق ، ازیدر صورت ن[دستورالعمل برای داوطلبان  12مادۀ  6بند طبق  ذینفع تیو مالک رهیمد ئتیاز ه یستیل .2

 .[نمایده ارائاظهار معلومات مالکیت ذینفع  فورماز را با استفاده  ذینفع تیدر مورد مالک یاطالعات اضاف دیبا

2.1  

 منازعه تحت مبلغ  نتيجه منازعه دليل منازعه  طرف های دیگر  

1-  

2-     

3-  

 

 

دستور العمل برای  3ماده  2 بندمندرجات با  اظهار نامه انطباق 2.2

 . داوطلبان

 {فهرست ترتيب گردد}پروگرام، روش کار، و جدول پيشنهاد شده:  2.3

مورد نياز جهت تکميل نمودن  یشه ها، و چارت هاتوضيحات، نق

 {فهرست ترتيب گردد}نيازمندیهای شرطنامه: 

 ( JV) شرکت مشترک .3

هر شریک شرکت مشترک برای فوق،  1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  3.1

 ارائه ميگردد. 

 شرکت مشترک ارائه ميگردد. برای   1.12معلومات مندرج  3.2

آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه  صالحيت نامه که صالحيت امضای 3.3

 ميدارد، ضميمه گردد. 

دستورالعمل  12مادۀ  6بند طبق  ذینفع تيو مالک رهیمد ئتياز ه یستيل 3.4

در  یاطالعات اضاف دیبا داوطلب مؤفق،  ازيدر صورت ن[برای داوطلبان 

با استفاده  (JV)برای هر یک از اعضای مشترک را  ذینفع تيمورد مالک

 .[نمایدارائه ار معلومات مالکيت ذینفع اظه فورماز 

نشان قانونی آنها  کت مشترک با مشروعيتموافقتنامه تمام شرکای شر 3.5

 دهنده:

تمام شرکا بصورت پيوسته و انفرادی در اجرای این قرارداد در مطابقت  .4

 به شرایط قرارداد، مسؤل می باشند. 
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سؤليت ها و یکی از شرکا منحيث شریک اصلی ناميده شده و مسؤل قبول م .5

 پذیرش رهنود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛

 تطبيق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت ميگيرد. .6

 نیازمنديهای اضافی  .7

و جهت  صفحه معلومات داوطلبیداوطلب باید معلومات اضافی مورد نياز  7.1

 داوطلبان دستور العمل برای 4ماده  1فراهم نمودن نيازمندیهای بند 

 را ارائه نماید. 
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 آفر تضمین فورمه

 03مشورتی/ غیر خدمات فورم

 خانه پری مينماید{مربوط }بانک این فورمه را در مطابقت به رهنمود ها 

 
  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: فيد شوندهتمس

 {درج گردد اه و سال تسليمی آفرروز، م}: تاریخ

 {شماره درج گردد}: شماره تضمين بانکی

منبعد به نام "داوطلب"  {،درج گرددنام مکمل داوطلب }که  یافتيماطالع 

 نام قرارداد} خدمات ارائهبرای  {تاریخ درج گردد}که به تاریخ  خود آفر

به شما {داوطلبی درج گردد هشمار}شماره اعالن تدارکات تحت  {درج گردد

 ارائه نموده است. 

، آفر باید همراه با می دانيم که مطابق شرایط مندرج شرطنامه عالوهبر

 تضمين آفر ارائه گردد. 

صورت به بدینوسيله  {درج گرددنام بانک }، ما اساس درخواست داوطلب بر

 مبلغ به حروف و ارقام}، مبلغ مجموعی بدون تعللتعهد ميسپاریم که  قطعی

در صورت که دریافت اولين تقاضای تحریری شما  بعد از ا ر{درج گردد

 داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

 ؛تغيير یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه تسليمی آن (1)

داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی در جدول قيمت  انکار (2)

 ؛های ارائه شده در آفر

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

 ؛پيشنهاد از طرف داوطلب برنده

فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از  (4)

 ؛طرف داوطلب برنده

مطابق به دليل تخطی در این داوطلبی در صورت محروميت داوطلب  (5)

 .حکم ماده چهل و نهم این قانون

 تبارخواهد شد:حاالت ذیل فاقد اع این ضمانت در   

 تضمين به محض دریافتشناخته باشد درصورتيکه داوطلب برنده  (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلبان قرارداد طبق یامضاو  اجرا

امضای قرارداد با ( 1) محض درصورتيکه داوطلب برنده نباشد، به (7)

ر به روز بعد از ختم ميعاد اعتبار آف 28( 2) داوطلب برنده؛ یا

 {درج گردد تاریخ ختم آفر} مدت اعتبار آفر شمول ميعاد تمدید

ل نتيجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمين باید توسط ما قب در

 دریافت شده باشد. ميعاد فوق از

 ميباشد. 758شماره  ICCهنشریتابع مقرره تضمينات منتشره  این تضمين

 {مسئول امضای }امضا: 

 

 {مهر گردد}مهر: 
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  آفر ضمینت هاظهارنام فورمه

 04 مشورتی/ غیر خدمات فورم

 {شماره اعالن تدارکات درج گردد}  :اعالن تدارکات شماره

 {داوطلبی درج گرددشماره }  :شرطنامه داوطلبی شماره

 آن تشخيصيه بدیل باشد، شماره درصورتيکه این آفر}  بدیل: شماره آفر

 {درج گردد

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

 {نام مکمل اداره درج گردد}: به

 ما اشخاصيکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مينمائيم که:

ما ميدانيم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمين 

 آفر ارائه گردد. 

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

تاریخ درج }سر از  {د سال درج گرددتعدا}قرارداد با اداره برای مدت 

 محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:{گردد

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهليت داوطلب؛ -1

 ؛تغيير یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه تسليمی آن -2

 جدول قيمت انکار داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی در -3

 ؛های ارائه شده در آفر

اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه  -4

 ؛پيشنهاد از طرف داوطلب برنده

فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از  -5

 .طرف داوطلب برنده

این اظهار نامه تضمين آفر در صورت برنده شدن ما و تسليمی تضمين اجرای 

 امضای قرار داد با داوطلب برنده فاقد اعتبار می گردد. یا و قرارداد 

 {امضای شخصی که صالحيت امضای این اظهار نامه را دارد}امضا : 

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

 {ل درج گرددسا، ماه و روز}تاریخ: 

 {مهر گردد} :  مهر
 

آفر باید به نام  ه تضميننام شترک، این اظهاریادداشت: درصورت شرکت م}

 {گرد هئارارا  تمام شرکا آفر
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نفعيذ تیفورمه اظهار معلومات مالک  

 05 /یمشورت ریخدمات غ فورم

 الف( هدايات:

 آوری معلومات مالکيت ذینفع داوطلب ترتيب گردیده است.ین فورم جهت جمعا -1

ین فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر اداوطلب )رئيس یا معاون آن( مکلف است  -2

 خویش ارائه نماید. 

و یا کنسرسيوم در پروسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا  (JVدر صورتی که داوطلب به صورت مشترک ) -3

 پری نمایند.اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانه

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

ر صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضيحات پيرامون مالکين د -5

 ذینفع می باشد.

شخص حقيقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا باالی  م، مالکيت ذینفع؛طبق این فور -6

م و غيرمستقيم کنترول و تسلط داشته باشد بشمول اما نه محدود به؛ مالک وجوه و دارائی ها طور مستقي

اصلی یا نمایندۀ قانونی آن، اعضای هيئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخاص که طور 

مستقيم و غير مستقيم، کلی یا جزئی در شخص حکمی کنترول و یا در تصاميم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر 

 شریک باشد. آن

ورم معلومات مالکين ذینفع قراردادی )داوطلب برنده(  در ویب سایت ادارۀ تدارکات ملی توأم با ف -7

 قرارداد نشر می گردد.

 ع می گردد.این فورم به مراجع ذیصالح ارجا -8

 ب( هويت شرکت:

نام 

 شرکت

 دری:

 پشتو:

 انگليسی:

شماره جواز 

 فعالیت:
  

 الیت:مرجع صدور جواز فع
  

تاريخ صدور 

 جواز فعالیت:
تاريخ ختم میعاد اعتبار جواز   

 فعالیت:
  

سایر:     □متشبث انفرادی          □سهامی        □محدود المسئوليت         □تضامنی  ماهيت شرکت:
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 مشخص نمایيد: ......................................................

