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مقدمه
اين شرطنامه معیاری توسط اداره تدارکات ملی طبقاسناد مشابه معیاری داوطلبی مورد استفاده نهاد های چند جانبه
انکشافی بین المللی ترتیب گرديده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از
وجوه عامه 1تمويل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز ،مقید ،و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می
گیرد.
اين شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گرديده و در صورت مغايرت میان قانون و طرزالعمل
تدارکات و مفاد اين شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد.
با انفاذ اين شرطنامه ،شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال شماره  PPU/C016/1386صادره واحد
پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد.
ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء  2ماده چهارم قانون تدارکات ،در تدارکات که توسط موسسات تمويل
کنندهتمويل می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند.
نقل اين شرطنامه از مراجع ذيل قابل دريافت می باشد:
رياست عمومی اداره امور رياست جمهوری
اداره تدارکات ملی
رياست پالیسی تدارکات
قصر مرمرين ،کابل ،افغانستان
www.npa.gov.af

1وجوه عامه عبارت از پول يا ساير دارائی های مالی و عايدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی ومصارف عامه
تصريح گرديده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان ساير وجوه بودجوی به شمول
هزينه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود ،می باشد.
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قسمت اول :دستورالعمل برای داوطلبان
الف .عمومیات
ماده
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داوطلبی

ساحه  1.1ادارهاين شرطنامه رابه منظور تدارکاجناس و خدمات ضمنی مندرج قسمت  5جدول
نیازمنديهاصادر مینمايد .نام،نمبرتشخیصیهاين داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و
نمبر تشخیصیه هربخش درصفحه معلومات داوطلبی درج می باشد.
در اين شرطنامه:
 -1اصطالح "کتبی" به معنی انجام ارتباطات طور تحريری مانند فکس ،ايمیل و تلکس
همراه با اسناد دريافتیتوسط طرف مقابل می باشد؛
 -2در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛
" -3روز" به معنی روز تقويمی می باشد.
 2.1اداره ،وجوه کافی برای تمويل تدارکات به شمول تمويل مراحل پیشبرد آن را تعهد و
قسمتی از وجوه مالی تعهد شده را برای تاديات موجه تحت قرارداد که اين شرطنامه به
منظور آن صادر گرديده استبه کار می گیرد.وجوه عبارت از هر نوع منابع پولی اختصاص
داده شده برای ادارات از بودجه ملی ،عوايد ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی ،کمک
ها و قرضه های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد.

ماده  -3فساد و  3.1اداره ،داوطلب ،قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است اصول عالی اخالقی را در مراحل
تقلب

داوطلبی و اجرای قرارداد را رعايت نمايند .روی اين ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذيل
را افاده می نمايند:
 -1فساد :عبارت از درخواست،دريافت ،دادن

يا پیشنهاد به صورت مستقیم يا

غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب ديگر
(کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.
 -2تقلب :ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقايق که عمداً و يا سهو ًا به منظور
اغفال کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و يا
اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.
 -3تبانی :عبارت از سازش میان دو يا بیشتر داوطلبان و يا میان داوطلبان و کارمندان
اداره که به من ظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیرقراردادن
نادرست اعمال سائرين طرح گرديده باشد.
 -4اجبار :عبارت از تهديد و يا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد و
يا ساير داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم يا غیر
مستقیم می باشد.
 -5ايجاد اخالل و موانع :عبارت از تخريب ،تزوير ،تغییر يا کتمان اسناد و اظهارات
نادرست در پروسه تدارکات و يا امور نظارتی مربوط می باشد.
 3.2اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً يا ازطريق نماينده
مرتکب فساد ،تقلب ،تبانی  ،اجبار يا ايجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گرديده
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است لغو می نمايد.
 3.3اداره در صورت ارتکاب فساد،تقلب ،تبانی ،اجبار و اخالل در مراحل تدارکات توسط
کارمند اداره ،موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذيربط ارجاع می نمايد.
 3.4اداره داوطلب يا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ( )1ماده چهل و نهم
قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نمايد.
 3.5داوطلب ،قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است ،زمینه تفتیش و بررسی حسابات،
يادداشت ها و سايراسناد مربوط به تسلیمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشین
موظف از جانب ادارهفراهم نمايد.
-4

 4.1داوطلب و شرکای وی میتوانند تابعیت هرکشوری را با رعايت محدوديت های

داوطلبواجد شرايط

مندرجصفحه معلومات داوطلبی داشته باشند .در صورت که داوطلب ،قراردادی و

ماده

قراردادی فرعی ،ساکن ،تبعه و يا ثبت در يک کشور بوده و يا مطابق قوانین همان کشور
فعالیت نمايد ،تبعه همان کشور محسوب می گردد.
 4.2هرگاه داوطلب با شرکت يا شخص وابسته به آن که توسط اداره جهت انجام خدمات
مشورتی برای تهیه طرح ،مشخصات ،وساير اسناد مربوط به تدارکات مورد نظر گماشته
شده درحال حاضريا درگذشته ارتباط داشته و يا بیشتر ازيک آفر را درعین مراحل
تدارکاتی ارائه نموده باشد (مگراينکه آفرهای بديل طبق ماده  13اين دستورالعمل مجاز
باشد)تضاد منافع واقع می گردد .در صورت وقوع تضاد منافع ،داوطلب فاقد اهلیت
پنداشته می شود.
 4.3اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و يا تحت پروسه محرومیت عقد نمايد.
لست داوطلبان محروم شده و تحت پروسه محرومیت از ويب سايت اداره تدارکات ملی قابل
دريافت می باشد.
 4.4تشبثات دولتی درصورتی واجد شرايط می باشند که تضاد منافع نداشته باشند.
 4.5داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خويش را به شکل که قابل قبول اداره
باشد ارايه نمايد ،.در غیر آن طبق هدايت فقره ( )3حکم چهل و پنجم طرزالعمل تدارکات
اجراات صورت می گیرد.
ماده -5اجناس و  5.1منبع تولیداجناس و خدمات ضمنی تحت اين قرارداد می تواند از هر کشور مطابق
خدمات ضمنی واجد
شرايط

مشخصات ذکر شده در صفحه معلومات داوطلبی باشد.
 5.2اصطالح اجناس در اين مادهشامل اشیا،مواد خام ،ماشین آالت ،تجهیزات ،تولیدات،
تاسیسات صنعتی و خدمات ضمنی مربوطه به شمول خدمات بیمه ،نصب ،آموزش و حفظ و
مراقبت ابتدائی می گردد.
 5.3اصطالح منبع بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج ،کشت ،تولید و پروسس شده و
يا در نتیجه ساخت ،پروسس و ياطی ساير مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد.
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ب .محتويات شرطنامه

ماده

-6بخش

های شرطنامه

 6.1اين شرطنامه حاوی بخش های  2 ،1و  3بوده و در برگیرنده قسمت های ذيل می باشد.
تمام ضمايم صادره طبق ماده 8اين دستورالعمل نیز جزء اين شرطنامه می باشند.
بخش :1طرزالعمل های داوطلبی
قسمت  :1دستورالعمل برای داوطلبان
قسمت  :2صفحه معلومات داوطلبی
قسمت  :3معیارهای ارزيابی و اهلیت
قسمت  :4فورمه های داوطلبی
بخش  :2نیازمنديها
قسمت  :5جدول نیازمنديها
بخش :3قرارداد
قسمت  :6شرايط عمومی قرارداد
قسمت  :7شرايط خاص قرارداد
قسمت  :8فورمه های قرارداد
 6.2اعالن تدارکات بخش از شرطنامه نمی باشد.
 6.3در صورتیکه شرطنامه و ضمايم آن مستقیماً از اداره و يا نماينده وی طوری که در صفحه
معلومات داوطلبی ذکر شده،اخذ نگرديده باشد ،مسئولیت هر نوع کمی و کاستی در
شرطنامه و ضمايم آن بدوش اداره نمی باشد.
 6.4داوطلب بايد تمام دستورالعمل ها ،فورمه ها ،شرايط و مشخصات مندرج شرطنامه را
بررسی نمايد .عدم ارائه معلومات يا اسناد درخواست شده مندرج شرطنامه منتج به رد
آفرشده میتواند.

ماده

-7

شرطنامه

توضیح  7.1داوطلب می تواند در مورد اين شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به
آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبیمطالبه نمايد ،مشروط بر اينکه مطالبه متذکره حد
اقل ( )7روز در داوطلبی باز و ( )4روز در داوطلبی مقید قبل از ختم میعاد تسلیمی آفرها به
اداره مواصلت نموده باشد .اداره درخالل مدت ( )3روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می
نمايد .نقل اين توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دريافت نموده اند بدون تذکر منبع
درخواست دهنده ارسال میگردد.
 7.2هرگاه ادارهباالثر توضیح مطالبه شده ،تعديل شرطنامه را الزم بداند ،با رعايت حکم سی ام
طرزالعمل تدارکاتو بند  2ماده  24اين دستورالعمالجراآت می نمايد.
 7.3به منظورتوضیح وجواب به سواالت پیرامون مندرجات شرطنامه،اداره میتواند ،از داوطلب
برای اشتراک در جلسه قبل ازداوطلبی درمحل ،تاريخ ووقت مندرج در صفحه معلومات
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داوطلبیدعوت نمايد.
 7.4از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد ،آنرا بصورت تحريری حد اقل
( )3روز قبل از تاريخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نمايد.
 7.5گزارش جلسه قبل از داوطلبی ،به شمول سواالت وجوابات ارايه شده در جلسه و جوابات
تهیه شده بعد از جلسه درمدت حد اکثر ( )5روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده
اند ،ارسال میگردد.
 7.6عدم حضور داوطلب در جلسه قبل از داوطلبی ،اهلیت وی را متاثر نمی سازد.
ماده
-8تعديل  8.1اداره میتواند ،حد اقل الی ( )3روز قبل از تسلیمی آفر ها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعديل
شرطنامه ها
نمايد.
 8.2ضمايم صادره جزء شرطنامه محسوب گرديده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را
دريافت نموده اند ارسال میگردد.
 8.3اداره می تواند به منظور دراختیار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر ،طی
يک ضمیمه میعاد تسلیمی آفر ها را در مطابقت با بند  2ماده  24اين دستورالعمل تمديد
نمايد.
ج .تهیه آفرها
ماده

-9

داوطلبی

مصارف  9.1تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و اداره بدون در نظر داشت
نتیجه مراحل تدارکاتیهیچگونه مسئولیتی درقبال همچون مصارفندارد.

ماده  - 10زبان آفر

 10.1آفر ،اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گرديده
ترتیب میگردد .اسناد حمايوی و ساير اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های ديگر
ارايه میگردد،اداره می تواند در صورت لزوم ترجمه تصديق شده اسناد ارائه شده را مطالبه
نمايد .جهتتوضیح آفر ،به ترجمه ارايه شده استناد می گردد.

ماده
شامل آفر

-11اسناد  11.1اسناد ذيل شامل آفرمی باشد:
 -1فورمه تسلیمی آفر ،فور معلومات اهلیت داوطلبان و جدول های قیمتدرمطابقت با
مواد  14 ،12و  15اين دستورالعمل؛
 -2تضمین آفر و يا اظهارنامه تضمین آفر درصورت لزوم درمطابقت با ماده  21اين
دستور العمل ؛
 -3صالحیت نامه معتبر کتبی درمطابقت با ماده  22اين دستورالعمل؛
 -4اسناد واجد شرايط بودن داوطلب درمطابقت با ماده  16اين دستورالعمل؛
 -5اسناد و مدارک تثبیت منشاواجد شرايط اجناسو خدمات ضمنی آن درمطابقت با
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ماده  17اين دستورالعمل؛
 -6اسناد ومدارک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه طبق مواد
 18و  30اين دستورالعمل؛
 -7اسناد ومدارک تثبیت اهلیتداوطلب جهت اجرای قرارداد طبق ماده  19اين
دستورالعمل درصورتی قبولی آفر ؛
 -8ساير اسناد مطالبه شده درصفحه معلومات داوطلبی.
ماده  - 12فورمه  12.1فورمه تسلیمی آفر شامل در قسمت  ( 4فورمه های داوطلبی) بدون کدام تغییر خانه
تسلیمی آفر و جدول
پری گرديده و توسط شخص با صالحیت داوطلب امضا و مهر گردد ،در غیر آن آفر وی
های قیمت

رد میگردد.
 12.2داوطلب بايد جدول های قیمت برای اجناس و خدمات ضمنی آن را به صورت مناسب
طبق اصل آن با استفاده از فورمه های موجود درقسمت ( 4فورمه های داوطلبی)ترتیب
و بعد از مهر و امضا شخص با صالحیت(رئیس ،معاون يا نماينده با صالحیت) تسلیم
نمايد.

ماده  -13آفرهای  13.1آفرهای بديل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در صفحه معلومات داوطلبی از
بديل
قبولی آن تذکر رفته باشد.
ماده  -14قیم
آفر و تخفیفات

 14.1قیمت ها و تخفیفات ارايه شده توسط داوطلب درفورمه تسلیمی آفر و درجدول های قیمت
بايد درمطابقت با شرايط ذيل باشد.
 14.2قیمت ها برای تمام بخش ها واقالم در جدول های قیمت به صورت جداگانه ارايه گردد.
 14.3قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارايه میگرددبعد از اجرای تخفیفات پیشکش شده ،قیمت
مجموعی آفر می باشد.
 14.4داوطلب مکلف است هرگونه تخفیف بدون قید وشرط و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی
آفر (فورم شماره  )3خويشو جدول قیمتپیشنهاد نمايد .در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل
قبول نخواهد بود.
 14.5اصطالحات شرايط تجارت بین المللی وساير اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج در
ويرايش جديد شرايط بین المللی تجارت ( )Incotermsمنتشره اطاق بین المللی
تجارتپاريس ،طوريکه در صفحه معلومات داوطلبیتذکر رفته است ،می باشد.
 14.6قیمت های ارايه شده توسط داوطلب در جريان اجرای قرارداد ،قابل تغییر نمی باشد .مگر
اينکه در صفحه معلومات داوطلبی طوری ديگر تذکر رفته باشد .آفر با قیمت قابل تغییر غیر
جوابگو دانسته شده و مطابق ماده  30اين دستورالعمل رد میگردد .درصورتیکه مطابق
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صفحه معلومات داوطلبی تعديل قیم در جريان اجرای قرارداد مجاز باشد ،آفر ارايه شده با
قیمت ثابت رد نگرديده بلکه تعديل قیم صفر در نظر گرفته می شود.
 14.7اداره می تواند تدارکات را به بخش ها در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات
تقسیم نمايد .قیمت ها برای تمام بخش ها و صد فیصد اقالم هر بخش ارايه میگردد .در
صورت عدم ارائه قیمت برای تمام اقالم شامل هر بخش جز  2فقره ( )1حکم و چهل و
هشتم طرزالعمل تدارکات قابل تطبیق میباشد .داوطلب می تواند در صورتیکه آفر های
تمام بخش ها در عین زمان باز گشائی شوند ،تخفیف مشروط برای عقد قرارداد بیشتر از
يک بخش را پیشنهاد نمايند.
ماده -15اسعار آفر

 15.1داوطلب بايد قیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارايه نمايد ،مگر اينکه در صفحه
معلومات داوطلبی طوری ديگر تذکر رفته باشد.

ماده
تثبیت

-16اسناد
اهلیت

داوطلب

 16.1به منظورتثبیتواجد شرايط بودندرمطابقت با ماده  4اين دستورالعمل،داوطلب بايد فورمه
تسلیمی آفر مندرجقسمت (4فورمه های داوطلبی)را خانه پری نمايد .درصورت عدم ارايه و
يا ارايه آن به صورت ناقص واجد شرايط پنداشته نمیشود.

ماده -17اسناد
ثبوت

واجد

شرايط

بودن

اجناس وخدمات

 17.1به منظور تثبیت واجد شرايط بودن اجناس و خدمات ضمنی آن ،داوطلب بايد اظهار نامه
کشور منشآ تولید که شامل جدول های قیمت شاملقسمت ( 4فورمه های داوطلبی)می
باشد ،را درمطابقت با ماده  5اين دستورالعمل خانه پری نمايد.

ضمنی
ماده
–18اسناد  18.1به منظور تثبیت مطابقت اجناس وخدمات ضمنی آن بامشخصات مندرج شرطنامه و
تثبیت تطابق اجناس
معیارهای مربوط آن ،داوطلب بايد ضم آفرخويش مدارک مستند را مبنی برتطابقاجناس
و خدمات ضمنی آن

با مشخصات تخنیکی ومعیارات مندرجقسمت ( 5جدول نیازمندی ها)ارايه نمايند.
 18.2مدارک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه میتواندنوشته جات،
نقشه جات و اعداد و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر
قلم و مشخصات تخمینی آن و نشان دهنده جوابگو بودن اجناس و خدمات ضمنی آن
در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه باشد .در صورت لزوم داوطلب می تواند
توضیح انحرافات و استثنآت از معیارات جدول نیازمنديها را نیز شامل نمايد.
 18.3داوطلب بايد لست مکمل شامل منابع و قیم فعلی پرزه جات اضافی ،ابزارخاص و ساير
ملزومات برای کارآيی مناسب و مداوم اجناس درجريان مدت مشخص در صفحه
معلومات داوطلبیراتهیه نمايد.
 18.4معیار های تعیین شده برای شیوه تولید/ساخت ،پروسس مواد و عاليم تجارتی و کتالک
ها توسط اداره که در جدول نیازمنديها درج گرديده،صرفبمنظور شرح نیازمندی بوده و
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ارايه ساير اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد .داوطلب می تواند اجناس
مطابق با سايرمعیارهای کیفی ،عاليم تجارتی و شماره های کتالگ را در صورتی که
جوابگوی نیازمندی اداره بوده و معادل يا باالتر از مشخصاتمندرج جدول نیازمنديها
باشد را ارايه نمايد.
ماده
ثبوت
داوطلب

-19اسناد
اهلیت

 19.1مدارک تثبیت اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت قبولی آفر برای اداره با در
نظر داشت حاالت ذيل قابل قبول می باشد.
 -1در صورت که عدم ساخت و تولید اجناس توسط داوطلب در فورمه معلومات داوطلبی
تذکر رفته باشد ،داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل قسمت ( 4فورمه های
داوطلبی ) که نشان دهنده اجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در
جمهوری اسالمی افغانستان باشد را ارايه نمايد؛
 -2در صورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی ،داوطلب کهدر جمهوری اسالمی افغانستان
فعالیت تجارتی نداشته و عقد قرارداد با وی صورت میگیرد ،بايد نماينده توانمند و مجهز
را به منظور حفظ و مراقبت ،ترمیم و انجام مکلفیت های عرضه پرزه جاتطوری که در
شرايط قرارداد تذکر رفته ،به اداره معرفی نمايد؛
 -3داوطلب بايد هريک از شرايط اهلیت مندرج قسمت ( 3معیارهای ارزيابی و اهلیت) را بر
آورده نمايد.
 19.2در صورت که داوطلب شرکت مشترک ( )JVدو يا بیشتر شرکت باشد ،داوطلب مشترک
مکلف به رعايت موارد زير می باشد:
 -1آفر شامل معلومات اهلیت برای هر يک از شرکای مشترک باشد؛
 -2آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛
 -3تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرايط آن می باشند؛
 -4يکی از شرکا منحیث شريک اصلی معرفی گرديده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و
پذيرش رهنمود ها به نمايندگی از ساير شرکا می باشد؛
 -5اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شريک اصلی صورت میگیرد؛
 -6نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گرديده است.
 19.3برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان ،هر شريک بايد حد اقل ( )25فیصد و
شريک اصلی حد اقل ( )40فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نمايد .ارقام اهلیت هر
شريک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا حد اقل ()100
فیصد معیار اهلیت را تکمیل نمايد .عدم تکمیل شرط باال منجر به رد آفر شرکت
مشترک می گردد .تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در
نظر گرفته نمی شود.
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ماده  -20میعاد
اعتبار آفرها

 20.1اداره میعاد اعتبار آفر ها را درصفحه معلومات داوطلبیدرج می نمايد .اين مدت در
داوطلبی های ملی نمی تواند کمتر از ( )90روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد.
آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج اين شرطنامه ،غیر جوابگو پنداشته شده،
رد میگردد.در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار آفر کمتر از  120روز بوده نمی تواند.
 20.2اداره می تواند تمديد میعاد اعتبار آفر را قبل از ختم آناز داوطلب طورکتبی مطالبه
نمايد .در صورت تمديد میعاد اعتبار آفر ،میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه
تمديد میگردد .داوطلب نمی تواند در آفر تمديد شده خويش تغییرات وارد نمايد .در
صورت رد درخواست تمديد میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب ،تضمین آفر وی
مستردمی گردد.

ماده -21تضمین آفر

 21.1داوطلب مکلف است ،تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر را منحیث جزء آفر خود تهیه
نمايد .آفر بدون تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده ،رد میگردد.
 21.2مقدار تضمین آفردر صفحه معلومات داوطلبی مشخص گرديده و می تواند به واحد پول
افغانی و يا ساير اسعار قابل تبديل ارايه گردد .تضمین آفر می تواند:
 -1به شکل ضمانت بانکی و پول نقد ارايه گردد.
 -2داوطلب می تواند تضمین آفر را از يک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرايط تهیه نمايد.
هر گاه نهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان موقعیت داشته
باشد ،بايد نهاد مالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای تضمین آفر را
ضمانت نمايد.
 -3تضمین آفر بايد کامال در مطابقت با يکی از فورم های تضمین آفر مندرج قسمت (4فورمه
های داوطلبی) و يا فورمه های ديگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گرديده
باشد ،ترتیب گردد.
 -4در صورت تطبیق هدايتبند  5ماده  21اين دستورالعمل ،با درخواست کتبی اداره به
اسرع وقت قابل پرداخت باشد.
 -5نسخه اصلی آن تسلیم داده شود .کاپی ها قابل قبول نخواهد بود.
 -6میعاد اعتبار تضمین آفر درمطابقت با بند  2ماده  20اين دستورالعمل ،حد اقل( )28روز
بیشتر از میعاد اعتبار آفر و يا میعاد تمديد شده آن باشد.
 21.3در صورت که تضمین آفر يا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند ( )1ماده  21اين
دستورالعمل مطالبه گرديده باشد ،تمام آفر های که توام با تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین
آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد ،غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند.
 21.4تضمین آفر داوطلبان غیر موفق بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده طبق ماده  44اين
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دستورالعمل به آنان مسترد میگردد.
 21.5در حاالت ذيل اظهارنامه تضمین آفر اجرا و يا تضمین آفر مسترد نمی گردد:
 -1در صورت تغییر يا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن؛
 -2در صورت انکار داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارايه
شده در آفر؛
 -3اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه؛
 -4فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه توسط داوطلب برنده؛
 -5در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در اين داوطلبی.
 21.6در صورت که داوطلب شرکت مشترک ( (JVباشد ،تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر بايد
بنام داوطلب مشترک باشد .درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ايجاد نگرديده باشد،
تضمین آفر بنام تمامی شرکای شامل موافقت نامه ايجادداوطلب مشترک شاملقسمت 4
(فورمه های داوطلبی) ترتیب گردد.
 21.7هر گاه طبق صفحه معلومات داوطلبیتضمین آفرالزم نباشد ،و
 -1داوطلب از آفر خويش در جريان میعاد اعتبار آفر انصراف نمايد .حالت مندرج بند  2ماده
 20اين دستورالعمل از اين امر مستثنی است؛
 -2درصورتیکه داوطلب برنده ،طبق ماده  43اين دستورالعمل حاضر به امضای قرارداد نشود؛
يا تضمین اجراء را درمطابقت با ماده  44اين دستورالعمل تهیه نموده نتواند.
حکومت میتواند داوطلب متذکره را برای مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی ،غیر واجد شرايط
برای عقد قرارداد با همان اداره اعالم نمايد .مشروط بر اينکه در صفحه معلومات داوطلبی از
آن تذکر رفته باشد.
ماده  -22امضاء آفر

 22.1داوطلب مکلف است ،يک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  11اين
دستورالعمل ترتیب و با عالمه کلمۀ "اصل" عالمه گذاری نمايد .بر عالوه کاپی های آفر با
کلمۀ "کاپی" عالمه گذاری شده و به تعداد مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردد.
درصورت موجوديت تفاوت میان اصل وکاپی ،اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.

 22.2اصل و کاپی های آفر بايد تايپ گردد و يا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماينده
قانونی داوطلب امضاء گردد.
 22.3هرگونه وسط نويسی ،تراش ،يا دوباره نويسی صرف درصورتی قابل اعتبار میباشد که توسط
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شخصیکه آفررا امضا نموده نماينده با صالحیت داوطلب امضا شده باشد.

د .تسلیمی و گشايش آفرها
ماده  -23تسلیمی 23.1 ،داوطلب می تواند آفر خويش را شخصاً يا توسط پست ارسال نمايد .ارسال الکترونیکی آفر
مهر و عالمت گذاری
ها در صورت تذکرآن در صفحه معلومات داوطلبی ،امکان پذير می باشد.
آفر

 -1داوطلبانیکه آفرهای خود را شخصا يا پست تسلیم مینمايند ،با يد اصل و هر کاپی آن را
به شمول آفرهای بديل ،درصورتیکه طبق ماده  13اين دستورالعمل اجازه داده شده
باشد ،در پاکت های جداگانه سربسته گذاشته و باالی آنها کلمۀ "اصل" و "کاپی"
بنويسند .پاکت ها حاوی اصل و کاپی های آفر در داخل يک پاکت گذاشته شوند.متباقی
اجراآت در روشنی بند های  2و  3اين ماده صورت میگیرد.
 -2آفر های الکترونیکی طبق طرز ارسال مندرج صفحه معلومات داوطلبی ارسال میگردند.
 23.2پاکتهای آفر بايد به طور ذيل ترتیب گرديده باشد:
 -1نام و آدرس داوطلب در آن درج باشد؛
 -2عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت با بند  1ماده  24باشد؛
 -3حاوی نام ،نمبر تشخیصیه و ساير معلومات داوطلبی مندرج بند  1ماده  1و هر نوع
توضیحات اضافی مندرج صفحه معلومات داوطلبی باشد.
 -4حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشايی آن قبل از تاريخ آفر گشايی در مطابقت با بند 1
ماده  27باشد.
 23.3درصورت عدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر ،اداره مسئول تعويض /مفقود شدن محتويات و
بازگشايی قبل از وقت آن نخواهد بود.

ماده
–24میعاد  24.1آفر ها بايد قبل از ختم میعاد مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردند.
تسلیمی آفرها
 24.2اداره می تواند در صورت لزوم ،با تعديل شرطنامه طبق ماده ،8میعاد تسلیمی آفر ها را
تمديد نمايد .در اينصورت تمامی حقوق و مکلفیت های اداره و داوطلب در طول میعاد
تسلیمی تمديد شده ادامه می يابد.
ماده

–25آفر

های

ناوقت

 25.1آفر های ناوقت رسیده بدون باز شدن مسترد میگردند.

رسیده
-26

 26.1داوطلب می تواند ،قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها ،با ارسال اطالعیه کتبی که توسط

انصراف ،تعويض

نماينده با صالحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحیت نامه مربوط موجود باشد،

ماده
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و تعديل آفرها

آفر خويش را تعويض ،تعديل و يا از آن انصراف نمايد .اطالعیه کتبی توام با آفر های
تعويض ،انصراف يا تعديل شده بوده و اين اطالعیه بايد:
 -1در مطابقت با مواد  22و 23اين دستورالعمل ارسال گرديده ،بر عالوه پاکت های
مربوط نیز با کلمات "انصراف"" ،تعويض" يا "تعديل" نشانی شده باشد.
 -2قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دريافت شده باشد.
 26.2در صورت انصراف از آفر توسط داوطلب ،آفر وی بدون باز شدن دو باره مسترد میگردد.
 26.3هرگونه انصراف ،تعويض و تعديل آفر هادر فاصله زمانی میان ضرب االجل تسلیمی آفر ها و
ختم میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمديد شده
اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند.

ماده –27آفر گشايی

 27.1اداره آفر های دريافت شده را در محضر عام در محل ،تاريخو زمان که در صفحه معلومات
داوطلبی تذکر رفته ،باز می نمايد .در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی ،روش خاص
آفر گشايی مربوط در صفحه معلومات داوطلبی درج گردد.
 27.2در مجلس آفر گشايی ،ريیس هیئت آفر گشايی ابتدا آفر هايی را که با کلمه "انصراف"
نشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطالعیه انصراف خويش را تسلیم نموده
اند ،را اعالم و بدون باز شدن مسترد می نمايد .هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ
"انصراف" توام با صالحیت نامه ارائه شده نباشد ،باز میگردد .انصراف از آفر ها صرف در
صورت موجوديت اطالعیه انصراف که توام با صالحیت نامه معتبر باشد ،مجاز است.
صالحیت نامه در جلسه آفر گشايی قرائت میگردد .متعاقباً ،تمام آفر های که با کلمۀ
"تعويض" نشانی شده باز خواهد شد .هر گاه آفر پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ
"تعويض" توام با صالحیت نامه نباشد ،باز میگردد .تعويض آفر ها صرف در صورتی
موجوديت اطالعیه تعويض آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد ،مجاز است.
صالحیت نامه مربوط در جلسه آفر گشايی قرائت میگردد .بعداً آفر های که با کلمۀ
"تعديل" نشانی شده ،باز و محتويات آن به تفصیل خوانده می شود .تعديل آفر ها صرف
در صورتی موجوديت اطالعیه تعديل آفر که توام با صالحیت نامه معتبر باشد ،مجاز
است .صالحیت نامه در جلسه آفر گشايی قرائت میگردد .آفر های باز شده شامل مرحله
ارزيابی آفر ها میگردند.
 27.3هیئت آفر گشايی آفر ها را باز نموده ،نام داوطلب ،قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر
های بديل ،موجوديت تضمین آفر يا اظهار نامه تضمین آفر و ساير جزئیات را که اداره
مناسب بداند قرائت می نمايد .آفر های بديل و تخفیفات صرف در صورت که در جلسه
داوطلبی قرائت گرديده باشند در ارزيابی مد نظر گرفته خواهند شد .آفر مسترد نمی گردد،
مگر اينکه مطابق بند  1ماده  25نا وقت رسیده باشد.
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 27.4هیئت آفر گشايی ،فورم های معیاری آفر گشايی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه
مذکور خانه پری ،امضاءو بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ
شفاف (اسکاشتیپ) می نمايد.
هـ .ارزيابی و مقايسه آفرها
ماده -28محرمیت

 28.1معلومات مربوط به ارزيابی ابتدايی ،ارزيابی مالی و مقايسه ،ارزيابی تخنیکی و ارزيابی
بعدياهلیت داوطلبان و پیشنهاد اعطاء قرارداد الی زمان نشر اطالعیه تصمیم اعطاء قرار داد
محرم بوده ،نبايد افشاء گردد.
 28.2هر نوع تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزيابی ابتدايی ،ارزيابی مالی و
مقايسه ،ارزيابی تخنیکی و ارزيابی بعدی اهلیت داوطلبان و تصمیم اعطای قرار داد منجر به
رد آفروی میگردد.
 28.3علی الرغم بند  2ماده ،28از زمانآفر گشايی الی عقد قرارداد ،درصورتیکه داوطلب تقاضای
تماس با ادارهرا درهرمورد مربوط به مراحل داوطلبی داشته باشد ،بايد به صورت کتبی آن
را انجام دهد.

ماده  - 29ارزيابی  29.1اداره ارزيابی ابتدايی را جهت تشخیص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذيل راه
ابتدايی

اندازی می نمايد:
 -1آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسلیم داده شده است؛
 -2تضمین آفر به شکل و مبلغ درست تحويل گرديده و برای مدت مندرج صفحه معلومات
داوطلبی قابل اعتبار است؛
 -3آفر بدون انحرافات عمده يا مغايرت با شرايط شرطنامه تحويل گرديده است؛
 -4آفر به صورت درست مهر و امضاء گرديده است؛
 -5آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛
آفر با ساير شرايط کلیدی شرطنامه منطبق می باشد.
 29.2در صورت عدم رعايت بند  1ماده  29فوق آفر رد میگردد.

ماده –30توضیح آفر  30.1اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضیح مطالبه نمايد .توضیح داوطلب نیز
ها
بشکل کتبی مطابق مندرج در خواست ،صورت گرفته و نمیتواند در محتوا ،ماهیت ،و قیمت
آفر تغییر وارد نمايد ،مگر اينکه تصحیح اشتباهات محاسبوی را قبول نمايد .هر نوع توضیح
ارايه شده بدون در خواست اداره ،قابل قبول نمی باشد.
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ماده -31جوابگويی  31.1اداره آفر جوابگو را بر اساس محتويات آفر تشخیص میدهد.
آفرها
 31.2آفر جوابگو آفريست که بدون انحراف ،استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معیارات،
شرايط و مشخصات شرطنامه باشد .انحراف ،استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته
می شود که:
 -1تاثیر قابل مالحظۀ باالی حدود ،کیفیت يا کارايی اجناس و خدمات تحت قرارداد
داشته باشد؛
 -2ناسازگاری بااسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره يا مکلفیت های داو طلب تحت اين
قرار داد را بر خالف شرطنامه محدود نمايد؛
 -3در صورت تصحیح ،باعث کاهش موقعیت رقابتی ساير داوطلبان گردد.
 31.3آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشدرد گرديده و بعد ًا با اصالح انحرافات،
استثنات يا قلم افتاگی جوابگو نمیگردد.
ماده
–32عدم 32.1در صورت جوابگو بودن آفر ،اداره عدم انطباق يا از قلم افتادگی درآفر را که عمده نباشد ،مد
انطباق ،اشتباهات ،و
نظر نمی گیرد.
از قلم افتادگی

 32.2در صورت که آفر جوابگو باشد ،اداره می تواند از داوطلب در میعاد زمانی مناسب معلومات
ضروری يا سندی را به منظور تصحیح عدم انطباق يا از قلم افتادگی غیر عمده مطالبه نمايد.
تصحیح از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند .در صورت
عدم ارايه معلومات توسط داوطلب ،آفر رد شده می تواند.
 32.3تصحیح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذيل صورت میگیرد:
 -1در صورت عدم توافق قیمت فی واحد با قیمت مجموعی ،قیمت فی واحد مد نظر
گرفته شده ،قیمت مجموعی تصحیح میگردد.مگراينکه ازنظر اداره به صورت واضیح
کدام عالمه اعشاری درقیمت فی واحد بیجا تحرير گرديده باشد ،که در اينصورت
قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصالح می گردد؛
 -2درصورت موجوديت اشتباه در مجموع يا حاصل جمع يا تفريق ارقام ،ارقام قابل
اعتبار بوده و حاصل جمع يا حاصل تفريق بايد اصالح گردد؛
 -3هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد ،مبلغ به حروف
مداراعتبار خواهد بود ،مگراينکه مبلغ ذکرشده به حروف مربوط به اشتباه حسابی
باشد ،که درينصورت مبلغ به ارقامبادرنظرداشت مندرجات اجزای ( )1و ( )2فوق
مداراعتبار خواهد بود.
 32.4هرگاه داوطلب تصحیح اشتباهاتمحاسبوی آفر خويش را قبول نکند ،آفروی رد و تضمین
آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده يا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء ( )2بند 1
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ماده 21اجرا می گردد.
ماده

–34

 34.1اداره آفرها را به منظور اطمینان از قبولی بدون انحراف و استثنای آن با تمام معیارات و

ارزيابی

شرايط مشخص در شرايط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نمايد.

تخنیکی

 34.2اداره مطابق ماده 18اين دستورالعمل ،جهت اطمینان از مطابقت بدون تغییر يا انحرافات با
تمام شرايطمندرجقسمت  ( 5جدول نیازمنديها)شرطنامه،جنبه های تخنیکی آفر را بررسی
می نمايد.
ماده  - 35تبديل
به اسعارواحد

 35.1به منظور ارزيابی مالی و مقايسه آفرها ،اداره بايد تمام قیمت های ذکرشده به اسعار مختلف
درآفررا به واحد پولی مشخص در صفحه معلومات داوطلبیبهنرخ فروش اسعار در روز
مندرج صفحه معلومات داوطلبی ،تبديل می نمايد.

ماده
ترجیحداخلی

 36.1 -36ترجیح داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد.

ماده  37ارزيابی مالی  37.1آفر ها صرف به اساس ،عوامل ،روش ها ،مشخصات ،شرايط و معیار های مندرج اين ماده
ارزيابی میگردند.
 37.2اداره موارد ذيل را در جريان ارزيابی آفر ها مد نظر می گیرد:
 -1انجام ارزيابی برای اقالم يابخش ها ،طوريکه درصفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته و
قیمت آفر که درمطابقت با ماده 14ارايه گرديده؛
 -2تعديل قیمت باالثر اصالح اشتباهات حسابی در مطابقت با بند  3ماده31؛
 -3تعديل قیمت در نتیجه محاسبه تخفیفات درمطابقت با بند  4مادۀ 14؛
 -4تعديل قیمت ناشی از تطبیق معیار های ارزيابی ،مندرج صفحه معلومات داوطلبی
 -5تعديل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات.
 37.3اداره موارد ذيل را در ارزيابی آفر ،مد نظر نمی گیرد:
 -1هر نوع مالیه بر فروش و ساير مالیات قابل پرداختتوسط داوطلب بر اجناسیکه در
جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛
 -2هر نوع مسؤل گمرکی و ساير مالیات بر واردات قابل پرداخت بر اجناسیکه در خارج
از جمهوری اسالمی افغانستان تولید شده باشد توسط داوطلب در صورت اعطاء
قرارداد؛
 -3هرنوع مصرف اضافی برای تعديل قیمت درجريان اجرای قرارداد ،در صورت تذکر در
آفر.
 37.4در ارزيابی آفر ها بر عالوه قیمت آفر مندرج ماده ،14فکتور های مربوط به مشخصات،
کارايی ،شرايط و معیار های تدارک اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود.
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برای تسهیل مقايسه آفر ها ،اثرات عوامل در نظر گرفته شده بايد به مبلغ پولی بیان
گردد .فکتور ها ،روش ها و معیارات بايد مطابق بند  3ماده 36باشد.
 37.5در صورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی ،داوطلبان می توانند برای يک يا چند
بخش قیمت خويش را ارايه نموده ،و اداره نیز می تواند يک يا چند بخش را برای بیشتر
از يک داوطلب اعطاء نمايد .روش ارزيابی برای تشخیص ترکیب بخش ها با نازلترين
قیمت که در قسمت ( 3معیارات ارزيابی و اهلیت)تذکر رفته مشخص می گردد.
 37.6اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارايه نموده و يا ساير داوطلبان مذاکره
نمايد .انجام مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از اين امر مستثنی است.
37.7داوطلب مکلف نیست تغییر قیمت يا تعديل آفر و يا بعهده گرفتن مسئولیت های را که
از آن در شرطنامه تذکر نرفته است ،منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذيرد.
ماده  - 38مقايسۀ  38.1اداره آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی شده را در مطابقت با معیارات و شرايط و مشخصات
آفرها
تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزيابی می نمايد.
 38.2در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی شده ،پس از ارزيابی تخنیکی و در صورت
لزوم ارزيابی مفصل جوابگو تشخیص گردد ،هیئت ارزيابی می تواند پروسه ارزيابی را ختم،
گزارش خويش را به آمر اعطاء ارائه نمايد .در صورتیکه آفر دارای نازلترين قیمت ارزيابی
شده ،جوابگو تشخیص نگردد ،هیئت ارزيابی ،آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزيابی شده را
مورد ارزيابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزيابی مفصل قرار می دهد.
ماده
بعدی

-39ارزيابی
داوطلب

برنده

 39.1اداره می تواند بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانايی اجرای رضايت بخش
قرارداد توسط داوطلب برنده ،ارزيابی بعدی را راه اندازی نمايد.

 39.2ارزيابی بعدی به اساس مدارک مستند ارايه شده توسط داوطلب مطابق ماده  19صورت
میگیرد.
 39.3مثبت بودن نتیجه ارزيابی بعدی ،پیش شرط عقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن
نتیجه ارزيابی ،منتج به غیر جوابگو شدن آفر گرديده و اداره ارزيابی بعدی مشابه را باآفر
بعدی دارای نازلترين قیمتانجام می دهد.
ماده  -40حق اداره  40.1اداره می تواند ،در صورت که ضرورت تدارکاتی ديگر محسوس نبوده ،يا تغیرات عمده در
برای قبولی يا رد يک
مشخصات تخنیکی ،شرايط داوطلبی و يا شرايط قرارداد وارد گرديده باشد ،وجوه مالی برای
يا تمام آفرها

تدارکات کافی يا موجود نبوده ،مدارک (اسناد) سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و
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يا جهت تآمین منافع ملی ،مراحل تدارکات را بدون مسؤلیت در قبال داوطلبان فسخ نمايد.

و .اعطاء و عقد قرارداد
ماده

–41شرايط  41.1اداره قرارداد را به داوطلب که آفر جوابگو با نازلترين قیمتارزيابی شده راارايه نموده و

اعطاء

توانايی اجرای رضايت بخش قرارداد را داشته باشد ،اعطاء می نمايد.

ماده

–42حق

تعديل مقدار در
زمان

اعطای

قرارداد

 42.1اداره می تواند در زمان اعطای قرارداد مقدار اجناس و خدمات ضمنی آن را که درقسمت 5
(جدول نیازمنديها) مشخص گرديده ،افزايش يا کاهش دهد .مشروط بر اينکه از فیصدی
مندرج صفحه معلومات داوطلبیتجاوز ننموده و در برگیرنده هیچگونه تغییر در قیمت فی
واحد و ديگر معیار ها و شرايط آفر و شرطنامه نباشد.

ماده –43اعطای
قرارداد

 43.1اداره بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و يا رسیدگی به اعتراضات
داوطلبان ،در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آمر اعطای مربوطه باشد ،نامه قبولی
آفر را به داوطلب برنده ارسال مینمايد ،در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت
کمیسیون تدارکات ملی باشد ،بعد از منظوری اين کمیسیون ،نامه قبولی آفر به داوطلب
برنده ارسال می شود.

ماده-44

تضمین  44.1داوطلب برنده مکلف است ،درخالل مدت ( ) 10روز بعد ازدريافت نامه قبولی آفر،
تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با شرايط عمومی قرارداد ،در فورم تضمین اجرا که

اجراء

شامل قسمت ( 8فورمه های قرارداد) می باشد ،ارايه نمايد.
 44.2عدم ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ نامه قبولی آفر و
عدم استرداد تضمین آفر و يا اجرای اظهار نامه تضین آفر می گردد .در اينصورت اداره
قرارداد را به داوطلب بعدی که آفر جوابگو با نازلترين قیمت را ارايه داشته ،و توانمندی
اجرای رضايت بخش قرارداد را داشته ،اعطاء می نمايد.
ماده
قرارداد

-45امضای  45.1اداره ،قرارداد را در مطابقت به شرطنامه ،آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ
منظوری آمر اعطاء در طی میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نمايد .داوطلب
برنده مکلف است ،قرارداد را در مدت ( )10روز بعد از دريافت امضا نموده و به اداره
تسلیم نمايد.