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

ه
ر
ا
م
ش

 

 اسم
اسم 

 پدر

تخل

ص 

یا 

نام 

خان

واد

 گی

شما

ره 

تذک

 ره

آدرس محل 

 سکونت
 شماره تماس

موقف 

وظيفوی 

 در شرکت

دارای 

سهام 

شرکت 

)طور 

مستقي

م یا 

غيرمس

 تقيم( 

بلی / 

 نخير

مقدار و 

فيصدی 

 سهام

دارای 

حق 

رأی 

در 

شرکت 

)مستق

یم یا 

غير 

مستقي

 م(

بلی / 

 نخير

دارای حق تعيين 

هيئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقيم یا 

 غيرمستقيم(

 بلی / نخير

مقد

 ار

فيص

 دی

1                         

2                         

3                         

 د( شهرت سهامداران: 

ه
ر
ا
م
ش

 

اسم  اسم 

 پدر

تخل

ص 

یا 

نام 

خان

واد

 گی

شما

ره 

تذک

 ره

آدرس محل 

 سکونت

موقف  شماره تماس

وظيفوی 

 در شرکت

)در 

صورتيکه 

قابل 

تطبيق 

 باشد(

دارای 

سهام 

شرکت 

)طور 

مستقي

م یا 

غيرمس

 تقيم( 

بلی / 

 نخير

مقدار و 

فيصدی 

 سهام

دارای 

حق 

رأی 

در 

شرکت 

)مستق

یم یا 

غير 

مستقي

 م(

بلی / 

 نخير

دارای حق تعيين 

هيئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقيم یا 

 غيرمستقيم(

 بلی / نخير
مقد

 ار

فيص

 دی
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1               
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3               

  

          

 هـ( شهرت مالکین ذينفع:
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تخل
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یا 

نام 

خان

واد
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شما
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آدرس محل 

 سکونت

نوعيت  شماره تماس

مالکيت 

 ذینفع

موقف 

وظيفوی 

 در شرکت

)در 

صورتيکه 

قابل 

تطبيق 

 باشد(

دارای 

سهام 

شرکت 

)طور 

مستقي

م یا 

غيرمس

تقيم 

ر د -

صورتي

که 

قابل 

تطبيق 

 باشد(

بلی / 

 نخير

مقدار و 

فيصدی 

 سهام

دارای 

حق 

رأی 

در 

شرکت 

)مستق

یم یا 

غير 

مستقي

 م(

بلی / 

 رنخي

دارای حق تعيين 

هيئت مدیره یا 

کارکنان شرکت 

)مستقيم یا 

 غيرمستقيم(

 بلی / نخير

مقد

 ار

فيص

 دی

1               

  

          

2               

  

          

3               

  

          

 ی( تعهد نامه:

قيقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقيقت، اقرار ميدارم که تمام معلومات مندرج این فورم کامالً ح

 تناقض و یا عدم صحت معلومات درج شده، طبق احکام قوانين نافذه مسئول و جوابگو می باشم.
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 مهر و امضا: اسم:

 تاريخ: موقف:

 این فورم از جانب اداره تدارکات ملی ترتيب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد.
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 کشور های واجد شرايط - چهارم قسمت
 

و خدمات در تدارکات که از وجوه  یاجناس، امور ساختمان واجد شرايط بودن

 عامه تمويل میگردد.

و  یشرکت ها و افراد از تمام کشور ها می توانند اجناس، امور ساختمان

که از وجوه عامه تمویل ميگردد، ارائه نمایند.  تدارکاتبرای را خدمات 

اجناس، خدمات و امور ساختمانی از کشوری های ذیل و شرکت ذیل در حاالت 

 در داوطلبی ها شرکت نموده نمی توانند:مربوطه آن کشور ها  یها

 با این کشور منع را روابط تجاری قانوناً جمهوری اسالمی افغانستان  -1

  .قرار داده باشد

یا ه افراد وارد نمودن اجناس یا پرداخت ب جمهوری اسالمی افغانستان -2

نهاد های آن کشور را به اساس قطعنامه شورای امنيت ملل متحد منع 

 نموده باشد. 

در حال حاضر شرکت ها، اجناس و خدمات از کشور  ،داوطلبان جهت معلومات -3

 ذیل در مراحل داوطلبی اشتراک نموده نمی توانند: های 

  داخلی: قوانين به اساس (1)

 {لست تمام کشور ها درج گردد}

 :ات بين المللیتعهد به اساس (2)

 {لست تمام کشور ها درج گردد}
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 ها جدول فعالیت -دومبخش 

 ها جدول فعالیت -پنجمقسمت 

 

 

 شرايط  و فورمه های قرارداد سوم:بخش 

 شرايط عمومی قرارداد -ششم قسمت

 شرايط خاص قرارداد  -هفتم قسمت

 مشخصات تخنیکی و نقشه ها -هشتمقسمت 

 رمه های قراردادفو -نهمقسمت 

 

 شرايط عمومی قرارداد -ششمقسمت 

 -1ماده 

 تعريفات 
 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند:  1.1

: شخص توافق شده ميان اداره و قراردادی جهت حکم -1

شرايط  8ماده  2حل منازعات در مطابقت به بند 

 می باشد.  عمومی قرارداد

ذاری شده فهرست تکميل و قيمت گ: جدول فعالیت ها -2

که منحيث جز آفر توسط ارائه  مورد نيازاقالم 

 کننده خدمات فراهم ميگردد.

غير خدمات ارائه : تاریخ تکميل یتاريخ تکمیل -3

 که از جانب اداره تصدیق ميگردد. مشورتی 

داوطلب : موافقتنامه کتبی ميان اداره و قرارداد -4

جهت اجرا و تکميل قرارداد بوده و شامل برنده 

 می باشد. فورم قرارداد  1ماده ست شده اسناد فهر

: قيمت قابل پرداخت برای انجام قیمت قرارداد -5

ماده بشمول تعدیالت وارده مطابق  غير مشورتی خدمات

 می باشد. قرارداد،عمومی شرايط   6

عوامل بکار نسبت ه ب قراردادی پرداخت به :مزد کار -6

در اجرای خدمات اضافی مانند کارمندان، رفته 

  به می باشد. ، مواد و سایر عواملتجهيزات

می  شرايط خاص قرارداد : طرف قرارداد مندرج اداره -7

 باشد. 

 د.تقویمی می باشروز : روز -8

: تمام اسعار به استثنای واحد پول اسعار خارجی -9

 افغانی، ميباشد. 

10- GCC  .شرایط عمومی قرارداد ميباشد : 

11- SCC .شرایط خاص قرارداد ميباشد : 

 المی افغانستان ميباشد. : جمهوری اسحکومت -12
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 : واحد پول افغانی ميباشد. اسعار محلی -13

باشد،  (JV) شرکت مشترک قراردادی: درصورتيکه عضو -14

که در  )شریک اصلی( عضو بوده و عضو مسؤل هر شریک

از آن تذکر رفته، حقوق و  شرايط خاص قرارداد

مکلفيت های تحت قرارداد را از جانب اداره انجام 

 ميدهد. 

: اداره یا ارائه کننده خدمات اردادجانب قر -15

 ميباشد. 

: افرادیکه از جانب قراردادی منحيث کارمندان -16

خدمات گماشته شده  و جهت ارائه  خدامکارمند است

 اند. 

که آفر وی جهت ارائه خدمات از  داوطلب: قراردادی -17

 جانب اداره قبول گردیده است. 

 از جانب  : مشخصات خدمات شامل شرطنامه کهمشخصات -18

ارائه کننده خدمات تسليم  اداره ترتيب و توسط

 ميگردد.

در  قراردادی از جانب فعاليت های که: خدمات -19

( و 1مطابقت به مواد این قرارداد که در ضميمه )

 ، ميباشد. آفر شامل در یمشخصات و جدول فعاليت ها

اجرای بخش از  یا شرکت است که: شخص قراردادی فرعی -20

 اصلیقراردادی یندگی از را به نماده منعققرارداد 

 انجام ميدهد.

: تفسير این قرارداد در مطابقت به قوانين قانون نافذ 1.2 

 صورت ميگيرد.  جمهوری اسالمی افغانستان هنافذ

این قرارداد به یکی از زبان های ملی کشور : زبان  1.3

ترتيب و تطبيق می گردد، که منحيث لسان اصلی در 

 می نماید. تفسير و اجرای این قرارداد عمل 

: هر گونه ارتباط بر قرار شده ميان جوانب ارتباطات 1.4

در  اطالعيهقرارداد باید بصورت کتبی بوده و هرگونه 

 قابل اجرا می باشد. دریافتصورت 

در ( مشخصات یا 1: خدمات در محالت مندرج ضميمه )ساحه 1.5

مشخص می  اداره که توسط محالت صورت عدم تذکر محل در 

 گردد. مي شود، ارائه

انجام تصميم، اتخاذ جهت : شخص که نماينده با صالحیت 1.6

و  مجاز قابل اجرا تحت این قرار داد هر گونه اعمال

در ارائه اسناد الزم توسط قراردادی معرفی وشهرت وی 

 . درج ميگرددشرایط خاص قرارداد 

 مکلف است اجازهقراردادی : ش و بررسی ادارهیتفت 1.7

داشت های خود و قراردادی ادبررسی دفاتر، حسابات و ی

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

، قراردادی فرعی و قراردادی اصلی: محصوالتمالیات و  1.8

، و ندان آنها ماليات، مکلفيت ها، انواع فيسکارم

را پرداخت  نافذقابل اجرا تحت قوانين  محصوالت سایر

 مل مينمایند. و در قيمت قرارداد شا

آغاز،  -2ماده 

تعديل، فسخ و 

 تکمیل قرارداد

 تاریخ امضای قرارداد توسط طرفين از اعتبار قرارداد: 2.1

، قابل شرايط خاص قرارداد یا تاریخ دیگری مندرج 

 اجرا ميباشد. 

 خدمات ارائه آغاز  2.2

خدمات، ارائه قبل از آغاز قراردادی : پالن کاری -1

مومی، ترتيبات، اولویت کاری مشمول روش های عپالن 

و زمان بندی تمام فعاليت ها را جهت تصویب به 

اداره تسليم مينماید. خدمات طبق برنامه کاری 

ارائه )در صورت لزوم(  تائيد شده توسط اداره

 . دردميگ

خدمات را ارائه کننده خدمات، تاريخ آغاز خدمات:  -2

قرارداد،  انفاذ آغاز ( روز بعد از30در جریان )

، آغاز شرايط خاص قرارداد تاریخ مندرجیا به 

 مينماید. 