ماده  -46اطالع

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

به داوطلبان غیر

عقد قرارداد با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمینات

برنده

آفر آنان را مسترد می نمايد.
 46.2همزمان با اطالع داوطلبان ناموفق ،اداره ،عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر
مشخصات تدارکات ،مشخصات اداره و قراردادی ،قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده
چهل و دوم قانون تدارکات در ويب سايت اداره و ويب سايت هايی که اداره تدارکات
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ملی تجويز می نمايد ،نشر می کند.
ماده–47
حقشکايتداوطلب

 47.1هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند
اعتراض خويشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجديد نظر را به کمیته بررسی اداری
ارسال نمايد.
 47.2روش ارسال اعتراض و تجديد نظر در طرزالعمل مربوط تشريح گرديده است.

قسمت دوم :صفحه معلومات داوطلبی
در صورت نیاز رهنمود ها برای تکمیل صفحه معلومات داوطلبی در داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط دستورالعمل
برای داوطلبان بشکل ايتالیکترتیب گرديده است.

الف .عمومیات
ماده  1دستورالعمل
برای داوطلبان

اداره شرکت مخابراتی افغان تیلی کام -وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می باشد.
نام و شماره اين داوطلبی :تهیه و تدارک چاپ آفست ديجیتل
شماره داوطلبی MCIT-AFTEL/1401/G-003/NCB :می باشد.
درصورتیکه بیشتر از يک حصه باشد ،حصص انفرادی بايد درمطابقت با قسمت  5جدول
نیازمنديها تشخیص گردند}(حصص قابل تطبیق نیست)

ماده  4.1دستورالعمل

داوطلبان از کشورهای ذيل واجد شرايط نمی باشند:

برای داوطلبان

{ قابل تطبیق نیست{.

ماده  4.3دستورالعمل

لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذيل قابل دريافت می

برای داوطلبان

باشد:
www.npa.gov.af
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مادۀ 5.1

اجناس وخدمات ضمنی آن ازکشورهای ذيل واجد شرايط نمیباشند(:قابل تطبیق نیست)

دستورالعمل برای
داوطلبان

ب .مندرجات شرطنامه
مادۀ  6.3دستورالعمل

جهت دريافت توضیح در مورد اين شرطنامه ،به آدرس ذيل مراجعه صورت گیرد:

برای داوطلبان

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
شرکت مخابراتی افغان تلی کام
آمريت تهیه و تدارکات
منزل چهارم -تعمیر پست پارسل
محمد جان خان وات ،کابل
سید کريم اهلل اکرمی ،مدير عمومی تسهیل تدارکات
شماره تماس 020-2109184 :
ايمیل s.akramy@afghantelecom.af :و b.haidari@afghantelecom.af

مادۀ 7.1

شرطنامه از مرجع ذيل قابل دريافت می باشد:

دستورالعمل برای

چهت دريافت شرطنامه به ويب سايت وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی www.mcit.gov.af

داوطلبان

مراجعه شود.

مادۀ  7.3دستورالعمل

جلسه قبل از داوطلبی:

برای داوطلبان

قابل تطبیق نیست

ج .تهیه آفرها
ماده 10.1

زبان آفر :آفر به زباندری ارايه گردد.

دستورالعمل برای
داوطلبان
ماده 11.1
دستورالعمل برای
داوطلبان

داوطلب بايد همراه با آفرخويش اسناد اضافی ذيل را ارايه نمايد:
 .1يک نقل از تصديق نامه های راجستر داوطلب تصديق نامه هويت حقوقی ،جواز
تجارتی مدار اعتبار و ساير اسناد
 .2يک نقل از اوراق ثبت و راجستر مالیه ,سند تصديق از تصفیه حساب مالیات آخرين
دوره.
 .3تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اينکه داوطلب از پرداخت ديون عاجر نبوده و در
حالت ورشکستکی و انحالل قرار ندارد
 .4تعهد نامهد امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع در تدارکات
 .5تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکومیت بر بااالثر تخلف در
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تجارت در خالل دو سال قبل از اشتراک در داوطلبی
 .6تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اينکه موصوف ويا يکی از کارمندان و
مديران مربوط وی مطابق ماده  49قانون محروم نگرديده اند.
ماده 13.1

ارائه آفر های بديل مجاز نمی باشد.

دستورالعمل برای
داوطلبان
ماده 14.5

ويرايش شرايط تجارت بین المللی (}2015{)Incotermsمی باشد.

دستورالعمل برای
داوطلبان
ماده )1( 14.6

محل مقصد :محمد جان خان وات ،تعمیر پوست و پارسل ،شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

دستورالعمل برای

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

داوطلبان
ماده 14.5

مقصد نهايی :محمد جان خان وات ،تعمیر پوست و پارسل ،شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

دستورالعمل برای

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

داوطلبان
ماده 14.6

قیمت های ارايه شده توسط داوطلب قابل تعديل{"نیست"}درج گردد.

دستورالعمل برای
داوطلبان
ماده 14.8

نرخ های داده شده برای هر قلم شامل لست ضروريات (جدول قیمت ) بايد حد اقل % 100

دستورالعمل برای

مطابقت داشته و برابر باشد.

داوطلبان
ماده 15.1

قیمت آفربايد به افغانی ارائه گردد:

دستورالعمل برای

داوطلب مکلف است نرخ خويش را به افغانی ارائه نمايد.در صورت ارائه قیمت آفر به اسعار

داوطلبان

خارجی ،در اين حالت نرخ های ارائه شده داوطلب به اسعار افغانی تبديل میگردد.

ماده 18.3

مدت کارآيی اجناس} :يک سال{

دستورالعمل برای
داوطلبان
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ماده 19.1

اجازه نامه تولید کننده :قابل تطبیق نیست

دستورالعمل برای
داوطلبان
ماده 19.1

خدمات بعد از فروش:قابل تطبیق نیست

دستورالعمل برای
داوطلبان
ماده 20.1

مدت اعتبار آفر 90:روزمی باشد.

دستورالعمل برای
داوطلبان
ماده 21.1

تضمین آفر الزمی می باشد:

دستورالعمل برای

آفر بايد توام با تضمین آفر در فورم شامل قسمت  ( 4فورمه های داوطلبی) ،ارائه گردد.

ماده 21.2

مقدار تضمین آفر مبلغ ( 330,000سه لک و سی هزار) افغانی به شکل تضمین بانکی

دستورالعمل برای

میباشد که مدت اعتبار آن  28روز اضافه تر از مدت اعتبار آفر ( 118روز) باشد،

داوطلبان

در ضمن تضمین آفر بايد بشکل اصلی (گرانتی بانکی ( )Bank Guaranteeمطابق فارمت

داوطلبان

داده شده مندرج شرطنامه هذا) تسلیم داده شود،هیج نوع کاپی ويا اسکن شده تضمین آفر
قابل پذيرش نیست .در صورتیکه میعاد تضمین آفر کمتر از  118روز تقويمی سر از تاريخ
آخرين ضرب االجل تسلیمی آفر ها (آفرگشائی) باشد ،دراين صورت ،آفر ارائه شده داوطلب
رد گرديده و غیر جوابگو محسوب میگردد.
در صورت حالت معامله مشترک بین داوطلبان (  ،)JVتضمین آفر بايد بنام تمام شرکای آن
باشد ،در غیر آن آفر ارائه شده داوطلبان مشترک رد و غیر چوابگو پنداشته می شود.
ماده 21.7

هرگاه داوطلب مرتکب اعمال مندرج يکی از اقدامات مندرج در پاراگراف هايجز ( )1و ( )2را

دستورالعمل برای

نقض نمايد ،حکومت وی را از اعطای قرارداد مربوط توسط اداره به مدت {دو الی پنج} سال

داوطلبان

غیرواجد شرايط اعالم مینمايد.

ماده 22.1

عالوه بر اصل آفر ،به تعداد{يک} کاپی مطابق اصل آفر نیز بايد تسلیم داده شوند.

دستورالعمل برای
داوطلبان

د .تسلیمی و گشايش آفرها
ماده 23.1

داوطلبان {"نبايد"} آفرهای خويش را به صورت الکترونیکی ارائه نمايند.
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دستورالعمل برای
داوطلبان
ماده 23.1

در صورت که ارائه آفر بصورت الکترونیکی مجاز باشد ،روش {توضیح مکمل روش تسلیمی

دستورالعمل برای

آفر بصورت الکترونیکی} درج گردد.قابل تطبیق نیست

داوطلبان
ماده 23.2

پاکت های داخلی و بیرونی بايد حاوی عاليم تشخیصیه اضافی ذيل می باشند :اسم پروژه,

دستورالعمل برای

شماره داوطلبی ,مهر شرکت و امضاء نماينده ،رئیس و يا معاون شرکت و آدرس مکمل

داوطلبان

داوطلب درج گردد.

ماده 24.1

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

دستورالعمل برای

توجه :سلطان ربانی خالقی -آمر تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تلی کام

داوطلبان

آدرس :محمد جان خان وات تعمیر پست پارسل منزل  4وزارت مخابرات و تکنالوژی ،کابل
افغانستان.
ضرب االجل برای تسلیمی آفرها به تاريخ  31ثور  1401روزشنبه {ساعت  10:00قبل از
ظهر} میباشد.
نوت :درصورتیکه تاريخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نمايد ،آفر
ال تعیین شده تسلیم داده و بازگشايی صورت
ها در روز بعدی کاری در همان ساعت قب ً
میگیرد.

ماده 27.1

بازگشايی آفرها در محل ذيل صورت میگیرد:

دستورالعمل

آدرس :محمد جان خان وات تعمیر پست پارسل شرکت مخابراتی افغان تلی کام وزارت

برايداوطلبان

مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ،آمريت تهیه و تدارکات}
منزل و شماره اطاق{ :منزل چهارماطاق کنفرانس ها}
شهر{ :کابل}
تاريخ 31 :ثور 1401
زمان :ساعت 10:00قبل از ظهر

ماده 27.2

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

دستورالعمل برای

مجاز باشد ،روش های مشخص گشايش آفرها{روش بازگشايی آفر داوطلبی باز داخلی

داوطلبان

میباشد } خواهد بود.

هـ .ارزيابی و مقايسه آفرها
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ماده 35.1

آفرهای ارائه شده به واحد های پولی مختلف ،بايد به واحد پولی افغانی تبديل شوند.

دستورالعمل برای

منبع نرخ تبادله {د افغانستان بانک} است.

داوطلبان
ماده 36.1

تاريخ تبادله اسعار :تاريخ روز آفرگشائی پروژه
ترجیحات داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می گردد.

دستورالعمل برای
داوطلبان
ماده 37.5
دستورالعمل برای
داوطلبان

ارزيابی برای "{:اقالم"}اجرا میگردد.
آفرها برای هريک قلم ارزيابی گرديده و قرارداد دربرگیرنده اقالم اعطا شده به داوطلب برنده
می باشد.
يا
ارزيابی برای هر قلم صورت می گیرد ،قیمت قلم يا اقالم که برای آن قیمت ارائه نشده است،
از اوسط قیمت های ارائه شده برای همان قلم يا اقالم در آفرهای ساير داوطلبان محاسبه و
شامل قیمت آفر داوطلب می گردد .در صورتیکه آفر ديگری ارائه نگرديده باشد ،آفر وی
طبق حکم ماده بیست و پنجم قانون رد می گردد.
در صورتیکه مجموع قیمت قلم يا اقالمی که برای آن قیمت ارائه نشده است ،از ( )10فیصد
قیمت آفر داوطلب تجاوز نمايد ،آفر وی غیرجوابگو محسوب می گردد..

ماده 37.3

تعديالت به اساس معیارات ذيل که در قسمت  ( 3معیارات ارزيابی و اهلیت) تذکر رفته،

دستورالعمل برای

صورت می گیرد:

داوطلبان

 -1انحراف درجدول تسلیمی" :نخیر"
 -2انحراف درجدول پرداخت" :نخیر"
 -3مصارف تعويض اجزای عمده ،پرزه جات اضافی الزامی ،و خدمات" :قابل تطبیق
نیست"
 -4موجوديت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهیزات ارايه شده آفر در جمهوری
اسالمی افغانستان{"بلی"میباشد
 -5مصارف پیشبینی شده عملیاتی و مراقبت درجريان عمر استفاده تجهیزات
{"نخیر"
 -6کارآيی و مولديت ارائه شده؛ "بلی"
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ماده36.6

داوطلبان بايد برای هر قلم در جدول ارائه شده ،قیمت ارائه نمايند.

دستورالعمل برای
داوطلبان

و .اعطای قرارداد
ماده 42.1

حد اکثر فیصدی مقدار فی قلم که زياد میگردد عبارت است از  %25و حد اکثر فیصدی

دستورالعمل برای

مقدار فی قلم که کم میگردد عبارت از  %25میباشد.

داوطلبان
ماده 47.2

شکايات به آدرس ذيل ارسال شده می تواند:

دستورالعمل برای

در صورت داشتن شکايت از عدم برندن شدن آفر ،داوطلب میتواند از آدرس ذيل توضیحات

داوطلبان

کتباً درخواست نمايد.
سلطان ربانی خالقی – آمر تهیه و تدارکات ،شرکت مختبراتی افغان تلی کام ،وزارت مخابرات
و تکنالوژی معلوماتی -محمد جان خان وات ،تعمیر پوست پارسل -منزل چهارم شرکت
مخابراتی افغان تلی کام .کابل.
در صورت عدم قناعت به توضیحات ارائه شده اداره فوق ،داوطلب میتواند به اداره مافوق
مراجعه نمايد.
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قسمت سوم :معیارات ارزيابی و اهلیت
اين قسمت معیارات مندرج قسمت دستورالعمل برای داوطلبان را در توضیح معیاراتکه اداره در ارزيابی آفر ها و تشخیص
داوطلب دارای اهلیت مد نظر می گیرد تکمیل می نمايد .ساير معیارات که شامل اين قسمت نباشد ،مورد استفاده قرار نمی
گیرد.
{ترجیحات داخلی مطابق حکم  4طرزالعمل تدارکات قرار ذيل مرعی االجرا میباشد}
فهرست عناوين
 .1ترجیح داخلی (بند  1ماده  36دستورالعمل برای داوطلبان)
 .2معیارات اضافی (جزء  4بند  3ماده  37دستورالعمل برای داوطلبان)
 .3قرارداد های چندگانه (بند  5ماده  37دستورالعمل برای داوطلبان)
 .4شرايط ارزيابی بعدی (بند  2ماده  39دستورالعمل برای داوطلبان)
 .1ترجیح داخلی (بند  1ماده  36دستورالعمل برای داوطلبان)
اداره ترجیح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می نمايد .تطبیق ترجیح داخلی و درجه بندی آفر
ها طور ذيل صورت می گیرد:
 -1گروب بندی آفر ها:
 )1آفر های گروپ (الف) :آفر هائیکه اجناس ساخت جمهوری اسالمی افغانستان را ارائه نموده اند ،شامل اين
گروپ گرديده و قیمت آن آفر ها به اندازه ( )25فیصد قیمت مجموعی آفر کاسته می شوند.
 )2آفر های گروپ (ب) :آفر های ارائه شده توسط شرکت های داخلی و شرکت های مقیم در افغانستان
شامل اين گروپ گرديده و قیمت آن آفر ها به اندازه ( )15فیصد قیمت مجموعی آفر کاسته می شوند.
 )3آفر های گروپ (ج) :آفر های که شريک افغانی يا قراردادی افغانی دارند شامل اين گروپ گرديده و
قیمت آن به اندازه ( )10فیصد قیمت آفر کاسته می شود.
 -2مقايسه آفر ها
 )1اداره با نظر داشت میزان ترجیح داخلی ،قیم آفر های مستفید شونده را به میزان فیصدی ترجیح
داخلی نسبت به قیم اصلی آفرکاسته و اين قیمت را در مقايسه با ساير آفر ها مندنظر می گیرد.
 .2معیارات اضافی

24

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
{هرگونه معیار مشخص اضافی ديگر قابل مالحظه در ارزيابی و روش ارزيابی بايد درجزء  4بند  3ماده  36صفحه
معلوماتداوطلبی طورمفصل درج گردد}
 .3قرارداد های چندگانه(بند 5ماده  37دستورالعمل برای داوطلبان)
اداره بیشتر از يک قرارداد را به داوطلبیکه ترکیب آفرهای دارای نازلترين قیمت را ارائه نموده (يک قرارداد برای
هرآفر) و با معیارهای ارزيابی بعدی مندرج فقره  4را بر آورده نمايد ،اعطا می نمايد.
اداره مکلف است:
 -1صرف بخش ها و قراردادهائیکه فیصدی اقالم فی بخش و کمیت فی قلم طوريکه دربند  7ماده  14دستورالعمل برای
داوطلبان مشخص شده است ارزيابی نمايد.
اداره مکلف است موارد ذيل را در نظر بگیرد:
()1

آفر ارزيابی شده دارای نازلترين قیمت برای هربخش؛ و

()2

تخفیف ارائه شده در هر بخش و روش اجرای آن طوريکه در آفر داوطلب پیشنهاد شده است.

 .4معیارات ارزيابی بعدی (بند 2ماده  39دستورالعمل برای داوطلبان)
بعد از تشخیص آفر دارای نازلترين قیمت درمطابقت با بند  1ماده 38دستورالعمل برای داوطلبان ،اداره می تواند ارزيابی
بعدی آفر را طبق ماده  39دستورالعمل برای داوطلبان ،صرف با استفاده از شرايط مشخص شده راه اندازی کند.
شرايطیکه شامل متن ذيل نشده باشد نبايد در ارزيابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:
توانايی مالی:
داوطلب بايد اسنادی مالی را ارائه نمايد که مندرج ذيل مطابقت داشته باشند ،ارائه نمايد :حد اقل مبلغ دارائی های
نقدی (ستیتمنت بانکی)حداقل مبلغ ( 2,000,000.00دو میلیون)افغانی میباشد و بايد (حتمی) تاريخ صدور صورت
حساب بانکی از تاريخ اعالن دعوت به داوطلبی (اعالن) الی تاريخ آخرين ضرب االجل تسلیمی آفرها (آفر گشائی)
باشد،ارائه نمايد
در صورت که تاريخ صدور توانائی مالی ويا صورت حساب بانکی ارائه شده قبل از تاريخ اعالن به دعوت به داوطلبی
باشد ،در اين صورت آفر ارايه شده داوطلب مطلوب رد و غیر جوابگو پنداشته می شود.
در صورت ارائه تسهیالت اعتباری ( )Line of Creditمنحیث دارائی نقدی ويا توانائی مالی داوطلب ،تسهیالت
اعتباری بايد مطابق نمونه صادر شده اداره محترم تدارکات ملی باشد و دارائی مبلغ خواسته شده مندرج شرطنامه ويا
باالتر از آن و بدون قید و شرط باشد .در غیر آن آفر ارائه شده داوطلب مطلوب رد و غیر جوابگو پنداشته می شود
حجم معامالت ساالنه:
حد اقل الزم حجم معامالت ساالنه داوطلب در يکی از پنج سال اخیر ( 10,000,000ده میلیون ) افغانی می باشد.
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داوطلب ،جهت تثبیت حجم معامالت ساالنه ،گزارش تفتیش يا بیالنس شیت که توسط تفتیش مستقل ترتیب ويا
تصديق گرديده باشد يا گزارش مفاد و ضرر ويا ساير اسناد مالی که بتواند حصول مبالغ از ناحیه اجراء قرارداد را نشان
دهد ،ارائه بدارد.
اسناد قرارداد و يا پروژه ای که در سال  1395و بعد از آن تکمیل میگردد و يک دوره مالیاتی بر آن سپری شده باشد ،در
صورتی می تواند منحیث تجربه کاری مشابه و قراردادهای اجرا شده محسوب گردد که در اظهارنامه مالیاتی درج و
تصفیه مالیاتی مربوطه آن صورت گرفته باشد .درصورتعدمدرجدراظهارنامه مالیاتی وتصفیه مالیاتی
مربوطه،اسنادقراردادوياپروژهارائه شده منحیث تجربه کاری مشابه وياقرارداداجراشده داوطلب محاسبه نمیگردد.

تجربه مشابه :
میزان تجربه کاری مشابه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل تعداد ( 1يک) قرارداد اجناس با ماهیت و اندازه مشابه
مبلغ ( 5,000,000پنج میلیون) افغانی و يا ( 2دو قرراداد اجناس با ماهیت و اندازه مشابه مجموع مبلغ هردو قرارداد
( 8,000,000هشت میلیون) افغانی در خالل مدت  5سال آخیر اجراء و اکمال گرديده باشد.
بمنظور مطابقت با اين معیار داوطلب بايد حد اقل ( )70فیصداجناس را تکمیل نموده باشد .قرارداد که تحت دعوا بوده و
مبلغ تحت منازعه بیشتر از ( )10فیصد قیمت قرارداد باشد ،نمی تواند منحیث تجربه مد نظر گرفته شود؛
اسناد قرارداد و يا پروژه ای که در سال  1395و بعد از آن تکمیل میگردد و يک دوره مالیاتی بر آن سپری شده باشد ،در
صورتی می تواند منحیث تجربه کاری مشابه و قراردادهای اجرا شده محسوب گردد که در اظهارنامه مالیاتی درج و
تصفیه مالیاتی مربوطه آن صورت گرفته باشد .درصورت عدمدرجدراظهارنامه مالیاتی وتصفیه مالیاتی
مربوطه،اسنادقراردادوياپروژهارائه شده منحیث تجربه کاری مشابه وياقرارداداجراشده داوطلب محاسبه نمیگردد.
 -1تجربه و منابع قراردادی فرعی ( )Sub-contractدر تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود،
 -2داوطلب بايد اسناد را که بیانگر اينکه اجناس پیشنهاد شده شرايط استفاده ذيل را دارا می باشد ،ارائه نمايد:
{بلی}
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قسمت چهارم :فورمه های داوطلبی
فهرست
شماره فورمه

عنوان فورمه

فورمه های داوطلبی
فورمه اجناس01/

فورمه معلومات داوطلب

فورمه اجناس02/

فورمه معلومات شريک شرکت مشترک ()JV

فورمه اجناس03/

فورمه تسلیمی آفر

فورمه اجناس 04/جدول قیمت برای اجناس وارداتی کهدر بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اند
فورمه اجناس05/

ال وارد شده ای که دربیرون ازجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اند
جدول قیمت برای اجناس قب ً

فورمه اجناس06/جدول قیمت برای اجناسیکه درجمهوری اسالمی افغانستان
ساخته شده اند
فورمه اجناس07/

جدول قیمت و تکمیل خدمات ضمنی

فورمه اجناس08/

تضمین آفر :ضمانت بانکی

فورمه اجناس09/

تضمین آفر :اظهارنامه تضمین آفر

فورمه اجناس10/

اجازه نامه تولید کننده
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فورمه معلومات داوطلب
فورمه اجناس01/
شماره داوطلبی:

MCIT-AFTEL/1401/G-003/NCB

تاريخ:
صفحات {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
 .1معلومات عمومی داوطلب
 1.1نام قانونی داوطلب}{ :
 1.2درصورت شرکت های مشترک نام قانونی هر شريک شرکت مشترک{ :
 1.3کشوريکه که شرکاء شرکت مشترک ( )JVراجستر شده اند ويا راجستر می گردند}{ :
}
 1.4سال راجستر داوطلب}{ :
 1.5آدرس قانونی داوطلب در کشور راجستر شده}{ :
 1.6معلومات درمورد نماينده باصالحیت داوطلب
نام}{ :
آدرس}{ :
شماره تلیفون/فکس}{ :
ايمیل آدرس}{ :
نمونه امضا نماينده با صالحیت:

 1.7شماره تشخیصیهمالیه دهی داوطلب )}{ : (TIN
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 1.8کاپی های اصلی اسنادذيل ضمیمه می باشد ،گزينه/گزينه های مربوط را نشانی نمائید:
 اساسنامه شرکت يا سند راجستر شرکت مندرج جزء  1اين فورمه در مطابقت بهبند  1وبند  2ماده 4
دستورالعمل برای داوطلبان؛
 درصورت شرکت های مشترک  ،سند تمايل به ايجاد شرکت و يا موافقتنامه شرکت های مشترک درمطابقت
با بند  1ماده 4دستورالعمل برای داوطلبان؛
 درصورتیکه نهاد دولتی داوطلب باشد ،سند تثبیت استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب
در مطابقت با قانون تجارت باشد؛
 ساير اسناد در صورت لزوم ديد اداره؛ (راپور حساب بانکی از سه سال ،جواز قابل اعتبار ،کاپی قراردادهای
مشابه و تجربهء کاری)
 .2معلومات درمورد اهلیت داوطلب
 2.1تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی مشابه اکمال شده توسط داوطلب در پنج سال اخیر{ :نظر به حکم
 5و ماده هشتم قانون تجربه کاری مشابه و حجم معامالت ساالنه را از طرف داوطلبان مد نظر نگیرند.
شماره

نام قراردد

تمويل کننده
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تاريخ شروع

تاريخ ختم
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 2.2حجم معامالت ساالنه داوطلب در  5سال اخیر { :نظر به حکم  5و ماده هشتم قانون تجربه کاری مشابه و حجم
معامالت ساالنه را از طرف داوطلبان}
شماره

نام قراردد

تمويل کننده

تاريخ شروع

قیمت قرارداد

تاريخ ختم

 2.3دارايی های نقدی در دسترس:
شماره

نام بانک

نمبر حساب بانکی

مبلغ بیالنس

تاريخ صدور

موجود

حساب بانکی

 2.4اکمال عمده اجناس مشابه در جريان پنج سال گذشته { :نظر به حکم  5و ماده هشتم قانون تجربه کاری مشابه
و حجم معامالت ساالنه را از طرف داوطلبان:
شماره

نام قراردد

تمويل کننده
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 .3معلومات مالی داوطلب
 3.1راپورهای مالی يا بیالنس شیت يا حساب مفاد و ضرر يا راپورهای تفتیش يا ساير معلومات بانکی همراه با اسناد
مربوط يا ترکیبی از اينها که نمايانگر موجوديت دارايی نقدی در دسترس{ .لست مندرجات ذيل را ترتیب داده
کاپی های آن را ضمیمه کنید}(قابل تطبیق نیست)
 3.2معلومات بانک هائیکه اداره برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند:
نام}{ :
آدرس}{ :
شماره های تلیفون /فکس}{ :
ايمیل آدرس}{ :
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فورمه معلومات هر شريک داوطلب مشترک

فورمه اجناس02/
اين يادداشت صرف جهت کمک به اداره تدارکاتی در تکمیل نمودن فورمه در حین تهیه شرطنامه میباشد ،اما نبايد
شامل شرطنامه صادر شده گردد.
معلوماتیکه در صفحات ذيل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرايط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق مواد
مرتبط به دستورالعمل برای داوطلبان ،استفاده شود}
شماره داوطلبی:

{}

تاريخ:

{}1397/

صفحات {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
 .1معلومات عمومی شرکت های مشترک
 1.1نام قانونی داوطلب}{ :
 1.2نام شرکای داوطلب مشترک}{ :
 1.3راجستر شرکايداوطلب مشترک}{ :
 1.4سال راجستر هر شرکای داوطلب مشترک}{:
 1.5آدرس قانونی هر شرکايداوطلب مشترک در کشوريکه راجستر شده است}{ :
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 1.6معلومات نماينده باصالحیت شرکت های مشترک
نام}{ :
آدرس}{ :
شماره های تلیفون وفکس}{ :
ايمیل آدرس}{ :

نمونه امضا نماينده با صالحیت :

 1.7کاپی های اصلی اسناد ذيل ضمیمه میباشند {بکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نمائید}
 اساسنامه يا راجستر شرکت نامبرده در  1.2فوق ،درمطابقت با پاراگراف های بند های  1و  2ماده 4
دستوراالعمل برای داوطلبان.
 درصورتیکه نهاد دولتی داوطلب باشد ،سند تثبیت استقاللیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت
داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد
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فورمه تسلیمی آفر
فورمه اجناس03/
اين يادداشت صرف برای معلومات ،جهت کمک به اداره تدارکاتی در تکمیل فورمه در وقت تهیه شرطنامه میباشد ،اما
نبايد در شرطنامه صادر شده شامل گردد.
اين معلومات بايد توسط داوطلبان درصفحات ذيل به مقاصد تشخیص اهلیت و واجد شرايط بودن داوطلب طوريکه
درمواد مربوطه دستورالعمل برای داوطلبان تهیه شده است درجدول مورد استفاده قرار گیرد.
MCIT-AFTEL/1401/G-003/NCB

شماره داوطلبی:
تاريخ:
صفحات {}
به}{:
{نام مکمل اداره درج گردد}

مايان که در زير اين فورمه امضا نموده ايم ،اظهارمینمائیم اينکه:
 .1ما شرطنامه را دقیق مطالعه کرديم و هیچ مالحظه يی در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره{:شماره و تاريخ صدور
ضمیمه را درصورت لزوم درج گردد} نداريم؛
 .2ما پیشنهاد می نمائیم که در مطابقت با شرطنامه و جدول تحويلی مندرج جدول نیازمنديهای اجناس و خدمات
ضمنی را{يک توضیح مختصر در مورد اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} اکمال مینمائیم؛
 .3قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذيل عبارت است از{:قیمت مجموعی آفر به
حروف و ارقام ،بیانگر مبالغ مختلف و اسعارهای مربوطه درج گردد}؛
 .4تخفیفات پیشنهاد شده :درصورتیکه آفر ما قبول شود ،تخفیفات ذيل قابل اجرا خواهد بود:
()1

قیمت مجموعی تخفیفات به حروف............................................................:

()2

قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام{..................................................:هر تخفیف پیشنهاد شده و اقالم

مشخص شده جدول نیازمنديها را که قابل اجرا است ،با جزئیات آن مشخص کنید}؛
 .5آفر ما برای میعاد مشخص در بند  1ماده 20دستورالعمل برای داوطلبان ،سر از تاريخ ضرب االجل تسلیمی آفرها
در مطابقت با بند  2ماده 24دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاريخ اعتبار آن
باالی ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛
 .6هرگاه آفرما قبول شود ،ما تعهد میسپاريم که تضمین اجراء را درمطابقت با ماده 44دستورالعمل برای داوطلبان و
ماده  18شرايط عمومی قرارداد ،بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائیم؛
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 .7ما بشمول قرارداديان فرعی يا اکمال کننده گان برای هر بخش از قرارداد ،دارای تابعیت کشورهای واجد
شرايط{ملیت داوطلب را بشمول ملیت شرکای شامل داوطلبی ،هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد ،و ملیت
هريک قرارداديان فرعی و تهیه کننده گان درج گردد}می باشیم.
 .8ما ،مطابق بند  2ماده  4دستورالعمل برای داوطلبان  ،هیچ نوع تضاد منافع نداريم؛
 .9شرکت ما ،بشمول شرکا و قرارديان فرعی وتهیه کننده گان ،تحت قوانینجمهوری اسالمی افغانستان ،درمطابقت با
بند  3ماده  4دستورالعمل برای داوطلبان از طرف دولت جمهوری اسالمی افغانستان غیر واجد شرايط شناخته
نشده ايم؛
 .10ما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر داراينازلترين قیمتارائه شده و يا هر آفر دريافت شده ديگر نیست.

نام{:نام مکمل شخص با صالحیت که فورمه تسلیمی آفر را امضا مینمايد ،درج گردد}
امضا{:امضا شخصی که نام و عنوان وظیفه وی تذکر داده شد}
تاريخ{:روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}
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جدول قیمت اجناس که در بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده و وارد میگردد
آفرهای گروپ ج –اسعاردرمطابقتباماده  15دستورالعملبرايداوطلبان

قابل تطبیق نیست
فورمه اجناس04/
شماره داوطلبی:
{روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

تاريخ:

صفحات {شماره هر صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
{داوطلب اين جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های مربوط خانه پری می نمايد .لست اقالم در فقره 1جدول قیمت بايد با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص در
جدول نیازمنديهای اداره منطبق باشد.

{شماره قلم

شماره
درج گردد}

{توضیحات

توضیح اجناس
اجناس درج

کشور منبع

قلم

جهت رسانیدن اجناس به محل مقصد

(ستون)6x4

مشخص شده در صفحه معلومات داوطلبی

{تعداد

{.واحد

{قیمت فی واحد

{قیمت مجموعی

{قیمت مرتبط فی قلم درج گردد}

ذکر

فزيکی

پرداخت بیمه و

پرداخت بیمه و

گردد}

ذکر گر

محموله درج گردد}

محموله درفی قلم

درج گردد}

{نام
کشور
گزددد}
تولید کننده

پرداخت محموله و

بیمه و محموله فی خدمات الزم در جمهوری اسالمی افغانستان

تعداد

1

3

6
قیمت فی واحد

7
قیمت پرداخت

واحد

2

4

5

8
قیمت فی قلم برای انتقاالت زمینی و ساير

بیمه {محل مقصود}

دد}

قیمت مجموعی
امضای داوطلب{ :امضای شخصی که آفر را امضا مینمايد ،درج گردد}
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فی قلم
ستون ()8+7

{قیمت مجموعی
قلم درج گردد}

درج گردد}

نام داوطلب { :نام داوطلب درج گردد}

9
قیمت مجموعی
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تاريخ { :تاريخ درج گردد}

جدول قیمت برای اجناس ساخته شده در بیرون جمهوری اسالمی افغانستان که قبالً وارد گرديده است
آفرهای گروپ ج –اسعاردرمطابقتباماده  15دستورالعملبرايداوطلبان
قابل تطبیق نیست
فورمه اجناس05/
شماره داوطلبی:
تاريخ:
{داوطلب اين فورمه های جدول قیمت را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری خواهد کرد .لست اقالم در فقره (  )1جدول قیمت بايد همراه با لست اجناس و
خدمات ضمنی مشخص شده توسط اداره در جدول نیازمنديها منطبق باشد}.
1

3

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

قیمت فی واحد

مکلفیت های گمرکی و

قیمت فی واحد

قیمت فی قلم

مصارفانتقاالت زمینی و

مالیات بر

قیمت

به شمول

مالیات وارداتی پرداخت خالص مکلفیت

فروش و

مجموعی

های گمرکی و

گمرکی و مالیات

رسانیدن اجناس به مقصد

ساير

فی رديف

مالیات

وارداتی پرداخت

نهايی

مالیات

قلم

وارداتی پرداخت

شده،

پرداخت

( )10 + 9

شده،

()8X 4

شده يا قابل

مکلفیت های

شده

شماره

کشور اصلی

تعداد

توضیح اجناس

واحد

گمرکی و مالیات

خالص مکلفیت های سايرخدمات الزم جهت

پرداخت فی
قلم در
صورتیکه
قرارداد
اعطا گردد.
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{تعداد اقالم درج گردد}

{کشور اصلی اجناس درج گردد}

{تعداد ذکر گردد}

{توضیجات اجناس درج گردد}

{.واحد فزيکی ذکر گر دد }

{فروشات و
ساير

{قیمت خالص
{قیمت فی

{مکلفیت های گمرکی

واحد درفی

و مالیات در فی واحد

واحد درج

پرداخت شده درج

گردد}

گردد}

فی واحد
مکلفیت های
گمرکی و مالیات
حمايوی درج
گردد}

{قیمت خالص فی

{قیمت فی قلم برای انتقاالت

قلم مکلفیت های

زمینی و ساير خدمات الزم در

گمرکی و مالیات

جمهوری اسالمی افغانستان

وارداتی درج گردد}

درج گردد}

مالیات قابل

{قیمت

پرداخت فی

مجموعی

قلم در

فی قلم

صورتیکه

درج

قرارداد

گردد}

عقد شده
باشد}

امضای داوطلب :
تاريخ:
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جدول قیمت اجناس که درجمهوری اسالمی افغانستان ساخته میشوند
آفرهای گروپ الف و ب–اسعاردرمطابقتباماده  15دستورالعملبرايداوطلبان
فورمه اجناس06/
{شماره شرطنامه درج گردد}

شماره داوطلبی:
شماره آفربديل:

{ روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

تاريخ:

{داوطلب بايد اين فورمه های جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های داده شده خانه پری خواهد کرد .لست اقالم در فقره  1جدول قیمت بايد همراه با لست اجناس و
خدمات ضمنی
مشخص درجدول نیازمنديهای اداره يکسان باشد}.

شماره

توضیح اجناس

{شماره درج گردد}

{توضیحات اجناس

{ واحد

تحويلی درج گردد}

درج گردد}
{تاريخ داده شده

تعداد

3

واحد

1

2

4

5
قیمت فی

6
قیمت

واحد

مجموعی فی

سايرخدمات الزم

قلم

الی رسانیدن به

افغانستان

()5 X3

مقصد نهايی

(فیصدی )5

قرارداد عقد شده باشد

{قیمت فی قلم

{مصرف کارگرمحلی ،مواد خامو

{فروشات و ساير مالیات

{قیمت

درج گردد}

اجزاء ازداخلجمهوری اسالمی

قابل پرداخت فی قلم

مجموعی فی

درصورتیکه قرارداد عقد

قلم درج

شود}

گردد}

{قیمت واحد {مجموع

8
7
مصارف انتقاالت و مصرف کارگر محلی ،مواد خام و

9
مالیه بر فروشات و ساير

10
قیمت

اجزاء اصلی از جمهوری اسالمی

مالیات قابل پرداخت در

مجموعی

فی قلم درصورتیکه

(7+ 6 +5
) 9+8+

فزيکی

تحويل

قیمت تحويل

اجناس

درمحل کار

درمحل کار فی

افغانستان طور فیصدی تحويلی

قلم درج

درمحل کار قیمت فی قلم}

درج گردد} درج گردد}

گردد}
قیمت مجموعی

نام داوطلب {نام داوطلب درج گردد}
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امضای داوطلب {:امضای شخصی که آفرراامضا میکند،درج گردد}
تاريخ { :تاريخ درج گردد}

40

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
جدول قیمت دهی اجناس مورد نیاز پروژه:

تحایف مشخصات بخش چاپ آفست دیجیتل و14.1
قیمت فی
واحد

مقدار
حداقل

مقدار حد
اکثر

80000

100000

سایز
جنسیت /مواد
نوعیت چاپ
طرز ساختار
بخش ( - )2قسمت -:ب

لیفلیت )(Leaflet
 4x8انچ
کاغذ 130GSM Mat

عدد

دو رویه به چهار رنگ
قطع به سایز استندارد

80000

100000

25600

عدد

40000

عدد

1200

عدد

1200
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32000

بخش ( - )7قسمت -:الف

عدد

50000

)Threading

عدد

1500

سایز
جنسیت /مواد
نوعیت چاپ
طرز ساختار
بخش ( - )3قسمت -:الف
بروشور )(Brochure
سایز
" "x88باز " "4x8بسته ()4A
جنسیت /مواد
کاغذ 130GSM Mat
دو رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
بخش ( - )4قسمت -:الف
پوستر )(Poster
سایز
" "23x17انچ ()2A
جنسیت /مواد
کاغذ  115گرام Mat Paper
یک رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
در عقب چسپ در قسمت باال و پاین
طرز ساختار
بخش ( - )5قسمت -:الف
ردیفي از قطعه هاى کاغذی ) (Bunting
سایز
" "7x9و  6قطعه در هر سیت
جنسیت /مواد
کاغذ  150گرام Art/Mat Card
به چهار رنگ
نوعیت چاپ
نخ کشی شده و قطعه های کاغذ ها
طرز ساختار
(Die cutting ) & Laminated
بخش ( - )6قسمت -:الف
آویزان قطعه های کاغذی ((Dangler
قطعه های اول  8x28.5باز  8x7بسته و
سایز
قطعه های دوم 3x4
جنسیت /مواد
کاغذ  350گرام Art/Mat Card
به چهار رنگ
نوعیت چاپ
نخ کشی شده و قطعه های کاغذ ها
( Laminated, Die cutting,
طرز ساختار

1500

لیفلیت )(Leaflet
5.5x8.5انچ ()5A
کاغذ 130GSM Mat
دو رویه به چهار رنگ
قطع به سایز استندارد

قیمت
مجموعی
حد اقل

بخش ( - )1قسمت -:الف

قیمت
مجموعی
حد اکثر

مشخصات

واحد

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس

طرز ساختار

400

نوعیت چاپ

دو رویه به چهار رنگ با سپات UV

در

ورق

500

قطع قسمت های اضافی مطابق طراحی
طرز ساختار
(Lamination) & Die Cutting
بخش ( - )8قسمت -:الف (کارتها)
تاریخچه شرکت ((Company Profile
سایز
 8صفحه  Cut Flushبرش فشرده 4A
جنسیت /مواد
کاغذ  GSM 300آرت کارت

4800

عدد

6000

سایز
جنسیت /مواد
نوعیت چاپ

دوسیه کاغذی ( (File Folder
4A
کاغذ  GSM 300کارت
UVبه چهار رنگ

پوش
قطع قسمت های اضافی مطابق طراحی
(Lamination) & Cutting Die

400

عدد

500

بخش ( - )9قسمت -:الف
عید کارت با پاکت ((Eid Card with Envelop
سایز
باز  4Aو بسته  5Aدوال
جنسیت /مواد
کاغذ  GSM 300آرت کارت
دو رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
قطع قسمت های اضافی ولمینیت شیشه ای
Glassy
(& Die Cutting
طرز ساختار

)Lamination

بخش ( - )10قسمت -:الف

عدد

8000

طرز ساختار

کاغذ  300گرام آرت کارت
دو رویه به چهار رنگ
قطع قسمت های اضافی به سایز ولمینیشن
(Lamination) & Cutting Die

10000

سایز
جنسیت /مواد
نوعیت چاپ

بزنیز کارت ((Business Card
 8.5x5سانتی سایز استندارد

بخش ( - )11قسمت -:ب
بزنیز کارت ((Business Card UV
سایز
 8.5x5سانتی سایز استندارد

1600

2000

ورق

400

500

کاغذ  300گرام آرت کارت
جنسیت /مواد
نوعیت چاپ
دو رویه به چهار رنگ  UVپرنت
قطع قسمت های اضافی به سایز لمینیشن
طرز ساختار
(Lamination) & Die Cutting
بخش ( - )12قسمت -:الف
تقدیر نامه ((Certificate UV
سایز
 4Aسایز استندارد
کاغذ  300گرام آرت کارت
جنسیت /مواد
نوعیت چاپ
یک رویه به چهار رنگ با چاپ UV
قطع قسمت های اضافی به سایز
طرز ساختار

عدد

بخش ( - )13قسمت -:ب
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400

کاغذ  300گرام مت کارت Card Mat

500

سایز
جنسیت /مواد

تقدیر نامه ( (Certificate
 4Aسایز استندارد

ورق

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
یک رویه به چهار رنگ

نوعیت چاپ
طرز ساختار
بخش ( - )14قسمت -:الف
ورق حاوی اطالعات ( (Fact Sheet
سایز
4A
کاغذ  180گرام
جنسیت /مواد
یک رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
با چاپ گالسی
طرز ساختار
بخش ( - )15قسمت -:الف (تقویم)
تقویم سرمیزی ( (Table Calendar
سایز
 5Aدر  13ورق
مواد
جنسیت/
کاغذ  310گرام آرت UV
دو رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
قطع قسمت های اضافی به سایز ولمینیشن و
بسته بندی داخل پاکت ( Binding, Die
طرز ساختار
packed & cutting, laminated