 مندرجخدمات را به تاریخ ، قراردادیتکمیل: تاريخ  2.3

، تکميل مينماید. مگر اینکه شرايط خاص قرارداد

شرايط عمومی  2ماده 6در مطابقت به بند  دقراردا

، صورتيکه قراردادی فسخ گردیده باشد. در قرارداد

تکميل ايط خاص قرارداد شر خدمات را به تاریخ مندرج

شرايط  3ماده  8ننماید، جریمه تآخير مطابق به بند 

وضع ميگردد. تاریخ تکميل، تاریخ عمومی قرارداد 

 تکميلی تمام فعاليت ها ميباشد.  

تعدیل  بشمول تعدیل شرایط و حدود قراردادتعديل:  2.4

در صورت قيمت قرارداد صرف تعدیل یا خدمات اندازه 

کتبی طرفين قرارداد صورت گرفته  موجودیت موافقه

 ميتواند.

 حاالت غیر مترقبه 2.5

( عبارت از Force Majeureحاالت غير مترقبه )تعريف:   -1

آفات حوادث )زلزله، جنگ داخلی، طوفان، سيالب، 

که   جانبينکنترول یا شرایط خارج از  طبعی...(

مکلفيت های تحت این قرارداد را  توانمندی انجام

 . عملی سازدناممکن یا غير 

عدم انجام مکلفيت ها تحت این  قرارداد: تخطی عدم  -2

ناشی از وقوع حاالت غير مترقبه قرارداد در صورتيکه 

مشروط بر اینکه  باشد، نقض یا قصور پنداشته نميشود.

جانب متآثر شده در اسرع وقت طرف دیگری قرارداد را 

سازد.  تبی با ذکر دالیل وقوع آن مطلع بصورت ک
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به مکلفيت های خویش تا حدی امکان ادامه  یقرارداد

داده و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از 

نباشد را جستجو می نماید. مگر  غيرمترقبهحاالت 

 اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد.

ميعاد  معادلميعاد تکميل قرارداد تمديد میعاد:   -3

عدم انجام خدمات وقوع حاالت غير مترقبه که سبب 

 گردیده، تمدید ميگردد.

پرداخت و  اخذ مستحق ارائه کننده خدماتپرداخت ها:   -4

پرداخت که بصورت مناسب و لزوم قابل مصارف اضافی 

صورت  دید در جریان ميعاد وقوع حاالت غير مترقبه

   ميباشد. ،گرفته

 فسخ قرارداد 2.6

د در صورت وقوع موارميتواند  اداره از جانب اداره: -1

ل اطالعيه در جریان حد اقل با ارسا( ذیل 6( الی )1)

فسخ  قرارداد را قسمًا یا کالً  ،قراردادیبه  ( روز30)

 نماید:

خدمات ارائه شده و   درقص وادرصورت عدم اصالح ن (1)

( روز 30در جریان ) قراردادیانجام مکلفيت های 

بعد از ارسال اطالعيه یا ميعاد دیگری تصدیق شده 

 کتبی اداره؛

 ؛ قراردادیدرصورت افالس یا ورشکستگی   (2)

از ارائه  قراردادیروز،  (60در جریان حد اقل ) (3)

یک قسمت عمده خدمات به سبب وقوع حاالت غير 

 مترقبه عاجز باشد؛ یا 

در اجرا و تکميل این  قراردادیبه باور اداره،  (4)

 مرتکب فساد و تقلب گردیده است.  قرارداد

ردادی فرعی مکلف اند اداره، داوطلب، قراردادی و قرا

اصول عالی اخالقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد 

را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل 

 را افاده می نمایند: 

یا  دادن  ،دریافت، درخواستاز : عبارت فساد -1

صورت مستقيم یا غيرمستقيم هرچيز با  هب نهادپيش

 سب کارکردهای جانب دیگرارزشيکه به صورت غيرمنا

 . را تحت تاثير قرار دهد)کارمندان تدارکات( 

ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان : تقلب -2

حقایق که عمدًا و یا سهوًا به منظور اغفال کارمندان 

و  تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی

مکلفيت ها صورت  غير مالی و یا اجتناب از انجام

  گيرد.

دو یا بيشتر داوطلبان : عبارت از سازش ميان تبانی -3

و یا ميان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور 

صد نامناسب به شمول تحت ابدست آوردن مق

سائرین طرح گردیده  اعمال نادرستتاثيرقراردادن 

 باشد.

تهدید و یا ضرر رسانيدن به عبارت از : اجبار -4
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 رداد و یا سایرکارمندان تدارکات و مدیریت قرا

داوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آنان 

 به صورت مستقيم یا غير مستقيم می باشد.

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

تغيير یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه 

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

برنده ای داوطلب داد به ی قرارپيشنهاد اعطااداره  -6

فساد، مرتکب  مستقيمًا یا ازطریق نمایندهرا که 

در  وانعماخالل و ، اجبار یا ایجاد تبانیتقلب، 

 مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.

و ، اجبار تبانیتقلب،  داره در صورت ارتکاب فساد،ا -7

اخالل در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره ، موضوع 

 سرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.  را در ا

اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب  -8

( ماده چهل و نهم قانون 1اعمال مندرج فقره )

تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 

 نماید. 

داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است،  -9

ها و  یادداشت، حساباتزمينه تفتيش و بررسی 

 اجرای قرارداد و سایراسناد مربوط به تسليمی آفر

 فراهم نماید. موظف از جانب اداره مفتشين توسط  را

: بمحض فسخ قرارداد مطابق پرداخت بمحض فسخ قرارداد -2

شرايط   2ماده  6بند  2یا جز  2ماده  2بند  1جز 

، اداره پرداخت های ذیل را به عمومی قرارداد

 :انجام ميدهد قراردادی

برای خدمات که بصورت  6حق الزحمه مطابق ماده  (1)

بخش قبل از تاریخ فسخ قرارداد انجام شده  قناعت

 .باشد

 - 3ماده 

مکلفیت های 

 قراردادی

ت را در مطابقت به مشخصا ، خدماتقراردادی عمومیات:    3.1

  و تامين مفيدیت، و جدول فعاليت ها با تالش مناسب

مسلکی و با  ها و اجراآتبه شيوه مطابق بودن اقتصادی 

و تکنالوژی مناسب و کار برد  شيوه سالم مدیریت رعایت

 ، ارائه می نماید. به شيوه مصئون پيشرفته  و

در انجام این قرارداد منحيث مشاور وفادار قراردادی 

به اداره عمل نموده و هر زمان در هر معامله با 

ا قراردادی فرعی یا جانب سوم  منافع مشروع اداره ر

 حمایت و تامين مينماید. 

 

 

 تضاد منافع :  7.2 

تنها  قراردادی: قراردادیمنع کمیشن و تخفیفات به  -1

 سایر انواعرا داشته و   6حق الزحمه مطابق ماده 

يت فعالميشن، تخفيف، یا پرداخت مشابه از ناحيه ک

انجام  برایخدمات یا  های مرتبط این قرارداد یا 

. ا اخذ نمی نمایدمکلفيت ها تحت این قرارداد ر

 پرداختاز عدم اخذ هر گونه  همچنانارائه کننده 
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و نماینده  توسط کارمندان، قراردادیان فرعی اضافی

 د. حاصل می نمایاطمينان  خویشمرتبط 

 :قراردادیعدم اشتراک در تدارکات پروژه ناشی از  -2

ارائه کننده توافق می نماید که در جریان اجرای 

فسخ آن خود و یا اشخاص  این قرارداد یا بعد از

مرتبط به آن و قراردادیان فرعی وی و اشخاص به 

مرتبط به آنها از اشتراک در تدارکات فراهم سازی 

اجناس، امور ساختمانی و خدمات به پروژه که ناشی 

 د. نایی نماز این خدمات باشد اشتراک نم

ارائه کننده خدمات  اجتناب از فعالیت های متضاد: -3

ی فرعی بشمول کارمندان آنها بصورت و قراردادی ها

توصل نمی مستقيم و غير مستقيم در فعاليت های ذیل 

 ورزند:

 که هر فعاليت مسلکی و تجاری در جریان قرارداد (1)

 قرارداد در تضاد باشد؛ این با فعاليت های تحت 

درجریان قرارداد، ارائه کننده خدمات و  (2)

کارمندان وی نمی توانند قراردادیان فرعی 

 را در جریان اجرای وظيفه یا در رخصتیی دولت

برای فعاليت های تحت این قرارداد به کار 

 گمارند. 

  شرايط خاص قرارداد سایر فعاليت های مندرج  (3)

 بعد از فسخ این قرارداد،

، قراردادیان فرعی و کارمندان آنها قراردادی: محرمیت 7.3

( سال بعد از تکميل 2در جریان قرارداد یا در جریان )

م ارداد، هرگونه معلومات اختصاصی یا معلومات محرقر

بدون موافقه کتبی قبلی اداره نباید را قرارداد  مرتبط

 افشا نمایند. 