با چاپ لمینیشن Lamination

ورق

400

500

جلد

4000

5000

)each one separately
بخش ( - )16قسمت -:ج
)

تقویم دیواری ( Wall Calendar
سایز
2A
جنسیت /مواد
کاغذ  310گرام آرت Art Paper
4000

طرز ساختار

5000

نوعیت چاپ

یک رویه به چهار رنگ
قطع قسمت های اضافی به سایز ولمینیشن با
امکانات نصب به دیوار ( Binding,
wall & cutting, laminated Die

ورق

pasting conceivable

8000

10000

عدد

8000

10000

عدد

1600

2000

عدد

1600
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عدد

2000

بخش ( - )17قسمت -:الف (خریطه پالستیک)
() 2Plastic Bag A
سایز
A2
فام پالستیک  210مایکرون
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
نوعیت چاپ
قطع قطعات اضافی ونصب دستک
طرز ساختار
بخش ( - )18قسمت -:ب (خریطه پالستیک)
() 3Plastic Bag A
سایز
A3
فام پالستیک  210مایکرون
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
نوعیت چاپ
قطع قطعات اضافی ونصب دستک
طرز ساختار
بخش ( - )19قسمت -:الف (خریطه کاغذی)
() 2Paper Bag A
سایز
A2
کاغذ  400گرام
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
چاپ
قطع قطعات اضافی ونصب دستک
طرز ساختار
بخش ( - )20قسمت -:ب (خریطه کاغذی)
() 3Paper Bag A
سایز
A3
کاغذ  400گرام
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
چاپ

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس

1600

عدد

2000

قطع قطعات اضافی ونصب دستک
طرز ساختار
بخش ( - )21قسمت -:الف (خریطه تکه ای)
() 3Cotton Bag A
سایز
A3
تکه کاتن استندارد
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
چاپ
قطع قطعات اضافی ونصب دستک
طرز ساختار
بخش ( - )22قسمت -:الف
فارم راجستریشن مشتریان

( (CRF - Customer Registration Form
سایز
 - 4Aتعداد  300ورق در هر جلد
چاپ

طرز ساختار

6400

جنسیت /مواد

8000

کاغذ کاربون هریک برنگهای سفید آبی و
سبز
دو رویه صفحه اول به چهار رنگ صفحات
دوم و سوم در یک رنگ
صحافی /جلد سازی نمودن از عرض باالی
کتاب با شماره سریال نمبر.
Serial Number & Top stitch

جلد

بخش ( - )23قسمت -:ج
سایز

کتاب رسید تادیات ((Voucher Book
 - 5Aتعداد  150ورق در هر جلد

چاپ
طرز ساختار

جلد

 70-60کاغذ کروم GSM

چاپ

به چهار رنگ دو رویه

طرز ساختار
بخش ( - )26قسمت -:ب

شکل استندارد

عدد

به چهار رنگ دو رویه
شکل استندارد

44

1600

چاپ
طرز ساختار

پاکت خط ( (Envelop
 5Aبا چسپ دهن پاکت ()seal flap
 130گرام  GSMارت کارت

2000

سایز
جنسیت /مواد

عدد

1600

جنسیت /مواد

 130گرام کاغذ مت

seal

2000

به چهار رنگ یک رویه
چاپ
قطع قطعات اضافی به سایز
طرز ساختار
بخش ( - )25قسمت -:الف (پاکت)
پاکت خط ( (Envelop
سایز
 4Aبا چسپ دهن پاکت ()flap

2400

جنسیت /مواد

عدد

3000

بخش ( - )24قسمت -:الف
کاغذ بسته بندی () Wrapping Paper
سایز
2A

2400

جنسیت /مواد

3000

کاغذ کاربون هریک برنگهای سفید آبی و
سبز
دو رویه صفحه اول به چهار رنگ صفحات
دوم و سوم در یک رنگ
صحافی /جلد سازی نمودن از طول کتاب با
شماره سریال نمبر.
Serial Number & stitch

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
بخش ( - )1قسمت -:الف

گیالس چای ((Tea Mug

چاپ

دیجیتلی به چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

طرز ساختار

800

جنسیت /مواد

سرامیک با بهترین کیفیت
عدد

1000

سایز

 200ملی لیتر

is Required
بخش ( - )2قسمت -:ب
گیالس چای نیکلی (Mug
 200ملی لیتر
سایز

(Hot

طرز ساختار

400

چاپ

دیجیتلی به چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

عدد

500

جنسیت /مواد

نیکل

is Required
بخش ( - )3قسمت -:الف
ساعت دیواری ((Clock Wall
استندارد
سایز

طرز ساختار

400

چاپ

دیجیتلی به چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
Required

500

جنسیت /مواد

پالستیکی  ،چوبی و نیکلی

عدد

بخش ( - )4قسمت -:الف
قلم معمولی ((Pen Normal
استندارد
سایز

طرز ساختار

4000

چاپ

دیجیتلی به چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

5000

جنسیت /مواد

پالستیکی
عدد

is Required
بخش ( - )5قسمت -:الف
فلش  USBکارت حافظه ((Flash USB
 8جی بی
سایز
چاپ

Silk Screen

400

جنسیت /مواد

500

انتخابی
عدد

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی

میباشد Client Sample Approval
is Required

طرز ساختار
بخش ( - )6قسمت -:الف

جنسیت /مواد

انتخابی /پالستیک ،چرمی ،نیکلی و غیره

45

800

سایز

استندارد

عدد

1000

کلید بند ( (Key Chain

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
چاپ

Silk Screen
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی

میباشد Client Sample Approval
is Required

طرز ساختار

بخش ( - )7قسمت -:الف
توپ فوتبال ((Football
استندارد و با کیفیت باال
چرمی

طرز ساختار

400

Silk Screen
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

عدد

500

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

is Required

400

عدد

500

بخش ( - )8قسمت -:ب
توپ والیبال ( (Volleyball
استندارد و با کیفیت باال
سایز
چرمی
جنسیت /مواد
چاپ
Silk Screen
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval
طرز ساختار

is Required
بخش ( - )9قسمت -:الف

بکسۀ بزنیز کارت ((Business Card Holder
400

طرز ساختار

عدد

500

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

استندارد و با کیفیت باال
انتخابی /چرمی ،نیکلی و غیره
حکاکی Silkscreen & Engrave
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

is Required
بخش ( - )10قسمت -:الف

جعبه قرطاسیه ،لوازم التحریر )(Stationery Holder

حکاکی Silkscreen & Engrave
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

400

طرز ساختار

عدد

500

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

استندارد و با کیفیت باال
انتخابی /چرمی ،نیکلی ،چوبی و غیره

is Required

800

طرز ساختار

عددد

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

1000

بخش ( - )11قسمت -:الف
چتری خورد ( (Personal Umbrella
استندارد و با کیفیت باال
سایز
انتخابی
جنسیت /مواد
چاپ
Silk Screen

is Required
بخش ( - )12قسمت -:ب

46

20
0

چتری کالن ( (Large for Outdoor Umbrella

30
0

عدد

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
استندارد و با کیفیت باال با پایه و بقیه اسباب
انتخابی

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

Silk Screen

طرز ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

is Required
بخش ( - )13قسمت -:الف
بلوز )(T-Shirt
سایز
به سه سایز Large

چاپ
طرز ساختار

Silk Screen

600

 Polo T-Shirtنخی 100 %
عدد

750

جنسیت /مواد

XL & Medium,

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

is Required
بخش ( - )14قسمت -:ب

کاله ((Cap
استندارد

سایز

400

طرز ساختار

نقش دوزی  /گلدوزی ()Embroidery
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

500

جنسیت /مواد
چاپ

 % 100نخی
عدد

is Required

8000
800

جلد

2000

47

10000

بخش ( - )18قسمت -:الف

عدد

1000

)Binding

عدد

2500

بخش ( - )15قسمت -:الف
دعای سفر برای موتر
معمولی خوشبودار
سایز
انتخابی
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
چاپ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار
Required
بخش ( - )16قسمت -:الف
بند کارت هویت )(Lanyard
استندارد با کیفیت باال
سایز
تکه ای
جنسیت /مواد
چاپ
Silkscreen
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار
Required
بخش ( - )17قسمت -:الف
کتابچه یاد داشت )(Normal Notebook
سایز
 4Aسایز  60ورق
پوش  300گرام آرت کارت و اوراق 80
جنسیت /مواد
گرام GSM
دو رویه به چهار رنگ با نام و لوگوی
چاپ
شرکت در هر صفه
جلد بندی با سیم حلقوی ( Spiral
طرز ساختار

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس

طرز ساختار

عدد

4000

5000

عدد

800

1000

بخش ( - )19قسمت -:الف
پوقانه ((Balloon
استندرد
سایز
کیفیت باال
جنسیت /مواد
چهار رنگ
چاپ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار
Required
بخش ( - )20قسمت -:الف
کاغذ پران
 5پارچه
سایز
کاغذ کاغذ پران با کیفیت باال
جنسیت /مواد
چهار رنگ
چاپ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار

800

چاپ

دو رویه به چهار رنگ با نام و لوگوی
شرکت در هر صفه
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
Required

جلد

1000

کتابچه دایری )(Hard Cover Diary
سایز
 4Aسایز  365صفحه
جنسیت /مواد
اوراق  80گرام GSM

Required
بخش ( - )21قسمت -:الف

400

طرز ساختار

عدد

500

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

چرخه همرای تار
 2000متر
تار پالستیکی و شیشه ئی
مطابق فرمایش
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
Required

بخش ( - )22قسمت -:الف

400

طرز ساختار

عدد

500

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

بیرق
سرمیزی
تکه و یا مواد بیرق همرای ستند
مطابق فرمایش چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
Required

بخش ( - )23قسمت -:ب

40

طرز ساختار

عدد

50

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

بیرق
کالن بیرق زمینی
تکه و یا مواد بیرق همرای ستند
مطابق فرمایش چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

is Required
(Sticky
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40
00

عدد

50
00

بخش ( - )24قسمت -:الف
ورق یادداشت (Note

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
سایز
جنسیت /مواد
چاپ

 3x3انچ  100ورق
کاغذ  80گرام
چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
Required

طرز ساختار
بخش ( - )25قسمت -:الف

نشان ((Badge

طرز ساختار

عدد

400

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

500

خورد و کالن
ستیل یا آهنی یا نکلی
چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
Required

بخش (- )1قسمت -:الف
لوحه گروپ دار
سایز

طرز ساختار
بخش ( - )2قسمت -:ب

240

چاپ

300

جنسیت /مواد

قراردادی باید همه ابزار ساخت انتقال و
نصب لوحه را در کابل و والیات با
مشخصات کامل (آهن چادر ،آهن پرو فیل،
سیم کشی ،گروپ های  ،LEDپایه فلزی
فریم/لبه المونیمی رنگ و غیره مواد الزم را
بکار برد.

متر
مربع

لوحه بدون گروپ

)(Signboard Front light

320

متر
مربع

400

چاپ
طرز ساختار
بخش ( - )3قسمت -:ج
تغیر اسکن لوایح گروپ دار
( (Backlight Signboard Reskin
قرارداد باید چاپ و تغییر اسکن لوحه را در
سایز
کابل و والیات که شامل برداشتن اسکن قبلی،
جنسیت /مواد
نصب اسکن جدید ،نصب گروپ جدید ،سیم،
چاپ
هزینه کارگر و کرین  Crainسایر موارد
مربوطه را با انتقال عملی نماید.
طرز ساختار
بخش ( - )4قسمت -:د
تغیر اسکن لوایح بدون گروپ

400

جنسیت /مواد

500

سایز

قراردادی باید همه ابزار ساخت انتقال و
نصب لوحه را در کابل و والیات با
مشخصات کامل (آهن چادر ،آهن پرو فیل،
پایه فلزی ،فریم /لبه المونیمی رنگ و غیره
مواد الزم را بکار برد.

متر
مربع

) (Front Light Signboard Reskin

چاپ
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10
0

متر

50
0

طرز ساختار
بخش ( - )5قسمت -:الف
چاپ فلکس /اسکن بلبورد و غیره

320

جنسیت /مواد

متر
مربع

400

سایز

قرارداد باید چاپ و تغییر اسکن لوحه را در
کابل و والیات که شامل برداشتن اسکن
قبلی ،نصب اسکن جدید ،هزینه کارگر و
کرین  Crainسایر موارد مربوطه را با
انتقال عملی نماید.
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)(Flex Front light for Billboard

مربع

در برخی شرایط هر دو سوراخ حلقه و غیره
موارد ضروری باید ساخته شوند

سایز
جنسیت /مواد
چاپ
طرز ساختار
بخش ( - )6قسمت -:الف
چاپ ون ویژن ستیکر

)(One Vision Sticker

طرز ساختار
بخش ( - )7قسمت -:الف

640

چاپ

800

سایز
جنسیت /مواد

Mesh flex ( one vision without
)back gumming
با چاپ انتقال و چسپاندن آن در روی شیشه
و اشیای دیگر کابل و والیات
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب ،آب و باران

متر
مربع

چاپ ستیکر جال دار
)(Shiny Flex Sticker
سایز
جنسیت /مواد
چاپ
طرز ساختار

shiny flex ( with out back
)gumming
400

500

با چاپ انتقال و چسپاندن آن در روی شیشه
تخته کارتن  ،موتر و غیره در کابل و
والیات
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب ،آب و باران

متر
مربع

بخش ( - )8قسمت -:ب

عدد

ایکس استند مکمل و با کیفیت باال بروی
فلکس جال دار و یا فلم مطابق فرمایش

جنسیت /مواد
چاپ
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب ،آب و باران
طرز ساختار
بخش ( - )10قسمت -:الف
ساین بورد  D3با گروپ های LED

100

اندازه

640

جنسیت /مواد
چاپ
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب،آب و باران
طرز ساختار
بخش ( - )9قسمت -:ب
ساخت ستند بنر پی وی سی
((Roll Up Stand Banner

80

سایز

متر
مربع

800

چاپ ستیکر )(Sticker
Mesh flex ( without back
)gumming

)(3D Signboard with LED Lights

50

80

عدد

100

بخش ( - )11قسمت -:الف
غرفه فروشات ساحوی
((Teleshop Booth/ Kiosk

80

جنسیت /مواد
چاپ
طرز ساختار

100

اندازه

الکوبان -المونیم و پی وی سی با ساخت،
انتقال و نصب آن در ساحه
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب ،آب و باران

متر
مربع
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سایز

جنسیت /مواد

غرفه با دروازه کلکین سقف و زمین آن با
مواد ضرورت احاطه گردد .یک دروازه
داخلی و یک کلکین در پیشروی غرفه داشته
باشد .بخاطر فروشات البته غرفه مثل اطاق
باشد .مطابق دیزاین مارکیت تهیه گردد.
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب  ،آب و باران با
انتقال آن

چاپ
طرز ساختار
بخش ( - )12قسمت -:ب

چاپ
طرز ساختار
قیمت مجموعی عمومی حد اقل
قیمت مجموعی عمومی حد اکثر
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160

متر
مربع

200

چاپ سکن و ترمیم ستند بنر
Reprint and Repairing of Existing Roll Up stand
اندازه
چاپ و ترمیم سکن های که تخریب گردیده
است در داخل ستند
جنسیت /مواد

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس

جدول قیمت برای تکمیل خدمات ضمنی /بعد از فروش
اسعار در مطابقت با ماده  15دستورالعمل برای داوطلبان
فورمه اجناس07/
شمارهداوطلبی:

MCIT-AFTEL/1401/G-003/NCB

شماره آفربديل:

{قابل تطبین نیست}

تاريخ:
{داوطلب بايدفورمه های جدول قیمت را در مطابقتبا رهنمود های ذکرشده تکمیل نمايد .لست اقالم در ستون ا جدول
قیمت ها بايد منطبق با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص شده توسط اداره درجدول نیازمنديها درج گردد}.
2
1
شمار توضیح خدمات (به استثنای
ه

انتقاالت زمینی و سايرخدمات

3
کشور

5
واحد فزيکی

4
کمیت

منبع

واحد

خدمت
(ستون  6 X 5يا

خدما الزم درجمهوری اسالمی
ت

7
6
قیمت فی قیمت مجموعی فی

تخمیناً)

افغانستان جهت رسانیدن اجناس
درمقصد نهايی آنها)

1
2
3
4
قیمت مجموعی
نام داوطلب {نام داوطلب درج گردد}
امضای داوطلب {امضای شخصی که آفرراامضا میکند،درج گردد}
تاريخ {تاريخ درج گردد}
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تضمین آفر :ضمانت بانکی
فورمه اجناس08/
{شماره دواطلبی درج گردد}

شماره داوطلبی:
شماره پکیج يا بسته داوطلبی:

{}

تاريخ:

{}

صفحات {شماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
{اين فورمه ضمانت بانکی برای تضمین آفر بايد توسط يک بانک راجستر شده در مطابقت با رهنمودهای مندرج صادر
گردد}
ما{ :نام بانک درج گردد}
ذينفع{ :نام و آدرس مکمل اداره درج گردد}
تاريخ{ :تاريخ درج گردد}
شماره تضمین آفر{ :شماره به ارقام درج گردد}
اطالع يافتیمکه {نام مکمل داوطلب درج گردد} ،منبعد به نام "داوطلب" آفرخود برای اجرای {نام قرارداد درج گردد}
تحت اعالن تدارکات شماره {شماره اعالن تدارکات درج گردد}به شما ارائه نموده است.
برعالوه می دانیم که مطابق شرايط شما ،آفر بايد همراه با تضمین آفر ارائه گردد.
براساس درخواست داوطلب ،ما {نام بانک درج گردد} بدينوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاريم که بدون تعلل ،مبلغ
مجموعی {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}را بعد از دريافت اولین تقاضای تحريری شما در صورت که داوطلب مرتکب
اعمال ذيل گرديده باشد ،بپردازيم:
( )1تغییر يا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن
( )2انکار داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر
( )3اجتناب از عقد قرارداد ،مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده
( )4فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده
( )5در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در اين داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم اين قانون
اين ضمانت درحاالت ذيل فاقد اعتبارخواهد شد:
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( )6درصورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دريافت تضمین آفرامضای قرارداد طبق دستورالعمل برای
داوطلبان؛ يا
( )7درصورتیکه داوطلب برنده نباشد ،به محض ( )1امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ يا28روز بعد از ختم میعاد
اعتبار آفر به شمول میعاد تمديد مدت اعتبار آفر {تاريخ ختم آفر درج گردد}
درنتیجه ،هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت اين تضمین بايد توسط ما قبل ازمیعاد فوق دريافت شده باشد.
اين تضمین تابع مقرره منتشره شماره  785اطاق تجارت بین المللی میباشد.
امضا{ :امضای مسئول مربوط درج گردد}
مهر{ :مهر گردد}
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تضمین آفر :اظهارنامه تضمین آفر
فورمه اجناس09/
شماره داوطلبی:

{شماره داوطلبی درج گردد}

شماره آفر بديل:

{درصورتیکه اين آفربديل باشد ،شماره تشخیصیه آن درج گردد}

تاريخ:

{روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

{شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
{داوطلب بايد اين فورمه را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری نمايد}
به{ :نام مکمل اداره درج گردد}
ما اشخاصیکه در زير امضا نموديم ،اظهار مینمائیم که:
ما میدانیم که ،طبق شرايط شما ،آفربايد همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد.
ما می پذيريم که درصورت نقض وجايب تحت شرايط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت {تعدادسال درج گردد}سر
از {تاريخ درج گردد} محروم گرديم .وجايب داوطلب تحت اين آفر شامل موارد ذيل می باشد:
( )1ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب
( )2تغییر يا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن
( )3انکار داوطلب از پذيرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر
( )4اجتناب از عقد قرارداد ،مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده
( )5فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده.
اين اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده
فاقد اعتبار می گردد.
امضا { :امضای شخصی که صالحیت امضای اين اظهار نامه را دارد}
دارای صالحیت امضای اين اظهار نامه از طرف{ :نام داوطلب درج گردد}
تاريخ{ :روز ،ماه و سال درج گردد}
مهر { :مهر گردد}
{يادداشت :درصورت شرکت مشترک ،اين اظهار نامه تضمین آفر بايد به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد}
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اجازه نامه تولید کننده
فورمه اجناس10/
شماره داوطلبی:

{شمارهدواطلبی درج گردد}

شماره آفربديل:

{درصورتیکه اين آفربديل باشد ،نمبر تشخیصیه آن درج گردد}

تاريخ:

{ روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

صفحات {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
{اين اجازه نامه بايد در فورمه رسمی تولید کننده توسط مقام باصالحیت ترتیب و امضا گردد}
به{ :نام مکمل اداره درج گردد}
ما{نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد}تولید کننده رسمی{نوع اجناس تولید شده درج گردد} با داشتن فابريکه
در{آدرس مکمل کارخانه های تولید کننده درج گردد} به {نام مکمل داوطلب درج گردد} اجازه می دهیم آفر را به
مقصد عرضه {نام و/يا شرح مفصل اجناس درج گردد} ارائه نموده و عقد قرارداد نمايد.
ما بدينوسلیه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 28شرايط عمومی قرارداد ،را به اجناس ارائه شده در آفر فراهم
می نمايیم.
امضا{ :امضا نماينده با صالحیت تولید کننده درج گردد}
نام{ :نام /نام های مکمل نماينده با صالحیت تولید کننده درج گردد}
عنوان وظیفه{ :عنوان وظیفه درج گردد}
امضا از جانب{ :نام مکمل داوطلب درج گردد}
تاريخ{ :تاريخ امضا درج گردد}
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قسمت پنجم -جدول نیازمنديها
فهرست محتويات
عنوان
.1

لست اجناس و جدول تحويل دهی

.2

لست خدمات ضمنی و جدول تکمیل

.3

مشخصات تخنیکی

.4

نقشه های تخنیکی

.5

آزمايشات و معاينات
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{يادداشت ها برای ترتیب جدول نیازمنديها}
جدول نیازمنديها بايد توسط اداره شامل شرطنامه گرديده و حد اقل حاوی توضیح اجناس ،خدمات ضمنی و جدول تحويل باشد.
هدف از جدول نیازمنديها فراهم نمودن معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفر های شانبه صورت موثر و دقیق به خصوص جدول قیمت که در قسمت 4
درج گرديده است ،می باشد .عالوه برآن ،در صورت انحراف کمیت در زمان اعطا قرارداد ،از جدول نیازمنديها و جدول قیمت منحیث اساس در مطابقت با ماده
42دستورالعمل برای داوطلبان ،استفاده میگردد.
تاريخ تحويلیطبق شرايط تجارت بین المللی ((Inco terms
محل نهايی
شماره

توضیح اجناس

کمیت

واحد

مندرج صفحه

فزيکی

معلومات

تاريخ تحويلی
تاريخ آغاز تحويلی اجناس

تاريخ ختم

پیشنهاد شده توسط

تحويلی اجناس

داوطلب {توسط

داوطلبی

داوطلب خانه پری
گردد}

{شما
ره
درج
گردد

{توضیح اجناس درج گردد}

{مقدار

{واحد

اقالم درج

فزيکی

گردد}

گردد}

{محل تحويلی

{اولین تاريخ تحويلی درج

درج گردد}

گردد}

}
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{آخرين تاريخ

{تاريخ تحويلی

تحويلی درج

پیشنهاد شده

گردد}

داوطلب درج گردد}
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گدام شرکت
مخابراتی افغان
تیلی کام واقع

1

ی
تبليغاپ
چاپ و
داوطلب برنده تمام مواد ی
و تحايف را که مشخصات تمام اجناس
مورد رضورت را که در مخشصات
ضميمه شده رشطنامه هذا آماده و تهيه
نمايد.