 قراردادیفراهم نمودن بیمه توسط  7.4

بيمه را با در نظرداشت موارد ذیل فراهم می قراردادی 

، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگر نماید

 :تذکر رفته باشد

با پوشش  رایط تصدیق شده ادارهبيمه خطرات با ش -1

شدن فراهم  و اطمینان از شرايط خاص قراردادمندرج 

 ؛قراردادی فرعی

مبنی بر اینکه بيمه فوق اخذ و حق   شواهدارائه  -2

  به درخواست اداره. بيمه جاری پرداخت گردیده،

 میباشد. قبلی اداره تائید  نیازمند فعالیت های که 7.5 

 بخش از خدمات؛ فرعی جهت ارائه دداعقد قرار -1

( ذکر 3تعيين کارمند که نام های آنها در ضميمه ) -2

 و قراردادیان فرعی(؛ قراردادی )کارمندان کليدی نشده

 و ؛کاری پالنتغيير  -3

از آن شرايط خاص قرارداد  دیگری که در فعاليت های -4
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 تذکر رفته باشد. 

 مکلفیت های گزارش دهی 7.6 

( را به تعداد 2ضميمه )مندرج و اسناد  گزارش قراردادی

 مندرج ضميمه تسليم مينماید. ميعاد و در جریان 

 جريمه تآخیر  7.7 

یمه تآخير به ، جرقراردادی: پرداخت جريمه تآخیر -1

را در شرايط خاص قرارداد   نرخ روزانه مندرج

طرز العمل تدارکات  هشتممطابقت به حکم یکصد و 

مه تآخير پرداخت می نماید. حد اکثر رقم پولی جری

فيصد قيمت مجموعی قرارداد  (10)یا غيابت الی 

ميباشد، هرگاه مجموع مبلغ محاسبه شده جریمه 

تآخير یا غيابت به حد اکثر خود برسد، اداره می 

جراآت بعدی را در تواند قرارداد را فسخ نموده، ا

د.  پرداخت جریمه تآخير مسؤليت زمينه مرعی دار

 آثر نمی سازد.های ارائه کننده خدمات را مت

در صورتيکه تاریخ تخمينی تصحیح اضافه پرداخت:  -2

تکميل بعد از پرداخت جریمه تآخير تمدید گردد، 

تعدیل توسط قراردادی را با  اداره اضافه پرداخت

 تصدیقنامه پرداخت بعدی را تصحيح می نماید. 

واقص در جریان در صورتيکه نعدم اجرای مجازات:  -3

جانب اداره، تصيحيح اطالعيه از ميعاد مندرج 

را به   تآخيرنگردد، ارائه کننده خدمات جریمه 

اداره پرداخت می نماید. مبلغ قابل پرداخت منحيث 

 2بند  نه تصحيح و بررسی نواقص، مندرجفيصدی هزی

شرايط خاص و  شرايط عمومی قرارداد  7ماده 

 می باشد. قرارداد 

مدت داوطلب برنده مکلف است، درخالل  :تضمین اجرا 7.8

( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمين 10)

شرايط عمومی اجرای قرارداد را در مطابقت با 

صفحه ، در فورم )تضمين بانکی( که در قرارداد

تذکر رفته و به اسعار که در نامه  معلومات داوطلبی

در  قبولی از آن نامبرده شده است، ارائه نماید.

ن بانکی، داوطلب صورت ارائه تضمين اجرا بشکل تضمي

می تواند تضمين اجرا را از یک بانک مقيم در جمهوری 

اسالمی افغانستان یا بانک خارجی قابل قبول اداره که 

نماینده بمنظور اجرای این تضمين در جمهوری اسالمی 

افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. تضمين اجرا 

( روز بيشتر از تاریخ تکميل قرارداد اعتبار 28)

 رد. دا

 -4ماده 

کارمندان 

 قراردادی 

شایستگی ، وظيفه : عناوین، جزئياتجزئیات کارمندان 4.1

کارمندان  د اقل و ميعاد پيش بينی شده گماشتنح

( درج می باشد.  فهرست 3در ضميمه ) قراردادیکليدی 

و قراردادیان فرعی به  قراردادی کارمندان کليدی

( توسط 3ضميمه ) در آنها و ناموظایف شمول عناوین 

  اداره تصدیق می گردد.
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 تعويض کارمندان 4.2 

هيچ تغييری در کارمندان کليدی صورت گرفته نمی   -1

تواند. مگر اینکه به موافقه اداره باشد. 

قراردادی درصورتيکه بنابر دالیل خارج از کنترول 

تغيير کارمندان کليدی ضروری باشد، تعویض صرف با 

ر صورت گرفته کارمندی با شایستگی معادل یا باالت

 می تواند. 

کارمند  قراردادی، یلدالبا درخواست اداره با ذکر   -2

خود را با کارمند دیگری با شایستگی و تجارب قابل 

 : تعویض می نماید در موارد ذیل قبول اداره

درصورتيکه کارمند سوء رفتار جدی انجام داده  (1)

 باشد؛ 

 یا

عدم قناعت از انجام کارمند با ذکر دالیل  (2)

 . معقول

 -5ماده 

  تعهدات اداره
: اداره تالش می نماید تا معافیت هاهمکاری و  5.1

و معافيت های که از جانب حکومت  کمک هااز  قراردادی

 فراهم ميگردد، مستفيد گردد. 

قوانين : در صورت تغيير تغییر در قوانین قابل تطبیق 5.2

که سبب افزایش یا مربوط به ماليات و محصول گمرگی 

، حق ميگرددقراردادی مات انجام شده کاهش مصرف خد

الزحمه و مصارف باز پرداخت قابل پرداخت تحت این 

افزایش یا  با موافقه طرفين قراردادیقرارداد به 

 طبق مبلغ ذکر شدهبه کاهش یافته و تعدیالت مربوط 

 صورت ميگيرد.  6ماده  2( بند 2( و )1)اجزا 

مندرج ضميمه : اداره خدمات و تسهيالت خدمات و تسهیالت 5.3

 ، ارائه می نماید.  به قراردادی( را 6)

 -6ماده 

 پرداخت به

 قراردادی 

مبلغ  قراردادی پرداخت ها به :پرداخت باالمقطع 6.1

مجموعی ثابت بوده و از قيمت قرارداد که در بر 

انجام مصارف در  مصارف قراردادی فرعی و سایرگيرنده 

ه نمی بيشتر بود ،می باشد( 1خدمات مندرج ضميمه )

، 5ماده  2حالت مندرج بند به استثنای  تواند.

 6ماده  2بند افزایش قيمت قرارداد از مبلغ مندرج 

و  2ماده  4بند  در صورت موافقه کتبی طرفين مطابق

 صورت ميگيرد.   اضافی پرداخت 6ماده  3بند 

پول  واحدقيمت قابل پرداخت به : قیمت قرارداد 6.2 

 . شرايط خاص قراردادج مندرافغانی و یا سایر اسعار 

تفکيک قيمت : ارائه شده خدمات اضافیبه  پرداخت 6.3

( جهت تشخيص حق الزحمه قابل 5( و )4مجموعی ضمایم )

 4بند  مطابق خدمات اضافی موافقه شدهبه پرداخت 

 ارائه گردیده است.  2ماده 
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در مطابقت به جدول پرداخت  پرداخت شرايط پرداخت: 6.4

صورت ميگيرد. پيش پرداخت  ادشرايط خاص قرارد مندرج

)تجهيزات، مواد و اکماالت( در مقابل تضمين بانکی با 

شرايط خاص ميعاد اعتبار مندرج و مبلغ معادل 

شرايط خاص ، ارائه ميگردد. مگر اینکه در قرارداد

 طوری دیگری از آن تذکر رفته باشد.  قرارداد

 تعديل قیم 6.5

در  ناتوقوع نوسا به اثر  می تواندتعدیل قيمت  -1

 صرف زمانی صورت ميگيرد که درمصرفی  قيمت عوامل 

 از آن تذکر رفته باشد.  شرايط خاص قرارداد

 

 مزد کار  6.6

صرف در صورت دستور کتبی قبلی  برای خدمات اضافی -1

 استفاده ميگردد.  مدیر پروژه

ارائه کننده خدمات تمام خدمات قابل پرداخت تحت  -2

ه های تآئيد نرخ روز کاری این ماده را در فورم

ماید. هر فورمه تکميل شده شده اداره ثبت می ن

از جانب اداره  در مطابقت  ی( روز کار2) در خالل

گردد. پرداخت می تصدیق و امضاء  1ماده  6به بند 

امضاء شده،  مزد کار صرف در موجودیت فورمه های

 صورت ميگيرد.

 -7ماده 

 کنترول کیفیت

 

خدمات غير مشورتی به  روش و اصول بررسی :تشخیص نواقص 7.1

خدمات می باشد. اداره، شرايط خاص قرارداد  مندرجشکل 

غير مشورتی انجام شده را بررسی نموده و در صورت 

را مطلع می سازد. این بررسی  قراردادی موجودیت نواقص،

های قراردادی خدمات غير مشورتی تآثيری بر مسؤليت 

اقص را به نوور بررسی خدمات و تشخيص ندارد. اداره دست

هر قسمت خدمات غير  قراردادی  و داده  قراردادی

بررسی   دارای نواقص است مشورتی را که به باور اداره

درج  شرايط خاص قراردادمی نماید. ميعاد رفع نواقص در 

 . می باشد

 نواقص و اجرای جريمه رفع  7.2

ميعاد رفع  نواقص الی موجودیت نواقص، تمدید  -1

 ميگردد.

در طول يه رفع نواقص را اطالعمندرج ص نواق قراردادی -2

 می نماید. رفع، اطالعيهزمان مندرج 

 نواقص را در طول زمان مندرج قراردادیدر صورتيکه  -3

اداره مصارف رفع  رفع ننماید، در اینصورتاطالعيه 

مبلغ و جریمه عدم  این قراردادی نواقص را بررسی و

ی را پرداخت م 3ماده  7بند  3رفع نوافص مندرج جز 

   نماید.

ل ح -8ماده 

  منازعه

 حل منازعه بطور دوستانه:  8.1

اداره و قراردادی حد اکثر تالش خویشرا جهت حل  -1

منازعات بطور دوستانه که ناشی یا مرتبط به 
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 قرارداد یا تفسير آن باشد، انجام ميدهند. 

 مرجع حل و فصل منازعات:  8.2

یا  حل منازعه روز جانبين در( 28در خالل )هرگاه  -2

، به نتيجه نرسندمشورۀ دوجانبه  توسطاختالفات 

شرايط خاص موضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج 

  ارجاع ميگردد. قرارداد

  علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:  8.3

طرفين 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرايط خاص قرارداد  7قسمت 
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مواد شرايط 

عمومی 

 قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد تعديالت و متمم مواد

 1بند  1جز 

  1ماده 

 می باشد. {درج گردد حکم}نام  حکم

 1بند  5جز 

 1ماده 

 می باشد.{قيمت درج گردد}ت قرارداد قيم

 1بند  7جز 

 1ماده 

 می باشد.{نام اداره درج گردد}اداره 

 1بند  9جز 

 1ماده 

 می باشد.{نام درج گردد}نماینده مسؤل

بند  16جز 

 1ماده  1

 می باشد.{نام درج گردد} قراردادی

ماده  2بند 

1 
 .باشد می{نام قانون درج گردد}قانون نافذ بر این قرارداد 

ماده  3بند 

1 
زبان قرارداد  می باشد.{نام زبان درج گردد}زبان قرارداد 

 زبان آفر نيز ميباشد.

ماده  4بند 

1 
 آدرس هر دو جانب قرار ذیل ميباشد:

 نام اداره:

، درج صورت ضرورت و نام مکمل شخص در وظيفه}قابل توجه: 

 {گردد

 {درج گرددآدرس } آدرس:

ورت صورت ضر اطاق در هشمار بقه وط}اطاق: ه طبقه یا شمار

 {درج گردد

 {ر درج گرددنام ناحيه یا شه}شهر: 

 {درج گردد شماره تليفون}تليفون: 

 {ه فکس درج گرددشمار}فکس:  هشمار

 {درج گردد ایميل آدرس}ایميل آدرس: 

 :قراردادی

، درج صورت ضرورت و نام مکمل شخص در وظيفه}قابل توجه: 

 {گردد

 {گردددرج آدرس } آدرس:

ورت صورت ضر اطاق در هشمار طبقه و}اطاق: ه طبقه یا شمار

 {درج گردد

 {ر درج گرددنام ناحيه یا شه}شهر: 

 {درج گردد شماره تليفون}تليفون: 
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مواد شرايط 

عمومی 

 قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد تعديالت و متمم مواد

 {ه فکس درج گرددشمار}فکس:  هشمار

 {درج گردد ایميل آدرس}ایميل آدرس: 

ماده  6بند 

1  

 نماينده های با صالحیت

 اداره: 

می  {نام نماینده با صالحيت درج گردد}صالحيت نماینده با 

 باشد. 

 : قراردادی

می { نام نماینده با صالحيت درج گردد}نماینده با صالحيت 

  باشد.

ماده  1بند 

2  

 می باشد. {تاریخ درج گردد}قرارداد  تاریخ انفاذ

 2بند  2جز 

  2ماده 

 می باشد. {تاریخ درج گردد}تاریخ آغاز خدمات 

ه ماد 3بند 

2  

  می باشد.{تاریخ تخمينی تکميل درج گردد}تاریخ تخمينی تکميل

 2بند  3جز 

 2ماده 

فعاليت ها درج }بعد از فسخ قرارداد از فعاليت های 

 . خودداری گردد{گردد

ماده  4بند 

3 
 :موارد ذیل را شامل ميگردد خطرات و پوشش بيمه

 وسایط نقليه شخص سوم -1

 مسؤليت شخص سوم  -2

 کارمندان خساره  و جبرانمسؤليت اداره  -3

 مسؤليت مسلکی  -4

 جایداد ها زیان یا خساره به تجهيزات و  -5

 5بند  4جز 

 3ماده 

  عبارت اند از: فعاليت هایسایر 

 8بند  1جز 

  3ماده 

می  {به ارقام و حروف درج گردد فيصدی}جریمه تآخير فيصدی 

 باشد. 

به  مبلغ}حد اکثر مبلغ جریمه تآخير برای مجموع قرارداد 

فيصدی قيمت مجموع قرارداد می  {ارقام و حروف درج گردد

 باشد. 

 7بند  3جز 

 3ماده 

می  {فيصدی درج گردد}: ی رفع نواقصجریمه عدم اجرا فيصدی

 باشد. 

 :اری و معافيت ارائه شده به قراردادیهمکماده  1بند  
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مواد شرايط 

عمومی 

 قرارداد

 شرايط عمومی قرارداد تعديالت و متمم مواد

بمنظور مستفيد شدن  فهرست همکاری ها و تسهيالت اداره}   5

 {از معافيت های حکومت درج گردد قراردادی

 2بند  1جز 

 6ماده 

می  {مبلغ درج گردد}مبلغ قابل پرداخت به واحد پول افغانی 

  باشد.

ماده  4بند 

6 

 پرداخت مطابق جدول ذیل صورت ميگيرد:

مواد، و اکماالت:}ارزش خریداری به تجهيز، پيش پرداخت  -1

تاریخ  به ارقام و حروف درج گردد{فيصدی قرارداد که به

معادل به  ارداد در مقابل ارائه تضمينآغاز قر

 قراردادی پرداخت ميگردد.

پرداخت پيشرفت کار در مطابقت به معيار معين شده با  -2

بخش  تصدیق اداره که خدمات بصورت قناعتنظرداشت  در

صورت می  ارائه گردیده در مطابقت به شاخص های ذیل

 :گيرد

 }شاخص و یا فيصدی درج گردد{

عدم صدور تصدیقنامه یا اجتناب از ارائه آن   تدرصور

توسط اداره در خالل مدت یک ماه بعد از تکميل قسمت 

خدمات غير مشورتی یا در یافت انوایس قراردادی این 

تصدیق نامه صادر شده پنداشته شده و پرداخت پيشرفت 

 کار به قراردادی صورت می گيرد. 

و الی پرداخت  با اولين پرداخت آغازتصفيه پيش پرداخت  -3

 قيمت قرارداد به صورت کامل خاتمه می یابد.فيصد  90

  پيش پرداخت در صورت که پيش پرداختتضمين بانکی  -4

 ميگردد. مسترد بصورت کامل باز پرداخت گردیده باشد، 

ماده  5بند 

6 

روز از  {تعداد به حروف و ارقام درج گردد}پرداخت در خالل 

و   6ماده  4بند مندرج  دریافت انوایس و اسناد مربوط

 {تعداد به حروف و ارقام درج گردد}پرداخت نهایی در خالل 

 روز صورت ميگيرد. 

 5بند  1جز 

 6ماده 

 {است / مجاز نيست درج گردد مجازتعدیل قيم قرارداد }

ماده  1بند 

7  

 اصول و روش ها بررسی خدمات توسط اداره قرار ذیل می باشد:

می  {به حروف و ارقام درج گرددميعاد }ميعاد رفع نواقص 

 باشد. 

ماده  2بند 

8  

  می باشد.{مرجع حل وفصل منازعات افغانستان درج گردد} حکم
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و نقشه ها خدمات غیر مشورتیمشخصات  -قسمت هشتم  

 

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

Frame Work 
Scope of work 
 

 زون شرق )ننگرهار؛ لغمان و کنر(  اتیوال Frame Workمشخصات  
 
  

 

 

 د افغان ټیلی کام مخابراتی شرکت

 څلورم پوړ، د پست پارسل تعمیر

 محمدجان خان واټ

افغانستان –کابل   

 1399تاریخ: 
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 وشرکت قراردادیؤلیت های شرکت افغان تیلی کام مس .5

 شرایط پرداخت و معیاد قرارداد .6

 جریمه تاخیری .7

 ه )سایت یا ساحه مربوطه(جدول زمانی تکمیل پروژ .8



عياری تدارک خدمات غير مشورتیم شرطنامه  -اداره تدارکات ملی   

 

54 

 

 

 ع

 معرفی شرکت افغان تیلی کام .1

 میالدی به حیث یک شرکت مکمل مخابراتی عرض وجود 2005مبر سال پتس 13 بتاریخافغان تیلی کام 

مات سالم ، خد GSM/3G تأسیس به یگانه شرکت که خدمات موبائیل بعد ازنمود. شرکت افغان تیلی کام 

خدمات  س ،کمی، خدمات انترنت وا DSL ای دیجیتال لیندار، خدمات انترنیتفایبرنوری ، خدمات تلیفون ه

 .میدارد مبدل ګردیده است عرضهرا در سطح کشور  VCN و خدمات Dial Up انترنت

ل تمام بشمو عالوه برین، افغان تیلی کام یگانه شرکت مخابراتی است که شبکه مخابراتی تمامی دوایر دولتی

 ونترنت ارا تهیه میدارد که شامل خدمات مخابرۀ صوتی،  وغیردولتی دفاتر دولتیوزارت خانه ها و سایر 

 سهولت ویدو کانفرانس برای این دوایر میباشد

ان غانستو فعالیت مخابراتی شرکت افغان تیلی کام نیز از جانب وزارت مخابرات دولت جمهوری اسالمی اف

والیت کشور را تحت پوشش  34ک و بزرگ و شهر های کوچ 155تصویب گردیده است. افغان تیلی کام 

 .ولسوالی های کشور را نیز تحت پوشش قرارخواهد داد 355قرار داده و به زودی تمامی 

 (Frame Workقرارداد بطور چارچوبی) معلومات عمومی در مورد .2

 فغانستاناتمام درو حفظ مراقبت آن کیبل مسی ،ول تطبیق پروژه های فایبر نوری ئمس شرکت افغان تیلی کام

کار  ) رزون شرق )  ننگرهار؛ لغمان و کن اتیوالآن در جهت تطبیق پروژه ها و حفظ و مراقبت  .میباشد

جهت  ، منهول سازی، هنهول سازی و سایر کار های ساختمانیهای کندنکاری، پیپ اندازی، کیبل اندازی

 ضرورت دارد. بنآ جهتده آن درج جدول مشخصات گردیمشخصات دوایر دولتی و غیر دولتی که اتصال 

 دهبواستا که دارای تجربه کافی درین ر شرکت هاتطبیق امور فوق الذکر خواهان عقد قرارداد  با یکی از 

 میباشد. 