محمد جان خان

قرارداد بر اساس

مطابق

وات تعمیر

چهارچوبی بوده و

نظر به

جدول

پوست و پارسل

ضرورت

ضمیمه

منزل اول شرکت

شده

مخابراتی افغان
تیلی کام وزارت
مخابرات
تکنالوژی
معلوماتی
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نظر به ضرورت و تقاضای
شرکت مخابراتی افغان
تیلی کام

نظر به تقاضا الی
مدت يک سال
تهیه و اکمال
میگردد
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تاريخ يا میعاد تحويل بايد بدقت با در نظرداشت موارد ذيل مشخص شود:
 .1مفاهیم شرايط تحويلی تصريح شده دردستورالعمل برای داوطلبان در مطابقت با احکامشرايط تجارتبین المللی
) (Incoterms2015داللت به (تحويلی اجناس در مبداَ ،يا مصارف اجناس ،بیمه ،و کرايه تا بندر مقصد ،پرداخت بیمه
و محموله ،انتقال رايگان الی کشتی(تحويلی زمانی صورت میگیرد که اجناس به انتقال دهنده هاتحويل داده شود؛ و
 .2مکلفیت های تحويلی اداره از تاريخ ذيل آغاز می گردد( :امضای قرارداد ،گشايش يا تائید لیتر آف کريدت)

 .1لست اجناس و جدول تحويلی
{اداره مکلف است اين جدول را به استثنای ستون "تاريخ تحويلی پیشنهاد شده " که توسط داوطلب تکمیل میگردد ،خانه
پری نمايد.
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 .2لست خدمات ضمنی بعد از فروش و جدول تکمیل آن -قابل تطبیق نیست
{اداره بايد اين جدول را تکمیل نمايد .تاريخ تکمیلی بايد واقعی و در مطابقت به تاريخ درخواست شده تحويلی اجناس و
شرايط تجارت بین المللی ( )INCOTERMSباشد}

کمیت
شماره

توضیح خدمات

واحد فزيکی

(درصورتیکه

محل اجرا

قابل اجرا باشد)

تاريخ نهايی
تکمیل خدمات

{شمار

{توضیحات خدمات ضمنی درج

{مقدار اقالم

{واحد

{نام محل درج

{تاريخ تکمیل

ه درج

گردد}

درج گردد}

فزيکی

گردد}

درج گردد}

درجپ گردد}

گردد}
1
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 .3مشخصات تخنیکی
{رهنمود تهیه مشخصات تخنیکی}
هدف از مشخصات تخنیکی ،تعريف خصوصیات تخنیکی الزم اجناس و خدمات ضمنی مربوط توسط اداره میباشد .اداره
بايد مشخصات تخنیکی مفصل را با در نظرداشت موارد ذيل تهیه نمايد:


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



مشخ صات تخنیکی مستلزم آن است که تمام اجناس و مواد که وارد میگردند جديد ،غیر مستعمل ،و مودل های
جديد بوده و اينکه آنها تمام نو آوری های جديد را شامل اند ،مگر اينکه درقرارداد طور ديگری ذکر شده باشد.



بهترين شیوه های رايج مشخصات تخنیکی بايد بکار گرفته شود .نمونه های مشخصات از تدارکات مشابه يک اساس
خوب برای ترتیب مشخصات تخنیکی می باشد.



اداره و داوطلب بايد از واحد های اندازه گیری سیستم متريک استفاده نمايند.



مفیديت معیاری سازی مشخصات تخنیکی بستگی به پیچیده گی تدارکات و تکرار شیوه تدارکات دارد .مشخصات
تخنیکی بايد وسعت کافی داشته باشد تا از محدوديت های طرز کار ،مواد و تجهیزات که به صورت عموم در ساخت
انواع مشابه اجناس مورد استفاده قرار میگیرد جلوگیری گردد.



معیارات تجهیزات ،مواد و طرز کار که در اسناد داوطلبی مشخص گرديده ،محدود نباشد .معیارات بین المللی معتبر
تا حد ممکن بايد مشخص گردد .ذکر نام های تجارتی ،شماره های کتالگ يا ساير تفصیالت هر گونه مواد يا اقالم را
که به يک تولید کننده مشخص محدود میسازد ،بايد تا حد ممکن اجتناب شود .در صورت که توضیح همچو اقالم
غیر ممکن باشد ،بايد همیشه عبارات "همچو يا معادل آن" متعاقبا ًذکر شود .هرگاه معیارات خاص ديگر يا کود های
قابل اجرا در مشخصات تخنیکی مورد نظر باشد ،خواه از طرف اداره تدارکاتی يا کشور ديگری واجد شرايط باشد ،در
اينصورت سند مبنی بر ساير معیارات معتبر که حد اقل از داشتن کیفیت اساسی برابر با مشخصات ذکر شده
اطمینان حاصل شود ،که مشخصات تخنیکی و کود های خاص ،نیز قابل قبول خواهد بود.



مشخصات تخنیکی بايد نیازمنديهای مربوطه را بصورت مکمل توضیح نموده و محدود به موارد ذيل نباشد:
 .1معیارات مواد و طرز کار که جهت تولید و ساخت اجناس الزمی باشد.
 .2آزمايشات مفصل الزم (شماره و نوع)
 .3ساير کار و يا خدمات ضمنی الزم برای تحويل کامل
 .4فعالیت های مفصل که توسط اکمال کننده انجام می شود و اشتراک اداره در آن
 .5لست مفصل ضمانت های کارآيئ که توسط ورنتی تحت پوشش قرار گرفته و تطبیق جريمه تاخیر در صورت بر
آورده نشدن آن ضمانت ها.
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مشخصات تخنیکی بايد تمام خصوصیات تخنیکی و شرايط کارايی بشمول تعداد/مقدار حد اکثر و حد اقل گرانتی
شده را مشخص نمايد .در صورت ضرورت ،اداره يک فورمه داوطلبی اضافی را ضمیمه فورمه تسلیمی آفر نموده و
داوطلب معلومات مفصل در مورد همچو خصوصیات تخنیکی و کارآيی مرتبط مقدار گرانتی شده ارائه می نمايد.

هرگاه اداره در خواست نمايد که داوطلب يک بخش يا تمام مشخصات تخنیکی ،جدول های تخنیکی يا ساير معلومات
تخنیکی در آفر را تهیه نمايد ،در اينصورت اداره بايد ماهیت و اندازه معلومات الزم و شیوه ارائه اين معلومات در آفر
داوطلب را مشخص نمايد.
در صورت که ارائه خالصه مشخصات تخنیکی الزمی باشد ،اداره بايد معلومات مربوط را درج جدول ذيل نمايد .داوطلب
بايد يک جدول مشابه را که مطابقت با معیارات را نشان دهد ترتیب نمايد.
اجناس و خدمات ضمنی بايد در مطابقت با معیارات و مشخصات تخنیکی ذيل باشد:

نقشه های تخنیکی
اين شرطنامه شامل اليحه وظايف ذيل میباشد
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مشخصات چاپ آفست و ديجیتل
شبکه مخابراتی سالم

حمل 1401
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معرفی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام و شبکۀ مخابراتی سالم
 .1معرفی
شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به تاریخ  24سپتامبر  2005تحت نظارت وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در راستای ارایه
خدمات مخابراتی واحد به سرتاسر افغانستان ،تاسیس گردید .به همین اساس شرکت مذکور یک پروگرام چالش آمیز را با هدف تبدیل
شکل کاری خویش از سیستم دولتی به استندردهای تجارتی روی دست گرفت .شرکت افغان تیلی کام تصدی ملی پیشتاز در ارایه
خدمات مخابراتی در افغانستان میباشد .این پیوسته کار مینماید تا مقتضیات و رضایت بازار را حل نموده ،به سرعت خود را با
تکنولوژی های مخابراتی نوین مجهز نموده و نیازمندی های مشتریان را مرفوع مینماید .شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در تطبیق
خدمات نوین مخابراتی در افغانستان پیشگام بوده و یکی از پیشتازان بازار مخابرات افغانستان تلقی میگردد .شرکت افغان تیلی کام با
درک اهمیت مشتریان خویش و جلب رضایت آنها ،با هدف پشتیبانی و تقویه جایگاه رقابتی خویش به طور پیوسته استراتیژیهای
مختلف را روی دست میگیرد .مطابق به راهکار خود شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در تمام ابعاد و روشهای کاری خویش کوشش
نهادینه ساختن فرهنگ مشتریان محور میباشد .این فرهنگ در تشکل ساختاری کمپنی منعکس شده است که متشکل از بهترین
متخصصین در سطح مدیریت شرکت ،موجودیت یک تعداد دیپارتمنت های فعال و چهار بخش کلیدی فروشات و توسعه امورات،
میباشد که باالی کتگوریهای کلیدی مشتریان و محالت فروش شرکت تمرکز دارند.
شبکۀ سالم آخرین داوطلب است که در صنعت مخابرات افغانستان وارد گردیده است و خدمات مخابراتی  100در  100افغانی ،با
کیفیت و ارزان را ارایه مینماید .از آنجائیکه شبکۀ مخابراتی سالم توسط وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تاسیس شده است به
این اساس شبکۀ مذکور متعهد است تا با تکمیل نمودن شبکه ملی با خدمات مخابراتی و انترنتی  3G GSMدر صنعت مخابرات
افغانستان انقالب نموده و تغییرات اساسی را ایجاد نماید .شبکۀ مخابراتی سالم به مشتریان خویش این آزادی را میدهد تا از نازلترین
نرخ تماسهای داخلی و بین المللی ،انترنت سریع با قیمت های غیرقابل باور و بدون تفاوت در کیفیت بسته های انترنتی لذت ببرند .با
تعهد به آوردن صلح و خوشبختی در افغانستان شبکۀ مخابراتی سالم متعهد است تا تمام کشور را از طریق یک شبکه واحد با هم
وصل نماید ،سالم انتخاب افغان ها.
 .2هدف پروژه
شبکۀ مخابراتی سالم در راستای آگاهی دهی مشتریان ،توسعه و ارتقای محصوالت و خدمات خویش در جستجوی تبلیغات بهتر و
خوبتر میباشد ،و برعالوه در پی آن است تا از طریق چاپ مواد تبلیغاتی خویش مردم را در سرتاسر افغانستان در مورد خدمات،
پیشکش های جدید ،محصوالت تازه و سایر موضوعات مربوط به خدمات فراهم شده آگاه نماید.
 .3میعاد قرارداد:
برای مدت یکسال
نوع قرارداد :چارچوبی
 .4وظایف و مسئولیت های قراردادی:
 ارایه کننده خدمات اکیدا ً مسئول است تا در جریان قرارداد هر نوع مواد چاپی و تبلیغاتی و تحایف را (که در لست ضمایم شماره
( )14.2( )14.1و ( )14.3ارایه گردیده است) مطابق دیزاین شبکۀ سالم آماده نماید.
 ضمایم شماره ( )14.2( )14.1و ( )14.3بیان کننده لست بخش چاپ آفست و دیجیتل و بخش تحایف شبکۀ مخابراتی سالم میباشد،
ارایه کننده خدمات مسئول است تا برای اجناس ذیل نرخ قابل قبول و بدون هر نوع اشتباه خطی که مطابق نرخ بازار میباشد ارایه
نماید.
 حفظ محرمیت در حصه چاپ و نشر مواد تبلیغاتی شبکه سالم.
 چاپ اجناس شامل ضمایم شماره ( (14.2) ،)14.1و ) (14.3مطابق مشخصات تحریر یافته بطور تدریجی طبق فرمایش مارکیت
بیسیم در مقابل فارم خریداری ) (POبه چاپ برساند.
 انتقال اجناس فرمایش شده (به چاپ رسیده) به گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام.
 بسته بندی اجناس فرمایش شده به تعداد مساوی در هر بسته در هنگام انتقال و تسلیمی به مسؤل گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام.
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چاپ اجناس مورد نیاز به اسرع وقت طبق زمان بندی مارکیت بیسیم.
چاپ اجناس /مواد تبلیغاتی (چاپ آفست دیجیتل) با کیفیت عالی طبق فرمایش مارکیت بیسیم مطابق مشخصات قرارداد شده.

 .5تسهیالتی که از جانب کارفرما/اداره تدارکاتی ارایه میگردد:



ارائه /ترتیب دیزاین جنس مورد نیازمارکیت بیسیم در  USB /CDغرض چاپ نمودن.
همکاری و همآهنگی جهت انتقال و تسلیمی اجناس چاپ شده بداخل گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام.

 .6شرایط پرداخت:
 100% پرداخت جنس فرمایش داده شده  /به چاپ رسیده در مقابل انوایس و مشخصات جنس چاپ شده بعد از معاینه و تصدیق جنس
توسط هیئت مؤظف تشریح و صدور  GRNاز جانب مدیریت عمومی لوژستیک شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به شرکت
قراردادی.
 در صورتیکه کدام جنس به چاپ نمی رسد یا در جریان چاپ آن نواقص بروز مینماید در آنصورت ارایه کننده خدمات مقصر تلقی
گردیده و مکلف است تا اقدامات مقتضی جهت رفع نواقص را در ( )۱۰روز کاری روی دست بگیرد در غیر آن این مورد باعث
کاهش ارزش تخریب اجناس شبکۀ مخابراتی سالم گردیده و پرداخت پول صورت نخواهد گرفت.
 .7میتود معاینه/آزمایش
شبکۀ مخابراتی سالم به صورت دوگانه مسئول نظارت و معاینۀ اجناس تدارکاتی خویش میباشند.

تمام اجناس را که به بخش لوژستیک تحویل داده میشود مطابق به مقررات شرکت مخابراتی افغان تیلی کام توسط هئیت

تشریح و هئیت معاینه صورت خواهد گرفت.
 .8معرفی شخص مسؤل:
شرکت قراردادی غرض سهل تماس اشخاص پیرامون دریافت فرمایش و رفع مشکالت ،اشخاص مسؤل خویش را طبق جدول ذیل
معرفی نماید.
نمبر
1
2
3
4
5

جزيیات
مالک شرکت
آمر دیپارتمنت
دایرکتر ایجنسی
شخص ارتباطی
شخص نظارت کننده

نام

ايمیل آدرس

شماره تلیفون

تحایف مشخصات بخش چاپ آفست دیجیتل و14.1
قیمت فی
واحد

مقدار
حداقل

مقدار حد
اکثر

80000

100000

سایز
جنسیت /مواد
نوعیت چاپ
طرز ساختار
بخش ( - )2قسمت -:ب

لیفلیت )(Leaflet
 4x8انچ
کاغذ 130GSM Mat

عدد

دو رویه به چهار رنگ
قطع به سایز استندارد

عدد
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80000

سایز
جنسیت /مواد
دو رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
قطع به سایز استندارد
طرز ساختار
بخش ( - )3قسمت -:الف

100000

لیفلیت )(Leaflet
5.5x8.5انچ ()5A
کاغذ 130GSM Mat

قیمت
مجموعی
حد اقل

بخش ( - )1قسمت -:الف

قیمت
مجموعی
حد اکثر

مشخصات

واحد
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25600

32000

عدد

40000

50000

عدد

1200

1500

عدد

1200

سایز
جنسیت /مواد
دو رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
بخش ( - )4قسمت -:الف
پوستر )(Poster
سایز
" "23x17انچ ()2A
جنسیت /مواد
کاغذ  115گرام Mat Paper
یک رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
در عقب چسپ در قسمت باال و پاین
طرز ساختار
بخش ( - )5قسمت -:الف
ردیفي از قطعه هاى کاغذی ) (Bunting
سایز
" "7x9و  6قطعه در هر سیت
جنسیت /مواد
کاغذ  150گرام Art/Mat Card
به چهار رنگ
نوعیت چاپ
نخ کشی شده و قطعه های کاغذ ها
طرز ساختار
(Die cutting ) & Laminated
بخش ( - )6قسمت -:الف
آویزان قطعه های کاغذی ((Dangler
قطعه های اول  8x28.5باز  8x7بسته و
سایز
قطعه های دوم 3x4
جنسیت /مواد
کاغذ  350گرام Art/Mat Card
به چهار رنگ
نوعیت چاپ
نخ کشی شده و قطعه های کاغذ ها
( Laminated, Die cutting,
طرز ساختار

عدد

1500

بروشور )(Brochure
" "x88باز " "4x8بسته ()4A
کاغذ 130GSM Mat

)Threading
بخش ( - )7قسمت -:الف

طرز ساختار

400

نوعیت چاپ

دو رویه به چهار رنگ با سپات UV

در

ورق

500

قطع قسمت های اضافی مطابق طراحی
طرز ساختار
(Lamination) & Die Cutting
بخش ( - )8قسمت -:الف (کارتها)
تاریخچه شرکت ((Company Profile
سایز
 8صفحه  Cut Flushبرش فشرده 4A
جنسیت /مواد
کاغذ  GSM 300آرت کارت

4800

عدد

6000

سایز
جنسیت /مواد
نوعیت چاپ

دوسیه کاغذی ( (File Folder
4A
کاغذ  GSM 300کارت
UVبه چهار رنگ

پوش
قطع قسمت های اضافی مطابق طراحی
(Lamination) & Cutting Die

)Lamination
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400

عدد

500

بخش ( - )9قسمت -:الف
عید کارت با پاکت ((Eid Card with Envelop
سایز
باز  4Aو بسته  5Aدوال
جنسیت /مواد
کاغذ  GSM 300آرت کارت
دو رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
قطع قسمت های اضافی ولمینیت شیشه ای
Glassy
(& Die Cutting
طرز ساختار

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
بخش ( - )10قسمت -:الف
8000

10000

عدد

1600

2000

ورق

400

کاغذ  300گرام آرت کارت
جنسیت /مواد
نوعیت چاپ
دو رویه به چهار رنگ  UVپرنت
قطع قسمت های اضافی به سایز لمینیشن
طرز ساختار
(Lamination) & Die Cutting
بخش ( - )12قسمت -:الف
تقدیر نامه ((Certificate UV
سایز
 4Aسایز استندارد
کاغذ  300گرام آرت کارت
جنسیت /مواد
نوعیت چاپ
یک رویه به چهار رنگ با چاپ UV
قطع قسمت های اضافی به سایز
طرز ساختار

عدد

500

بزنیز کارت ((Business Card
سایز
 8.5x5سانتی سایز استندارد
کاغذ  300گرام آرت کارت
جنسیت /مواد
دو رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
قطع قسمت های اضافی به سایز ولمینیشن
طرز ساختار
(Lamination) & Cutting Die
بخش ( - )11قسمت -:ب
بزنیز کارت ((Business Card UV
سایز
 8.5x5سانتی سایز استندارد

بخش ( - )13قسمت -:ب

400

500

ورق

400

500

جلد

4000

سایز
مواد
جنسیت/
کاغذ  300گرام مت کارت Card Mat
یک رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
طرز ساختار
با چاپ لمینیشن Lamination
بخش ( - )14قسمت -:الف
ورق حاوی اطالعات ( (Fact Sheet
سایز
4A
کاغذ  180گرام
جنسیت /مواد
یک رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
با چاپ گالسی
طرز ساختار
بخش ( - )15قسمت -:الف (تقویم)
تقویم سرمیزی ( (Table Calendar
سایز
 5Aدر  13ورق
مواد
جنسیت/
کاغذ  310گرام آرت UV
دو رویه به چهار رنگ
نوعیت چاپ
قطع قسمت های اضافی به سایز ولمینیشن و
بسته بندی داخل پاکت ( Binding, Die
طرز ساختار
packed & cutting, laminated