 Frame Workهدف  .3

ار ک،موثریت و مثمریت سرعت بخشیدنجلوگیری از سکتگی درارائیه خدمات، تیلی کام جهت  شرکت افغان

میداند تا  الزم   )زون شرق )  ننگرهار؛ لغمان و کنر اتیوالو کیبل مسی در  فایبر نوری های تمدید کیبل

 اهشرکت یکی از به  (Frame Workقرارداد چارچوبی)فایبر نوری و مسی را بطور کار های تمدید کیبل

 واگذار نموده تا در تطبیق آن تاخیر وارد نگردیده و در وقت معینه آن تکمیل گردد. 

 

 

 

 

 

 مشخصات .4

ریاست  (ه ش  1400الی  1399)اول جدی -1399 مالی سال Frame Workمشخصات و اندازه تخمینی قرارداد جدول 

 تخنیکی سیمدار شرکت افغان تیلی کام

 واحد تفصیالت شماره
اندازه تخمینی 

 قلحد ا

 اندازه تخمینی

 اعظمحد 

قیمت تخمینی فی 

 واحد

قیمت مجموعی حد 

 قلا

قیمت مجموعی 

 عظمحد ا

1 

اعمار و نصب سرپوش تهیه ،

منهول )چودنی قفل دار( و چپ 

به  راست دار  همرای ماستر کلید

 20 15 عدد
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 .کیلوگرام ۱۰۰وزن 

2 
 ۴(PVCتهیه پایپ پالستیکی )

 همرابا جاینت S-40 انچ
 300 200 متر

   

05 بار پاک کاری منهول و هنهول کیبل  3  60    

4 

کندن کاری خامه ، پایپ اندازی، 

، فرش فیته خطر، پر کمپکشن

کاری ساحات حفر شده ،کیبل 

اندازی و ترمیم دوباره آن به 

  .حالت اولی

1.8 mtr (Depth) X 0.4 – 

0.8 mtr (Width) 

 22000 18000 متر

  

 

5 

بور کاری پر کاری سرک پیاده 

رو و یا ساحات کانکریت پایپ 

اندازی  کیبل اندازی و دوباره 

 ترمیم آن به حات اولی.

More Than 2. 0 mtr 

(Depth) X 4-6 Inch  Bore 

Diameter 

 20000 15000 متر

  

 

6 

کندن کاری ساحات سنگ فرش و 

یا کانکریت ،پایپ اندازی، 

کمپکشن، فرش فیته خطر، پر 

کاری ساحات حفر شده ،کیبل 

اندازی و ترمیم دوباره آن به 

  حالت اولی 

1 .– 1.2 mtr ( Depth) X 

0.4 – 0.6 mtr ( Width) 

Concrete Foundation ( 

PCC M: 150 ) 0.4 – 0.4 

mtr 

Using  1-3 Ton Compactor 

Machine 

 3000 2000 متر

  

 

7 

کندن کاری ساحات سخره و یا 

کوه زار ، پایپ اندازی ،کیبل 

اندازی و کانکریت ریزی و 

دوباره آن توسط کانکریت مارک 

داخل و 4:2:1به نسبت   150

ون خارج از شهر و والیات ز

 مرکز.

0.6 mtr ( Depth) X 0.4 – 

0.6 mtr ( Width  )  

Concrete Foundation 0.6 

mtr (PCC M : 150) 

 600 500 متر
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8 

 نمودن مواد تعمیراتی تهیه

واعمار هنهول کیبل های فایبر 

) کانکریتی با  و مسی نوری

سرپوش چودنی قفل دار به وزن 

100 Kg   و چپ راست دار

و براکت  همرا ی ماستر کلید

  )یک جاله(داخل هنهول

OFC Cable Hand hole 

1.2M (L) 

 1.2M (W)  

1.8-2M (H)    

 (RCC M : 200) 

 30 25 باب

  

 

9 

 نمودن مواد تعمیراتی تهیه

واعمار هنهول کیبل های فایبر 

) کانکریتی با  و مسی نوری

سرپوش چودنی قفل دار به وزن 

100 Kg   و چپ راست دار

و براکت  لیدهمرا ی ماستر ک

  )دو جاله(.داخل هنهول

OFC Cable Hand hole 1.2 

(L) x 1.2 ( W) x 1.8 (H  )

Mtr  

  (FULL RCC M : 200) 

 10 5 باب

  

 

10 

قطع سرک قیر، تهیه وتمدید پایپ 

جستی و دوباره ترمیم آن به 

حالت اولی طبق معیارات 

  شاروالی ها

0.6 mtr ( Depth) X 0.3 

mtr ( Width ) 

 300 200 متر

  

 

11 

کندن کاری خامه ، کمپکشن، 

فرش فیته خطر، پر کاری 

ساحات حفر شده ،کیبل اندازی و 

 .ترمیم دوباره آن به حالت اولی

Secondary Cable 

1.2 mtr (Depth) X 0.4 – 

0.8 mtr (Width)) 

 8000 4000 متر

  

 

21 

تهیه ، تمدید و بسته کاری پایپ 

 Steel, GI Pipeجستی دوانچ ) 

(  بروی دیوار و یا جوار پل 

همرا با بست های فلزی و کیبل 

 اندازی آن  درفاصله هر یک متر

001 متر  200 

  

 

13 
تمدید کیبل هوایی باالی پایه های 

 فلزی.
 2000 1200 متر

   

14 
-CATدکت و کیبل تهیه و تمدید 

6  LAN 
 2000 1000 متر
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15 

 ۸-۶نصب پایه 

با همرا    (Galvanize)متره

جهت تمدید کیبل های براکت 

 هوایی شامل :

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

0.8 (W)  

Concrete Foundation ( 

PCC M: 250) 

 60 40 عدد

  

 

16 

تهیه ، اعمار و نصب سر پوش 

منهول ) کانکریتی قفل دار ( و 

 چپ راست دار

 20 15 عدد

  

 

17 

کیبل اندازی کیبل فایبر نوری 

بل راد در توسط ماشین و یا کی

پاک  وداخل دکت های موجوده 

 نمودن ان

00001 متر  12000 

  

 

18 

 IDتهیه  وتمدید فایبر گالس با 

BALL  و نصب خشت پخته

باالی آن ریگ میده انداختن ریگ 

میده در صورتیکه ساحه خاک نه 

 داشته باشد.

 15 10 باب

  

 

19 

 

 

در جوار دیوار  HDPEنصب

 وپل  همرا با بست اهنی در هر

 متر

0001 متر  1200 

  

 

    25 20 عدد ODFتهیه و نصب نمودن  20

    25 20 عدد  Jointتهیه و نصب نمودن  21

 22 

 تهیه و نصب نمودن 

 H()xW()xD() 6Uکابنت 

 

 25 20 عدد
  

 

23 
  SDHانتقال و نصب نمودن 

 سیستم 
 8 6 عدد

  
 

افغانی(                   ی حد اقل)                        قیمت مجموعی تخمین  

 قیمت مجموعی تخمینی حد اعظم )                                       ( افغانی

 

 قراردادی شرکتهای شرکت افغان تیلی کام و مسولیت .5

a. مسولیت های افغان تیلی کام 

 

کتاب ژورنال از طرف شرکت افغان تیلی کام برای اجرای کارات روزمره پروژه برای  -1

آن کار و نواقص بطور روزمره در وایزران دو جانب بدسترس شان قرار گرفته و پیشرفتسوپر

میم روز حل و تر 10بعد از تکمیل پروژه نواقصات که در پروژه میباشد باید در  گردددرج 

 . نمایید

و  دولتی رایط کار برای قراردادی و اخذ اجازه کار از جانب اداره های نیازمندشآماده نمودن  -2

 دولتی بدوش شرکت افغان تیلی کام میباشد. غیر 

ت مسولیت سروی و پالن هر پروژه و یا مسیر بدوش شرکت افغان تیلی کام بوده، و به شرک -3

 قراردادی جهت تطبیق سپرده میشود. 
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لی دوش شرکت افغان تیمتراژو اندازه گیری دقیق کار اجرا شده در محضر شرکت قراردادی ب -4

 کام میباشد. 

غان فیته خطربدوش شرکت اف ،HDPEنمودن کیبل فایبر نوری ، کیبل مسی ، پیپ  مسؤلیت تهیه -5

 تیلی کام میباشد. 