ورق

5000

تقدیر نامه ( (Certificate
 4Aسایز استندارد

)each one separately
بخش ( - )16قسمت -:ج
)

یک رویه به چهار رنگ
قطع قسمت های اضافی به سایز ولمینیشن با
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4000

نوعیت چاپ
طرز ساختار

ورق

5000

تقویم دیواری ( Wall Calendar
سایز
2A
جنسیت /مواد
کاغذ  310گرام آرت Art Paper

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
امکانات نصب به دیوار ( Binding,
wall & cutting, laminated Die
pasting conceivable

عدد

8000

10000

عدد

8000

10000

عدد

1600

2000

عدد

1600

2000

عدد

1600

2000

بخش ( - )17قسمت -:الف (خریطه پالستیک)
() 2Plastic Bag A
سایز
A2
فام پالستیک  210مایکرون
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
نوعیت چاپ
قطع قطعات اضافی ونصب دستک
طرز ساختار
بخش ( - )18قسمت -:ب (خریطه پالستیک)
() 3Plastic Bag A
سایز
A3
فام پالستیک  210مایکرون
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
نوعیت چاپ
قطع قطعات اضافی ونصب دستک
طرز ساختار
بخش ( - )19قسمت -:الف (خریطه کاغذی)
() 2Paper Bag A
سایز
A2
کاغذ  400گرام
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
چاپ
قطع قطعات اضافی ونصب دستک
طرز ساختار
بخش ( - )20قسمت -:ب (خریطه کاغذی)
() 3Paper Bag A
سایز
A3
کاغذ  400گرام
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
چاپ
قطع قطعات اضافی ونصب دستک
طرز ساختار
بخش ( - )21قسمت -:الف (خریطه تکه ای)
() 3Cotton Bag A
سایز
A3
تکه کاتن استندارد
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
چاپ
قطع قطعات اضافی ونصب دستک
طرز ساختار
بخش ( - )22قسمت -:الف
فارم راجستریشن مشتریان

( (CRF - Customer Registration Form
سایز
 - 4Aتعداد  300ورق در هر جلد
چاپ

طرز ساختار

6400

جنسیت /مواد

8000

کاغذ کاربون هریک برنگهای سفید آبی و
سبز
دو رویه صفحه اول به چهار رنگ صفحات
دوم و سوم در یک رنگ
صحافی /جلد سازی نمودن از عرض باالی
کتاب با شماره سریال نمبر.
Serial Number & Top stitch

جلد

بخش ( - )23قسمت -:ج

کاغذ کاربون هریک برنگهای سفید آبی و
سبز

71

2400

جنسیت /مواد

جلد

3000

سایز

کتاب رسید تادیات ((Voucher Book
 - 5Aتعداد  150ورق در هر جلد

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
دو رویه صفحه اول به چهار رنگ صفحات
دوم و سوم در یک رنگ
صحافی /جلد سازی نمودن از طول کتاب با
شماره سریال نمبر.
Serial Number & stitch

چاپ
طرز ساختار
بخش ( - )24قسمت -:الف

طرز ساختار
بخش ( - )26قسمت -:ب

شکل استندارد

چاپ
طرز ساختار

1600

جنسیت /مواد

عدد

2000

سایز

پاکت خط ( (Envelop
 5Aبا چسپ دهن پاکت ()seal flap
 130گرام  GSMارت کارت

2400

چاپ

به چهار رنگ دو رویه

عدد

1600

جنسیت /مواد

 130گرام کاغذ مت

seal

2000

به چهار رنگ یک رویه
چاپ
قطع قطعات اضافی به سایز
طرز ساختار
بخش ( - )25قسمت -:الف (پاکت)
پاکت خط ( (Envelop
سایز
 4Aبا چسپ دهن پاکت ()flap

عدد

3000

کاغذ بسته بندی () Wrapping Paper
سایز
2A
جنسیت /مواد
 70-60کاغذ کروم GSM

به چهار رنگ دو رویه
شکل استندارد

بخش ( - )1قسمت -:الف

گیالس چای ((Tea Mug

چاپ

دیجیتلی به چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

طرز ساختار

800

جنسیت /مواد

سرامیک با بهترین کیفیت
عدد

1000

سایز

 200ملی لیتر

is Required
بخش ( - )2قسمت -:ب
گیالس چای نیکلی (Mug
 200ملی لیتر
سایز

(Hot

طرز ساختار

400

چاپ

دیجیتلی به چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

500

جنسیت /مواد

نیکل
عدد

is Required
بخش ( - )3قسمت -:الف

ساعت دیواری ((Clock Wall

چاپ

دیجیتلی به چهار رنگ
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400

جنسیت /مواد

پالستیکی  ،چوبی و نیکلی

500

سایز

استندارد

عدد

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
Required

طرز ساختار

بخش ( - )4قسمت -:الف
قلم معمولی ((Pen Normal
استندارد
سایز

طرز ساختار

4000

چاپ

دیجیتلی به چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

5000

جنسیت /مواد

پالستیکی
عدد

is Required
بخش ( - )5قسمت -:الف

فلش  USBکارت حافظه ((Flash USB
 8جی بی

سایز
چاپ

Silk Screen

400

جنسیت /مواد

500

انتخابی
عدد

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

طرز ساختار

is Required
بخش ( - )6قسمت -:الف

کلید بند ( (Key Chain

چاپ

Silk Screen

800

جنسیت /مواد

انتخابی /پالستیک ،چرمی ،نیکلی و غیره
عدد

1000

سایز

استندارد

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی

میباشد Client Sample Approval
is Required

طرز ساختار

بخش ( - )7قسمت -:الف
توپ فوتبال ((Football
استندارد و با کیفیت باال
چرمی

طرز ساختار

400

Silk Screen
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

عدد

500

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

is Required

400

عدد

500

بخش ( - )8قسمت -:ب
توپ والیبال ( (Volleyball
استندارد و با کیفیت باال
سایز
چرمی
جنسیت /مواد
چاپ
Silk Screen
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval
طرز ساختار

is Required
بخش ( - )9قسمت -:الف
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400

سایز

استندارد و با کیفیت باال

500

بکسۀ بزنیز کارت ((Business Card Holder

عدد

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
انتخابی /چرمی ،نیکلی و غیره
حکاکی Silkscreen & Engrave
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

جنسیت /مواد
چاپ
طرز ساختار

is Required
بخش ( - )10قسمت -:الف

جعبه قرطاسیه ،لوازم التحریر )(Stationery Holder
عدد

حکاکی Silkscreen & Engrave
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

طرز ساختار

400

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

500

استندارد و با کیفیت باال
انتخابی /چرمی ،نیکلی ،چوبی و غیره

is Required

800

عددد

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی

1000

بخش ( - )11قسمت -:الف
چتری خورد ( (Personal Umbrella
استندارد و با کیفیت باال
سایز
انتخابی
جنسیت /مواد
چاپ
Silk Screen

میباشد Client Sample Approval
is Required

طرز ساختار

200

عدد

300

بخش ( - )12قسمت -:ب
چتری کالن ( (Large for Outdoor Umbrella
استندارد و با کیفیت باال با پایه و بقیه اسباب
سایز
انتخابی
جنسیت /مواد
چاپ
Silk Screen
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval
طرز ساختار

is Required
بخش ( - )13قسمت -:الف
سایز

بلوز )(T-Shirt
به سه سایز XL & Medium, Large

طرز ساختار

600

چاپ

Silk Screen

750

جنسیت /مواد

 Polo T-Shirtنخی 100 %
عدد

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

is Required
بخش ( - )14قسمت -:ب

کاله ((Cap
سایز

طرز ساختار

نقش دوزی  /گلدوزی ()Embroidery
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval
is Required

بخش ( - )15قسمت -:الف
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400

چاپ

 % 100نخی
عدد

500

جنسیت /مواد

استندارد

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس

عدد

8000

10000

عدد

800

1000

جلد

2000

2500

دعای سفر برای موتر
معمولی خوشبودار
سایز
انتخابی
جنسیت /مواد
به چهار رنگ
چاپ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار
Required
بخش ( - )16قسمت -:الف
بند کارت هویت )(Lanyard
استندارد با کیفیت باال
سایز
تکه ای
جنسیت /مواد
چاپ
Silkscreen
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار
Required
بخش ( - )17قسمت -:الف
کتابچه یاد داشت )(Normal Notebook
سایز
 4Aسایز  60ورق
پوش  300گرام آرت کارت و اوراق 80
جنسیت /مواد
گرام GSM
دو رویه به چهار رنگ با نام و لوگوی
چاپ
شرکت در هر صفه
جلد بندی با سیم حلقوی ( Spiral
طرز ساختار

)Binding

جلد

800

1000

عدد

4000

5000

عدد

800

1000

بخش ( - )18قسمت -:الف
کتابچه دایری )(Hard Cover Diary
سایز
 4Aسایز  365صفحه
جنسیت /مواد
اوراق  80گرام GSM
دو رویه به چهار رنگ با نام و لوگوی
چاپ
شرکت در هر صفه
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار
Required
بخش ( - )19قسمت -:الف
پوقانه ((Balloon
استندرد
سایز
کیفیت باال
جنسیت /مواد
چهار رنگ
چاپ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار
Required
بخش ( - )20قسمت -:الف
کاغذ پران
 5پارچه
سایز
کاغذ کاغذ پران با کیفیت باال
جنسیت /مواد
چهار رنگ
چاپ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار

Required
بخش ( - )21قسمت -:الف

75

40
0

چرخه همرای تار

50
0

عدد

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
سایز
جنسیت /مواد
چاپ
طرز ساختار

 2000متر
تار پالستیکی و شیشه ئی
مطابق فرمایش
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
Required

بخش ( - )22قسمت -:الف

400

طرز ساختار

عدد

500

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

بیرق
سرمیزی
تکه و یا مواد بیرق همرای ستند
مطابق فرمایش چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
Required

بخش ( - )23قسمت -:ب

40

طرز ساختار

عدد

50

سایز
جنسیت /مواد
چاپ

بیرق
کالن بیرق زمینی
تکه و یا مواد بیرق همرای ستند
مطابق فرمایش چهار رنگ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval

is Required

عدد

4000

5000

عدد

400

500

بخش ( - )24قسمت -:الف
ورق یادداشت ((Sticky Note
سایز
 3x3انچ  100ورق
کاغذ  80گرام
جنسیت /مواد
چهار رنگ
چاپ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار
Required
بخش ( - )25قسمت -:الف
نشان ((Badge
خورد و کالن
سایز
ستیل یا آهنی یا نکلی
جنسیت /مواد
چهار رنگ
چاپ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی
میباشد Client Sample Approval is
طرز ساختار
Required
بخش (- )1قسمت -:الف
لوحه گروپ دار
سایز

طرز ساختار
بخش ( - )2قسمت -:ب
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400

لوحه بدون گروپ

500

متر

240

چاپ

300

جنسیت /مواد

قراردادی باید همه ابزار ساخت انتقال و
نصب لوحه را در کابل و والیات با
مشخصات کامل (آهن چادر ،آهن پرو فیل،
سیم کشی ،گروپ های  ،LEDپایه فلزی
فریم/لبه المونیمی رنگ و غیره مواد الزم را
بکار برد.

متر
مربع

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
)(Signboard Front light

مربع

قراردادی باید همه ابزار ساخت انتقال و
نصب لوحه را در کابل و والیات با
مشخصات کامل (آهن چادر ،آهن پرو فیل،
پایه فلزی ،فریم /لبه المونیمی رنگ و غیره
مواد الزم را بکار برد.

سایز
جنسیت /مواد

320

متر
مربع

400

چاپ
طرز ساختار
بخش ( - )3قسمت -:ج
تغیر اسکن لوایح گروپ دار
( (Backlight Signboard Reskin
قرارداد باید چاپ و تغییر اسکن لوحه را در
سایز
کابل و والیات که شامل برداشتن اسکن قبلی،
جنسیت /مواد
نصب اسکن جدید ،نصب گروپ جدید ،سیم،
چاپ
هزینه کارگر و کرین  Crainسایر موارد
مربوطه را با انتقال عملی نماید.
طرز ساختار
بخش ( - )4قسمت -:د
تغیر اسکن لوایح بدون گروپ

) (Front Light Signboard Reskin
جنسیت /مواد
چاپ

320

سایز

400

قرارداد باید چاپ و تغییر اسکن لوحه را در
کابل و والیات که شامل برداشتن اسکن
قبلی ،نصب اسکن جدید ،هزینه کارگر و
کرین  Crainسایر موارد مربوطه را با
انتقال عملی نماید.

متر
مربع

طرز ساختار
بخش ( - )5قسمت -:الف
چاپ فلکس /اسکن بلبورد و غیره

)(Flex Front light for Billboard
100

سایز
جنسیت /مواد
چاپ
طرز ساختار
بخش ( - )6قسمت -:الف
چاپ ون ویژن ستیکر

500

در برخی شرایط هر دو سوراخ حلقه و غیره
موارد ضروری باید ساخته شوند

متر
مربع

)(One Vision Sticker

طرز ساختار
بخش ( - )7قسمت -:الف

640

چاپ

800

سایز
جنسیت /مواد

Mesh flex ( one vision without
)back gumming
با چاپ انتقال و چسپاندن آن در روی شیشه
و اشیای دیگر کابل و والیات
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب ،آب و باران

متر
مربع

چاپ ستیکر جال دار
)(Shiny Flex Sticker

بخش ( - )8قسمت -:ب
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400

با چاپ انتقال و چسپاندن آن در روی شیشه
تخته کارتن  ،موتر و غیره در کابل و
والیات
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب ،آب و باران

متر
مربع

500

سایز
جنسیت /مواد
چاپ
طرز ساختار

shiny flex ( with out back
)gumming
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عدد

ایکس استند مکمل و با کیفیت باال بروی
فلکس جال دار و یا فلم مطابق فرمایش

جنسیت /مواد
چاپ
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب ،آب و باران
طرز ساختار
بخش ( - )10قسمت -:الف
ساین بورد  D3با گروپ های LED

100

اندازه

640

جنسیت /مواد
چاپ
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب،آب و باران
طرز ساختار
بخش ( - )9قسمت -:ب
ساخت ستند بنر پی وی سی
((Roll Up Stand Banner

80

سایز

متر
مربع

800

چاپ ستیکر )(Sticker
Mesh flex ( without back
)gumming

)(3D Signboard with LED Lights

80

عدد

100

بخش ( - )11قسمت -:الف
غرفه فروشات ساحوی
((Teleshop Booth/ Kiosk
غرفه با دروازه کلکین سقف و زمین آن با
سایز
مواد ضرورت احاطه گردد .یک دروازه
داخلی و یک کلکین در پیشروی غرفه داشته
باشد .بخاطر فروشات البته غرفه مثل اطاق
باشد .مطابق دیزاین مارکیت تهیه گردد.
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب  ،آب و باران با
جنسیت /مواد
انتقال آن
چاپ
طرز ساختار

80

جنسیت /مواد
چاپ
طرز ساختار

متر
مربع

100

اندازه

الکوبان -المونیم و پی وی سی با ساخت،
انتقال و نصب آن در ساحه
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب ،آب و باران

بخش ( - )12قسمت -:ب

چاپ
طرز ساختار
قیمت مجموعی عمومی حد اقل
قیمت مجموعی عمومی حد اکثر
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160

متر
مربع

200

چاپ سکن و ترمیم ستند بنر
Reprint and Repairing of Existing Roll Up stand
اندازه
چاپ و ترمیم سکن های که تخریب گردیده
است در داخل ستند
جنسیت /مواد
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آزمايشات ومعاينات
آزمايشات و معاينات ذيل اجرا می گردند{ :آزمايشات و معاينات طوريکه در شرطنامه ذکر است عملی نمايند،
 .1تفتیش بصری اجناس،
 .2تفتیش فزيکی
 .3تفتیش عملیاتی (در صورت ضرورت)

و مشخصات جنس ،ساير تفتیش و بررسی که به فرمايش دهنده در رابطه به تخنیکی بودن اجناس اطمینان دهد.
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قسمت ششم :شرايط عمومی قرارداد
ماده  -1تعريفات

 1.1اصطالحات آتی معانی ذيل را افاده می نمايند:
 -1دولت :دولت جمهوری اسالمی افغانستان است.
 -2قرارداد :موافقتنامه کتبی میان اکمال کننده و اداره است که شامل اسناد قرارداد
به شمول ضمايم ،ملحقات و اسناد مربوط آن میباشد.
 -3اسناد قرارداد :اسناد مندرج موافقتنامه قرارداد و تعديالت منضمه آن می باشد.
 -4قیمت قرارداد :قیمت قابل پرداخت به اکمال کننده است که درموافقتنامه قرارداد
مشخص گرديده و می تواند مطابق مندرجات قرارداد تنقیص ،تزئید و يا تعديل
گردد.
 -5روز :روز تقويمی
 -6تکمیل :اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن (در صورت موجوديت) توسط اکمال
کننده در مطابقت با شرايط مندرج قرارداد.
 -7اجناس :موادخام ،ماشین آالت ،تجهیزات و ساير اشیای که اکمال کننده آن را
تحت شرايط اين قرارداد برای اداره تهیه می نمايد.
 -8اداره :نهاديست که اجناس و خدمات ضمنی مربوط را مطابق شرايط خاص قرارداد
تدارک می نمايد.
 -9خدمات ضمنی:خدمات متمم اجناس تحت اين قرارداد مانند بیمه ،نصب ،آموزش
و حفظ و مراقبت ابتدائی و ساير مکلفیت های اکمال کننده تحت اين قرارداد
میباشد.
 -10شرايط خاص قرارداد :مجموع شرايط قابل تطبیق باالی قرارداد که از طرف اداره با
نظرداشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد.
 -11قراردادی فرعی :شخص حقیقی و يا حکمی است که اکمال قسمتی از اجناس
تحت اين تدارکات يا اجرای بخش از خدمات ضمنی آن را با در نظر داشت احکام
قانون و طرزالعمل تدارکات به عهده دارد.
 -12اکمال کننده :شخص حقیقی يا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل
تدارکات با وی عقد قراداد گرديده باشد.
 -13محل تسلیمی اجناس تدارک شده :محل که در شرايط خاص قرارداد مشخص می
گردد.
 2.1تمام اسناد تشکیل دهنده قرارداد و ضمايم آن که مرتبط ،متمم و مبین اسناد قرارداد
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ماده  -2اسناد قرارداد

می باشد ،الزم و ملزوم يکديگر بوده و ترتیب تقدم آن ها در موافقتنامه قرارداد ذکر
می گردد ،منحیث يک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد.

ماده  -3تقلب و فساد

 3.1هرگاه اداره از ارتکاب عمل فساد ،تقلب ،تبانی ،اجبار و اغفال توسط قراردادی در
مراحل داوطلبی يا اجری قرارداد اطمینان حاصل نمايد ،میتواند با اطالع کتبی به
قراردادی در خالل مدت ( (14روز قرارداد را فسخ نمايد .در اين صورت فسخ قرارداد
در روشنی بند  1ماده  35شرايط عمومی قرارداد صورت گرفته و احکام ماده 35
شرايط عمومی قرارداد قابل تطبیق می باشد.
 -1اصطالحات آتی در اين ماده معانی ذيل را افاده می نمايند:
( )1فساد :عبارت از درخواست ،دريافت ،دادن يا پیشنهاد به صورت مستقیم
يا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب
ديگر (کارمندان تدارکات يا مديريت قرارداد) را تحت تاثیر قرار دهد؛
( )2تقلب :ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقايق که عمد ًا و يا
سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد جهت حصول
منفعت مالی و غیر مالی و يا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛
( )3تبانی :عبارت از سازش میان دو يا بیشتر داوطلبان و يا میان داوطلبان و
کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول
تحت تاثیرقراردادن نادرست اعمال سائرين طرح گرديده باشد؛
( )4اجبار :تهديد و يا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مديريت قرارداد
و يا ساير داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت
مستقیم يا غیر مستقیم؛
( )5ايجاد اخالل و موانع :تخريب ،تزوير ،تغییر يا کتمان اسناد و اظهارات
نادرست در پروسه تدارکات.
 3.2هر گاه کارمند اداره و يا اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج بند  1اين
ماده گردد ،مطابق احکام قانون مجازات گرديده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نیز
می گردد.