 

b. قراردادی شرکت مسولیت های 

 

شین شن ،ماقراردادی باید وسایل کاری کافی مانند )بیل ، کلند ، جبل ، کراچی دستی ، ماشین کمپک -1

مپ ، اسکواتور ، کیبل راد ،واتر پقطع کانکریت ،وقیر ، ماشین میکثر کانکریت ،تانکر آب ، 

مانی وغیره وسایل وسامان االت ساخت رانمحافظوی مردیکاراتور، ماشین کیبل اندازی ،البسهجن

 .باشد پروژ های ساختمانی (داشته نظربهمورد ضرورت 

همرای مل که اشنایی کا سال 2 با تجربه تمانی فارغ از رشته ساختمانیخسا لیسانس دو نفر انجینر -2

که فارغ التحصیل صنف  سوپروایزر دوو حداقل  داشته باشد GISو  Auto CADرامهای پروگ

اید از بدر امورساختمانی مشابه در ساحات کارضروری پنداشته می شود که  سال 3 با تجربهدوازه 

 ردد.گطرف قراردادی استخدام 

 می باشد.داد تعین شده قرارقراردادی مکلف به رعایت جدول زمانی وتطبیق پالن های کاری  -3

یل به زارش پیشرفت کار وپالن کاری اینده خویش را ذریعه ایمگقراردادی مکلف است تا روزانه  -4

 مسولین ریاست تخنیکی سیمدار ارسال نماید.

ش پرداخت هر نوع خسارات ناشی از خسارات کندنکاری و ترمیم دوباره ان به حالت اولی بدو -5

 قراردادی می باشد .

 طابقم وغیرهتمانی از قبیل اعمار منهول ،عمق کندنکاری ، کانکریت ریزی در صورتیکه کار ساخ -6

ندرد طبق است، قراردادی مجبور و مکلف است که کار را دوباره قرار داد نباشد مندرجاستندرد 

 قرارداد انجام بدهد.

یا و دومی قراردادی )شرکت اولی ( نمی تواند اجرای پروژهای ساختمانی افغان تیلی کام رابه شرکت -7

 ذار نماید.گوا ٪20اضافه از  روپ هاگر شرکت ها و گدی

 کفیتا بکرش ،سیخ و غیره مواد ساختمانی  گ، سن گری ،تولید کشور مواد ساختمانی از قبیل سمنت -8

 گردد.عالی از بازار استفاده 

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

 ر پروژه می باشد.تکمیل ه

هرنوع کندنکاری که صورت میگیرد خاک های اضافی از ساحه برداشته شود و بصورت  -10

نظر گرفته شود. انکریت و قیر در ک -اساسی پاک کاری و به حالت اولی اورده شود سنگ فرش 

  زهاباید به اند CCNکه کندنکاری صورت میگرد سرکیبل های فایبر و  هایهمچنان درتمام جا

15cm  .خاک غربیل شده انداخته شود 

 2400-1400کابینت های، HDPE، کیبل مسی ، پیپ یبجز از تهیه نمودن کیبل فایبر نور -11

ردیده گشخصات ، تهیه سایر مواد و وسایل که درج م لینه و فیته خطر که بدوش افغان تیلی کام میباشد

 بدوش شرکت قراردادی میباشد. 
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ظرداشت ، شرکت افغان تیلی کام بدون در ناستفاده نمایداگر قراردادی از مواد بی کیفیت  -12

اده مصرف قراردادی جنس را مسترد و قراردادی مکلف است اجناس درست را با کیفیت عالی استف

 نموده و بعد از تاییدی ریاست تخنیکی سیمدار قابل قبول خواهد بود. 

 د. دوش شرکت قراردادی میباشب ساحات کارؤلیت انتقال اجناس الی مس -13

م الی به شرکت افغان تیلی کا  دادی مکلف به تسلیمی چک لست سایت/ مسیر تکمیل شدهقرار -14

 و یا مسیر مربوطه میباشد.  سایتیک هفته بعد از تکمیل 

 

 

 

 

 

 

 شرایط پرداخت و معیاد قرارداد .6

 یک سال می باشد. معیاد قرارداد برای  -1

یم تارائه گزارش ویا ساحه بعد از   (segment)مسیر  /سایتتکمیل هرپول قراردادی بعد از -2

ر تخنیکی و تصدیق ریاست تخنیکی سیمدار؛ محاسبه و مطابق کار های صورت گرفته برای ه

 سایت؛ پرداخت می گردد.

ویا  قراردی مکلفیت دارد  تا در ختم  کاری های هرسایت؛ چک لیست ویا شرح کاری هر سایت -3

 روز کاری به ریاست 20پولی الی مدت مسیر تکمیل شده را به منظور طی مراحل حسابات 

 تخنیکی سیمدار افغان تیلی کام ارائه نماید.

 تاخیری جریمه .7

 رساند یبه فروش م  شیخو انیرا به مشتر Bandwidth است و  شرکت یشرکت مخابرات کی AFTEL طور که

 لیقرار ذ  یبدر قرارداد چارچو  یریتاخ مهیخواهد گذاشت، بناً جر ریتاث  AFTEL  یبر درآمد ها تیدر اتصال / سا ریتأخ
 دینمایم نییتع

مورد نظر در هر روز تیسا متیق ی٪ از مجموع0.5 ریروز تاخ 10تا  1  

مورد نظر در هر روز تیسا یمجموع متیاز ق ٪0.8روز  20تا  11    

هر در روز مورد نظر تیسا متیق یاز مجموع ٪3روز  30تا  21  
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 روژه )سایت یا ساحه مربوطه(جدول زمانی تکمیل پ .8

 

 تکمیل فعالیت های پروژه 
ی

 زون مرکز Frame Workجدول زمان

مالحضا
 ت

 تمديد کيبل فايبر  بورکاری

پايپ 
اندازی،فرش فيته 

، تپک کاری 
 وپرکاری

 کندن کاری
 نوعيت کار/ ساحه

  
زمان/رو 

 ز
اندازه/م

 تر
زمان/رو 

 ز
اندازه/م

 تر
زمان/رو 

 ز
اندازه/م

 ندازه/مت  ا زمان/روز تر

  
دریک 

 روز
50 

دریک 
 روز

500 
دریک 

 روز
80 

دریک 
 روز

 ساحه نرمه 80

  
دریک 

 25 روز
دریک 

 روز
500 

دریک 
 روز

12 
دریک 

 روز
12  

 
 ساحه سنگ

  
دریک 

 روز
35 

دریک 
 روز

500 
دریک 

 روز
25 

دریک 
 روز

 ساحه کوه زار 25

  
دریک 

 روز
50 

دریک 
 روز

دریک  500
 روز

30 
دریک 

 روز
 کانکیت/ سنگ فرش   ساحه 30

  
دریک 

 روز
100 

دریک 
 روز

دریک  1000
 روز

500 
دریک 

 روز
 ساحه نرمه خارج شهر 300

  
0 0 

دریک 
 روز

 تمدید کیبل/ باالی پایه 0 0 0 0 350

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
10 

، تمدید پایپ  قطع رسک قتر
جست  ودراوردن ان به حالت 

 اویل

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
40 

پایپ درجوار  HDPEنصب 
 دیوال وپل مطایق مسخصات

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
تهیه،تمدیدوبسته کاری نل  40

جست  برروی دیوار وجوار پل 
 مطابق مشخصات

  
0 0 0 0 0 0 

زمان/دری
 ک روز

اندازه/عدد
 بار -

 نوعیت کار

  
0 0 0 0 0 0 

دریک 
 روز

 کانکریت    MH/HHاعمار  1

  
0 0 0 0 0 0 

دریک 
 روز

5 
کانکریMH/HHاعماررسپوش

 ت  

  
0 0 0 0 0 0 

دریک 
 روز

5 
تهیه/اعمار ونصب رسپوش 

MH/HH   چودت 

  
0 0 0 0 0 0 

دریک 
 روز

3 
فا  MH/HHپاک کاری  

نوری /میس  یتر
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0 0 0 0 0 0 

دریک 
 روز

4 
 فایتر نوری ODFتهیه ونصب 

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
4 

تهیه وتمدید فایتر گالس با ای 
 وسایر مشخصات دی بال

  

0 0 0 0 0 0 
دریک 

 روز
ه جهت  8-6نصب پایه  2 مت 

تمدید کیبل هواتی مطابق به 
 مشخصات

                    

 

 

 

 

 

 فورمه های قرارداد -ت نهمقسم

 

 عنوان فورم      شماره فورم 

 

 نامه قبولی آفر  هفورم    05فورم خدمات غیر مشورتی/

 : تضمین بانکیتضمین اجرا هفورم    06فورم خدمات غیر مشورتی/

 فورمه موافقه قرارداد     07فورم خدمات غیر مشورتی/

فورمه تضمین پیش پرداخت: تضمین     08فورم خدمات غیر مشورتی/

 بانکی  
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 5نامه قبولی آفر

 05فورم خدمات غیر مشورتی/

ور تاریخ صد} تاريخ: {شماره صدور این نامه را درج نمایيد} شماره:

 {این نامه را درج نمایيد

 {شرکت مخابراتی افغان تيلی کام}از: 

محمد جان خان وات، تعمير پست پارسل، منزل چهارم، وزارت مخابرات }آدرس: 

 {و  تکنالوژی معلوماتی 

 {نام داوطلب برنده و شماره جوازفعاليت وی را ذکر نمایيد} :به

 {آدرس داوطلب برنده را درج نمایيد} آدرس:

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

اطالع داده ميشود که  هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن

 شما {تاریخ را به ترتيب روز، ماه و سال بنویسيد}مؤرخ  ارائه شده آفر

وعی قطعی مجم به قيمت{، نام پروژه یا قرارداد را بنویسيد} تدارکبرای 

طوریکه درمطابقت با  {،مبلغ را به ارقام و حروف بنویسيد} مبلغ

شده  دقيق و تصحيحتمندرج شرطنامه مربوطه،  دستورالعمل برای داوطلبان

 است. گردیده قبول این اداره توسطاست 

( روز تقویمی از تاریخ صدور 10لذا از شما تقاضا ميگردد الی مدت ده )

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

مواد بيست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمين اجرای 

قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به 

اداره تسليم نمایيد، در غير آن در مطابقت به ماده بيست و نهم قانون 

ابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در تدارکات، تضمين آفر شما ق

 جدول ذیل درج می باشد:

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

 {را درج نمایيد

 {شماره قرارداد مربوطه را درج نمایيد} :تشخيصيه تدارکاتشمارۀ 

روف قيمت مجموعی قرارداد را به ارقام و ح}قيمت مجموعی قرارداد: 

 {درج نمایيد

نوعيت تضمين اجرای قرارداد را که }نوعيت تضمين اجرای قرارداد: 

 {در شرطنامه درج گردیده است را بنویسيد

مبلغ تضمين اجرای قرارداد را به }مقدار تضمين اجرای قرارداد: 

 {ارقام و حروف درج نمایيد

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

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

                                                 
تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم ( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل 1طبق فقره )  5

ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و یا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتيکه 

قرارداد در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده 

ت ملی باشد، بعد از ارسال نماید، در صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت کميسيون تدارکا

 منظوری این کميسيون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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همچنين غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد 

 ضميمه این نامه به شما ارسال گردید.

 نام و تخلص:

  وظیفه:

 6و تاريخ امضاء

 اجراء تضمین

 06فورم خدمات غیر مشورتی/

ک این فورمه را مطابق رهنمود به اساس درخواست داوطلب برنده، بان}

 {ارائه شده خانه پری می نماید

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

 {تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و }:  ه و عنوان داوطلبیشمار

 {اسم بانک درج گردد}انک: اسم ب

 {اداره درج گرددنام مکمل }: مستفید شونده

 {اجرا درج گرددتضمين  همارش} شمارۀ تضمین اجراء:

منبعد که {، درج گرددنام مکمل اکمال کننده }حاصل نمودیم که  اطالع 

قرارداد  هشمار}شماره یاد می شود، قرارداد " ارائه کننده خدماتبنام "

را که منبعد بنام قرارداد  {درج گردد سال روز، ماه و}مؤرخ { درج گردد

توضيح مختصر اجناس و } اکمال ور یاد می شود با اداره محترم شما بمنظ

 عقد می نماید.  {ضمنی درج گرددخدمات 

عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرایط این قرارداد، تضمين اجراء نيز 

 می باشد. الزم 

تعهد می نمائيم که بدون چون و چرا مبلغ  اکمال کننده،به درخواست 

تقاضای کتبی شما که  بمجرد دریافت را{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}

نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه 

  دالیل و زمينه های ارسال تقاضا ازجانب شما، بپردازیم.

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

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

 بانک تسليم داده شود. 

اطاق تجارت بين المللی، به  785تضمين تابع مقرره منتشره شماره  این

 )الف( آن ميباشد. 20ماده  2استثنای فقرۀ 

 

 د{درج گردکننده  و ارائهبا صالحيت بانک  نماینده  ، نام و وظيفه}امضا

 

 

 

 

 

                                                 
نموده است، امضا ، باید توسط شخصيکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  6

 منحيث یادداشت های تدارکاتی حفظ ميگردد. این نامه .شود



عياری تدارک خدمات غير مشورتیم شرطنامه  -اداره تدارکات ملی   

 

64 

 

 

 قرارداد فورمه

 07فورم خدمات غیر مشورتی/

 }در صفحه رسمی اداره ارائه گردد}

نام و }ميان  {سال، ماه و روز درج گردد}این موافقتنامه به تاریخ 

عقد {نام و آدرس قراردادی درج گردد}و  {آدرس اداره درج گردد

مدار  {تاریخ درج گردد}گردیده است. این قرارداد الی تاریخ 

 اعتبار می باشد. 

مات بيشتر از یک شرکت باشد، یادداشت: درصورتيکه ارائه کننده خد

متن فوق بشکل ذیل تغيير مينماید: "این موافقتنامه به تاریخ 

نام و آدرس شرکت مشترک }ميان شرکت های مشترک  {تاریخ درج گردد}

که بصورت جداگانه و پيوسته  در ارائه خدمات تحت این  {،درج گردد

 عقد گردیده است." قرارداد مسؤل اند،

 :این در حاليست که

اداره از ارائه کننده خدمات خدمات مشخص که در شرایط عمومی  -1

قرارداد از آن تذکر رفته و منبعد بنام خدمات یاد ميگردد را 

 مطالبه می نماید. 

ارائه کننده خدمات تصدیق مينماید که دارای مهارت مسلکی،  -2

کارمندان، و منابع تخنيکی بوده و از ارائه خدمات مطابق 

قيمت قرارداد }داد، در مقابل قيمت قرارداد شرایط مندرج قرار

 موافقه دارد؛ {به حروف و ارقام درج گردد

اداره از موجودیت بودجه کافی تخصيص شده و قابل دسترس جهت  -3

راه اندازی پروسه تدارکاتی مصارف پروژه جهت پرداخت واجد 

 شرایط تحت این قرارداد را تضمين مينماید. 

 ل ذیل ميباشد:موافقه جوانب قرارداد به شک

اسناد ذیل شامل قرارداد بوده و ترتيب ارجحيت آنها قرار ذیل  .1

 ميباشد:

 نامه قبولی آفر  -1

 آفر ارائه کننده خدمات  -2

 شرایط خاص قرارداد  -3

 مشخصات تخنيکی  -4

 جدول فعاليت های قيمت دار -5

ضمایم }یادداشت: درصورت عدم استفاده هر ضميمه، در مقابل  -6

 نيست" درج گردد{ عنوان هر ضميمه"قابل تطبيق

 : تشریح خدمات  (1)ضميمه 

 : جدول پرداخت  ها( 2)ضميمه 

 : کارمندان کليدی و قراردادی های فرعی ( 3) ضميمه
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 : تفکيک قيمت قرارداد به اسعار خارجی ( 4)ضميمه 

 ( : خدمات و تسهيالت که توسط اداره ارائه ميگردد5)ضميمه 

ئه کننده خدمات در حقوق و مکلفيت های متقابل اداره و ارا .2

 قرارداد ذکر ميگردد، مخصوصًا:

ارائه کننده خدمات، خدمات را در مطابقت به شرایط قرارداد  -1

 فراهم می نماید؛ و 

اداره پرداخت ها را در مطابقت به شرایط قرارداد به ارائه  -2

 کننده خدمات، انجام ميدهد. 

طور ذیل  این موافقتنامه قرارداد به تاریخ ذکر شده فوق، اقرار به

 صورت ميگردد:

 {نام اداره درج گردد} از جانب اداره

 {نام نماینده با صالحيت درج گردد}نماینده با صالحيت 

 

 {نام ارائه  کننده خدمات درج گردد}از جانب ارائه کننده خدمات 

 {نام نماینده با صالحيت درج گردد}نماینده با صالحيت 

ت بيشتر از یک شرکت باشد، }یادداشت: درصورتيکه ارائه کننده خدما

 تمامی شرکا بشکل ذیل امضا نمایند:

 {نام شریک درج گرددشریک }

 {نام نماینده با صالحيت درج گرددنماینده با صالحيت}

 {نام شریک درج گرددشریک }

 {نام نماینده با صالحيت درج گرددنماینده با صالحيت}

 

 {خانه پری گردد} امضا، مهر، و تسليم داده شد

 

 {امضا توسط نماینده با صالحيت اداره}  ای اداره:      امض

 {امضا توسط نماینده با صالحيت قراردادی} امضای قراردادی: 
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی

 08فورم خدمات غیر مشورتی/

 

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

 {می نمایدارائه شده خانه پری 

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:
 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع

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

 {شماره درج گردد}شماره تضمين بانکی آفر

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

یاد می " قراردادیمنبعد بنام " که{، ددرج گرد آدرس ارائه کننده خدمات

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

را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما  {درج گردد

خدمات غير  توضيح مختصرنام قرارداد و } خدمات غير مشورتی ارائه بمنظور

 د. عقد نمای{مشورتی درج گردد

پيش پرداخت در عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرایط این قرارداد، 

 پيش پرداخت صورت ميگيرد.  تضمين مقابل 

مبلغ }تعهد می نمایيم که بدون چون و چرا مبلغ  ،به درخواست قراردادی

بمجرد دریافت اولين تقاضای کتبی شما که  را{ به حروف و ارقام درج گردد

ردادی ناشی از استفاده پيش پرداخت برای اهداف غير نشان دهنده تخطی قرا

  از مصارف تجهيز صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

 {نام بانک درج گردد}نام بانک : 

 {آدرس بانک درج گردد}آدرس بانک: 

 {ضا نماینده با صالحيت اخذ گرددام}

 {بانک مهر}
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