ماده  -4معانی

 4.1در اين سند مفرد معنی جمع و باالعکس آنرا افاده می نمايد.
 4.2شرايط تجارت بین المللی
 -1در اين سند شرايط تجارت بین المللی و حقوق و وجايب طرفین در آن در شرايط
خاص قرارداد مشخص می گردد مشروط بر اين که با مندرجات قرارداد در تناقض
نباشد؛
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 -2در اين سند از ويرايش جديد شرايط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین
المللی پاريس که در شرايط خاص قرارداد مشخص می گردد ،استفاده صورت می
گیرد.
 4.3تمامیت توافق
اين قرارداد توافق کلی میان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات،
مکاتبات و مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی میان جانبین ملغی می گردد.
 4.4تعديل
تعديل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون،
طرزالعمل تدارکات و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد.
 4.5عدم استثناء
 -1با رعايت جز  2اين بند ،هیچگونهتخفیف ،مهلت دهی ،يا اجتناب از تطبیق شرايط
و مکلفیت ها توسط يکی از جانبین که حقوق طرف ديگر را متاثر ،محدود يا به آن
لطمه وارد نمايد مجاز نبوده و استثنا قرار دادن نقض قرارداد توسط يکی از
جانبین ،تداوم نقض قرارداد را مجاز نمی سازد.
 -2هر گونه استثنا قراردادن حقوق ،صالحیت ها يا جبران خساره تحت اين قرارداد
کتبی و تاريخ داشته و توسط نماينده با صالحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا
شده و بايد مبین حقوق و اندازه استثنا باشد.
 4.6قابلیت جدايی
هرگاه يکی از احکام يا شرايط اين قرارداد ممنوع يا ملغی يا غیر قابل تطبیق دانسته
شود ،اين امر منجر به الغا و عدم تطبیق ساير احکام و شرايط قرارداد نمیگردد.
ماده  -5زبان

 5.1در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و ساير اسناد مربوط آن به يکی از زبان های
ملی ترتیب میگردد .در داوطلبی های بین المللی اين اسناد به زبان که در شرايط
خاص قرارداد مشخص گرديده ،ترتیب میگردد .در صورتیکه مواد چاپی منضمه
قرارداد باشد و به ساير زبان ها ترتیب گرديده باشد ،ترجمه تصديق شده آن نیز
ضم قرارداد میگردد ،که در صورت نیاز به وضاحت ،به ترجمه مربوط استنباط
میگردد.
 5.2اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت
آن می باشد.
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ماده  -6شرکت های
مشترک

 6.1هرگاه اکمال کننده يک شرکت مشترک ،کانسرسیوم ،يا انجمن باشد ،تمامی شرکا
بصورت مشترک در قبال ايفای تعهدات اين قرارداد مسوول بوده و يکتن از شرکا
منحیث رهبر دارنده صالحیت نمايندگی می باشد .ترکیب يا تشکیل شرکت مشترک،
کانسرسیوم ،يا انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نموده نمی تواند.

ماده  -7واجد شرايط  7.1اکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند تابعیت هر کشور واجد شرايط را داشته
بودن
باشند .اکمال کننده و يا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه يک کشور بوده يا
در آن کشور ثبت باشد ،و يا به اساس قانون همان کشور فعالیت نمايند ،اتباع همان
کشور محسوب میگردند.
 7.2تمام اجناس و خدمات ضمنی تحت اين قرارداد بايد منشا از کشور واجد شرايط را
داشته باشند .اصطالح منشآ عبارت از کشوری است که اجناس در آن استخراج،
کشت ،تولید و پروسس شده و يا در نتیجه ساخت ،پروسس و يا طی ساير مراحل
صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد.
ماده  -8اطالعیه ها

 8.1هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفین تحت اين قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد.
هدف از کتبی عبارت از تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دريافت آن می
باشد.
 8.2اطالعیه سر از تاريخ تسلیمی و يا تاريخ موثر آن معتبر می باشد .در صورت هر دو
تاريخ تسلیمی و تاريخ اعتبار همان تاريخ که بعد تر باشد ،قابل اعتبار خواهد بود.

ماده  -9قانون نافذ

 9.1اين قرارداد تابع قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و تفسیر آن نیز در
روشنی قوانین جمهوری اسالمی افغانستان صورت میگیرد.

ماده  -10حل منازعات

 10.1اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خويش را برای حل منازعات و
اختالفات ناشی از اين قرارداد با استفاده از مذاکرات غیر رسمی بخرچ دهند.
 10.2هرگاه در خالل ( )28روز جانبین درحل منازعه يا اختالفات توسط مشورۀ دوجانبه به
نتیجه نرسند ،موضوع به مرجع حل وفصل منازعات مندرج شرايط خاص قرارداد
ارجاع میگردد.
 10.3علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل:
 -1طرفین به اجرای وجايب مربوطه تحت اين قرارداد ادامه خواهند داد مگراينکه
طورديگری موافقه نمايند؛ و
 -2اداره تمام پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نمايد.
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ماده  -11تفتیش و
بررسی

ها

توسط

حکومت

 11.1اکمال کننده مکلف است اجازه بررسی دفاتر ،حسابات و ياد داشت های خود و
قراردادی های فرعی مربوط اين قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد.
اکمال کننده توجه داشته باشد که عمل جلوگیری از تفیتش و بررسی دولت از جانب
قراردادی مطابق ماده سوم شرايط عمومی قرارداد ايجاد مانع تلقی گرديده و منجر به
فسخ قرارداد می گردد.

ماده  -12حدود اکماالت

 12.1اجناس و خدمات ضمنی قابل اکمال در جدول نیازمنديها مشخص می شود.

ماده  -13تحويل و  13.1اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به جدول اکمال مندرج جدول
اسناد مربوط
نیازمنديها با رعايت بند  1ماده  33شرايط عمومی قرارداد صورت میگیرد .جزئیات
انتقال و ساير اسناد که توسط اکمال کننده بايد تسلیم داده شوند ،در شرايط خاص
قرارداد مشخص میگردد.
ماده  -14مسوولیت  14.1اکمال کننده اجناس وخدمات ضمنی رابايد در مطابقت با ماده 12شرايط عمومی
های اکمال کننده
قرارداد و جدول تحويل و تکمیل در مطابقت به ماده  13شرايط عمومی قرارداد اکمال
می نمايد.
ماده  -15قیمت قرارداد

 15.1پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده ،به اساس قیمت آفر اکمالکننده
صورت میگیرد .هر نوع تعديل قیمت مجاز در شرايط عمومی قرارداد از اين امر
مستثنی است.

ماده
پرداخت

-16

شرايط  16.1پرداخت ها بشمول هرگونه پیش پرداخت درصورتیکه قابل اجرا باشد) ،طبق شرايط
خاص قرارداد صورت میگیرد.
16.2

اکمال کننده درخواست پرداخت خويش را بصورت کتبی توام با انوايس

که نشان دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده و ايفای تعهدات مندرج
قرارداد باشد ،به اداره ارائه می نمايد.
 16.3پرداخت ها به اکمال کننده در خالل مدت ( )30روز بعد از قبول درخواست پرداخت
قراردادی توسط اداره ،صورت میگیرد .در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون
تدارکات تطبیق می گردد.
 16.4پرداخت ها به قراردادی به واحد پولی افغانی صورت میگیرد مگر اينکه اسعار قیمت
آفر در صفحه معلومات داوطلبی طور ديگر تذکر رفته باشد.
 16.5در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت مندرج شرايط خاص
قرارداد نگردد ،تکتانه مندرج شرايط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت
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می باشد.
ماده  -17مالیات و  17.1در صورتیکه اجناس بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد ،تمامی
مکلفیت های گمرکی
مالیات بشمول مالیات بر معامالت انتفاعی ،عوارض ،قیمت جواز ،و ساير انواع مالیات
که در خارج از جمهوری اسالمی افغانستان قابل پرداخت باشد ،بر عهده اکمال کننده
می باشد.
 17.2در صورتیکه اجناس در داخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد،
مسؤلیت کلی پرداخت تمام مالیات ،عوارض گمرکی ،قیمت جواز و غیره الی تسلیمی
اجناس به اداره بر عهده اکمال کننده می باشد.
 17.3اداره تالش نمايد تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه معافیت مالیاتی ،تخفیفات،
پاداش ها يا امتیازات (در صورت موجوديت)در کشورفرمايش دهنده ،استفاده نمايد.
ماده  -18تضمین اجرا

 18.1در صورت ضرورت طوريکه در شرايط خاص قرارداد تذکر رفته ،اکمال کننده بايد در
مدت  10روز بعد از در يافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ مشخص شده
در شرايط خاص قرارداد ،تهیه نمايد.
 18.2در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده ،مبلغ تضمین غیر
قابل استرداد می باشد.
 18.3تضمین اجرا بايد به واحد پولی مندرج قرارداد يا ساير واحد پولی قابل قبول اداره در
شکل مشخص شده شرايط خاص قرارداد يا ساير اشکالی مورد قبول اداره ،ارائه گردد.
 18.4تضمین اجرا در خالل مدت ( )28روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول
هرگونه مکلفیت های ورنتی ،به اکمال کننده مسترد میگردد ،مگراينکه در شرايط
خاص قرارداد طور ديگر مشخص شده باشد.

ماده  -19حق چاپ و  19.1حق چاپ و نشر در ترسیمات ،اسناد ،و ديگر مواد که در برگیرنده معلومات که توسط
نشر
اکمال کننده به اداره ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و يا در صورتیکه توسط
اکمال کننده و يا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گرديده باشد ،اين حق برای شخص
ثالث محفوظ می باشد.
ماده
محرم

-20

معلومات  20.1اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد ،ارقام و يا ساير معلومات که طور مستقیم و يا
غیر مستقیم توسط ساير طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گرديده است را بدون
موافقه کتبی طرف افشا نمايند .حتی در صورتیکه اين معلومات قبل ،در جريان و يا
بعد از فسخ يا ختم قرارداد فراهم گرديده باشد .علی الرغم موارد فوق ،اکمال کننده
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می تواند اسناد ،ارقام و ساير معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادی
فرعی صرف در حد که برای انجام وظايف وی تحت اين قرارداد نیاز باشد ،فراهم نمايد.
در اينصورت اکمال کننده تعهد قراردادی فرعی را به منظور حفظ محرمیت در مطابقت
با ماده  20شرايط عمومی قرارداد اخذ می نمايد.
 20.2اداره نبايد همچو اسناد ،ارقام و يا ساير معلومات دريافت شده از اکمال کننده را به هر
منظوريکه به اين قرارداد ارتباط نداشته باشد ،استفاده نمايد .به همین ترتیب ،اکمال
کننده نبايد همچواسناد ،ارقام و يا ساير معلومات دريافت شده از اداره را به مقاصد
غیر از اجرای اين قرارداد ،استفاده نمايد.
 20.3مکلفیت های مندرج بند  1و  2اين ماده باالی معلومات ذيل قابل تطبیق نمی باشد:
 -1آن معلومات که اکمال کننده و دولت با ساير نهاد های تمويل کننده اين قرارداد
شريک می سازند؛
 -2يا معلوماتیکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛
 -3معلوماتیکه در جريان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و
مالکیت طرف علنی کننده بوده است ؛ يا
 -4معلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به
رعايت محرمیت نمی باشد ،قرار گرفته باشد.
 20.4احکام اين ماده نبايد هرگونه تعهد در رابطه به حفظ محرمیت داده شده توسط هريک
از جانبین را قبل از تاريخ قرارداد در ارتباط به اکمال کل قرارداد يا بخش متعلق به آن
تعديل نمايد.
 20.5احکام اين ماده بعد از فسخ يا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.
ماده  -21عقد قرارداد  21.1اکمال کننده بايد اداره را کتب ًا در مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت اين قرارداد،
فرعی
ال در آفر داوطلب مشخص نگرديده باشد اطالع دهد .واگذاری بخشی
درصورتیکه قب ً
قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت
میگیرد .اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها ،وجايب و مسوولیت های اکمال کننده تحت
اين قرارداد را متاثر نمی سازد.
 21.2قرارداد های فرعی بايد احکام مواد  3و  7شرايط عمومی قرارداد را رعايت نمايند.
 21.3در صورتیکه قرارداد فرعی الی  20فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره
صورت گرفته باشد ،يا قرارداد فرعی بیشتر از  20فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا
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شده باشد اين عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گرديده و تخطی در
قرارداد محسوب میگردد .در اين صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل
استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.
ماده  -22مشخصات و  22.1مشخصات تخنیکی و ترسیمات
معیارها
 -1اجناس و خدمات قابل اکمال تحت اين قرارداد بايد با مشخصات تخنیکی و
ستندرد های مندرجقسمت  5جدول نیازمنديها مطابقت داشته باشند.
درصورتیکه کدام ستندرد قابل اجرا ذکر نشده باشد ،ستندردهای رايج در کشور
منشا و يا باالتر از آن قابل اجرا می باشد.
 -2اکمال کننده می تواند از پذيرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی ،ترسیمات،
مشخصات يا سايراسناد که به نمايندگی از اداره ترتیب گرديده است و در اختیار
وی قرار می گیرد با صدرو اطالعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نمايد.
 -3در صورتیکه در قرارداد از کودها و ستندردهايکه قرارداد درمطابقت به آنها
تطبیق میگردد تذکر رفته باشد ،ويرايش و تجديد چنین کود ها همانی خواهد
بود که در جدول نیازمنديها مشخص گرديده است .در جريان تطبیق قرارداد هر
نوع تغییر در کود ها و ستندردها صرف در صورت تائید آن توسط اداره و در
مطابقت با ماده  33شرايط عمومی قرارداد قابل اجرا می باشد.
ماده  -23بسته بنديو
اسناد

 23.1اکمال کننده طبق قرارداد ،اجناس را به منظور جلوگیری از تخريب و يا فاسد شدن
آن الی رسیدن به مقصد نهايی بسته بندی می نمايد .بسته بندی بايد توانايی مقاومت
در برابر گرما ،سرما ،رطوبت و يا قرار گرفتن در معرض هوايی باز را داشته باشد .وزن و
اندازه بسته بندی بايد با در نظرداشت فاصله مقصد نهايی و شیوه انتقاالت و بارچاالنی
تعیین گردد.
 23.2بسته بندی ،عالمه گذاری و نوشته ها در داخل يا بیرون بسته ها بايد با معیارات خاص
که در قرارداد درج گرديده بشمول معیارات مندرج شرايط خاص قرارداد و ساير
رهنمود های ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد.

ماده  -24بیمه

 24.1اجناس که تحت اين قرارداد اکمال میگردند بايد بصورت مکمل با واحد پولی که به
آسانی قابل تبديل از کشور واجد شرايط بوده –درمقابل مفقودی ،تخريب در
جريان تولید ،انتقال ،نگهداری و تحويل در مطابقت با شرايط تجارت بین المللی
)(Incoterms2015قابل اجراء يا به طوريکه در شرايط خاص قرارداد مشخص شده
است ،بیمه شده باشد ،مگر اينکه در شرايط خاص قرارداد طوری ديگر ذکر شده
باشد.
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ماده  -25انتقال

 25.1انتقال اجناس در مطابقت با شرايط تجارت بین المللی) (Incoterms2015صورت
میگیرد ،مگر اينکه در شرايط خاص قرارداد طور ديگری تذکر رفته باشد.

ماده
آزمايشات
معاينات

-26
و

 26.1اکمال کننده به مصرف خود و بدون تحمل مصرف از جانب اداره ،تمام آزمايشات و
معاينات اجناس و خدمات ضمنی مربوط را طوريکه در شرايط خاص قرارداد درج
گرديده ،انجام خواهد داد.
 26.2آزمايشات و معاينات فوق الذکر می تواند در محالت مربوط اکمال کننده ،قراردادی
فرعی ،در محل تحويل ،مقصد نهايی و يا ساير محالت در داخل جمهوری اسالمی
اقغانستان که در شرايط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد انجام يابد .با رعايت بند
 3اين ماده در صورتیکه آزمايش و معاينه در محالت مربوط اکمال کننده و يا قراردادی
فرعی وی انجام يابد ،تسهیالت و همکاری الزم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی
به ترسیمات و معلومات تولید به معاينه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره
فراهم میگردد.
 26.3اداره يا نمايندۀ مؤظف وی حق حضور در آزمايشات و معاينات مندرج ماده
26.2شرايط عمومی قرارداد را خواهد داشت ،مشروط براينکه اداره تمام مصارف
مربوط به همچو حضور را متحمل شود.
 26.4در صورتیکه اکمال کننده آماده همچو آزمايشات و معاينات باشد ،با اطالعیه قبلی که
محل و زمان انجام معاينه و آزمايش در آن تذکر رفته باشد ،اداره را مطلع سازد .اکمال
کننده از طرف ثالث و يا تولید کننده اجازه و يا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره
و يا نماينده وی در جريان معاينه و آزمايش را حاصل می نمايد.
 26.5اداره میتواند از اکمال کننده هر آزمايش و يا معاينه را که در قرارداد درج نبوده اما
بمنظور تثبیت مطابقت مشخصات و کار آيی اجناس با مشخصات تخنیکی و ستندرد
های مندرج اين قرارداد ضروری پنداشته شود ،تقاضا نمايد .مشروط بر اينکه مصارف
انجام معاينات و آزمايشات به قیمت قرارداد عالوه گردد .همچنان در صورتیکه چنین
آزمايشات و معاينات پیشرفت ساخت ،اجراآت اکمال کننده و انجام ساير وجايب وی
تحت اين قرارداد را متآثر سازد ،تعديالت الزم در تاريخ تحويل و تکمیل و ساير
وجايب متآثره صورت میگیرد.
 26.6اکمال کننده راپور نتايج همچو آزمايشات و معاينات را به اداره ارائه می نمايد.
 26.7اداره میتواند اجناس و يا پرزه جات آن را که در آزمايش مورد قبول قرار نمی گیرد و يا
در مطابقت به مشخصات نباشد ،رد نمايد .اکمال کننده مکلف است ،تا اجناس و پرزه
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جات رد شده را تصحیح يا تعويض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با
مشخصات مورد نیاز می باشد ،بدون تحمل مصارف از جانب اداره ،انجام دهد .اکمال
کننده آزمايش و معاينه صورت گرفته را با صدور اطالعیه بدون تحمل مصارف از جانب
اداره يک بار ديگر تکرار می نمايد.
 26.8اکمال کننده موافقه مینمايد که اجرای آزمايش و معاينه اجناس و پرزه جات آن،
حضور اداره و يا نماينده وی در جريان آزمايش و يا ارائه گزارش بر مبنای بند  6اين
ماده فراهم سازی ورنتی ها و ساير مکلفیت های تحت اين قرارداد توسط داوطلب را
متآثر نمی سازد.
ماده  -27جريمه تاخیر

 27.1در صورتیکه اکمال کننده موفق به اکمال تمام يا قسمتی از اجناس يا تکمیل قسمت
يا تمام خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد ،جريمه تآخیر مطابق حکم ماده
سی و نهم قانون تدارکات و حکم يکصد و هشتم طرزالعمل تدارکات ،از پرداخت های
قراردادی وضع میگردد .در صورتیکه مقدار جريمه تاخیر وضع شده بالغ بر  10فیصد
قیمت مجموعی قرارداد گردد ،قرارداد مطابق ماده  35شرايط عمومی قرارداد فسخ
میگردد.

ماده  -28ورانتی

 28.1اکمال کننده تضمین مینمايد که تمام اجناس جديد ،غیر مستعمل و از جديد ترين
مودلها میباشد و اينکه آنها تمام بهسازی ها درطرح و مواد را شاملمی باشند،
مگراينکه درقرارداد طور ديگری تصريح گرديده باشد.
 28.2عالوه برآن با درنظرداشت جز  2بند  1ماده 22شرايط عمومی قرارداد ،اکمال کننده
تضمین مینمايد که اجناس عاری از نواقص ناشی از اجراآت  ،فروگذاری يا کتمان و يا
نواقص ناشی از ديزاين ،مواد ،طرز کار ،تحت استفاده معمول شرايط موجود در مقصد
نهايی ،می باشد.
 28.3ورانتی بايد برای مدت  12ماه بعد از تسلیمی و پذيرش اجناس يا هر بخش در مقصد
نهايی که در شرايط خاص قرارداد تذکر رفته است و يا به مدت  18ماه بعد از تاريخ
حمل از بندر يا بارگیری از کشور منشا ،هر دوره که زدوتر تکمیل گردد ،اعتبار خواهد
داشت .مگر اينکه در شرايط خاص قرارداد طور ديگر تذکر رفته باشد.
 28.4اداره بمحض دريافت هر گونه نواقص ،اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد
موجود مطلع می سازد .اداره زمینه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط
اکمال کننده را فراهم میسازد.
 28.5به محض دريافت اطالع از نواقص ،اکمال کننده در مدت مندرج شرايط خاص قرارداد،
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اجناس ناقص را بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم يا تعويض می نمايد.
 28.6در صورتیکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت میعاد معینه مندرج
شرايط خاص قرارداد نشود ،اداره اقدامات الزم را به مصرف و ريسک اکمال کننده
روی دست میگیرد .اين اقدامات ساير حقوق اداره تحت اين قرارداد را متآثر نمی
سازد.
ماده  -29حق ثبت  29.1اکمال کننده در صورت رعايت بند  2اين ماده توسط اداره ،مسئولیت حقوقی ناشی از
اختراع
نقض و يا اتهام نقض حق اختراع ،ديزاين ،عالمه تجارتی ،حق نشر و ساير حقوق
مالکیت فکری و يا حقوق مالکیت و جايداد موجود در معیاد قرارداد توسط اکمال به
شمول مصارف حقوقی به داليل ذيل می پذيرد.
 -1نصب اجناس توسط اکمال کننده يا استفاده اجناس در کشوريکه محل آن
درآنجا واقع میباشد؛ و
 -2فروش در هرکشوريکه اجناس درآنجا تولید شده اند
اين معافیت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج
نباشد و يا در قرارداد ضمن ًا از آن تذکر بعمل نیامده باشد ،و استفاده از اجناس و اجزای
آن با مواد ،تجهیزات و تاسیسات که توسط اکمال کننده در اين قرارداد اکمال
نگرديده باشد نمی گردد.
 29.2در صورت اقامه دعوی و يا ادعا علیه اداره ناشی از موارد مندرج بند  1اين ماده ،اداره
اکمال کننده را با اطالعیه کتبی مطلع ساخته و اکمال کننده اقدام به طی مراحل
دعوی و ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات بمنظور تسويه ادعا يا دعوی را به
مصرف خود انجام می دهد.
 29.3هرگاه اکمال کننده در مدت  28روز بعد از دريافت اطالعیه از جانب اداره موفق به
اطالع اقدام خويش به منظور حل منازعه به اداره نگردد ،در آنوقت اداره حق اقدام و
مذاکره را از جانب اکمال کننده دارا می باشد.
 29.4اداره کمک های الزم به منظور طی مراحل دعوی و مذاکره را به درخواست اکمال
کننده انجام داده ،و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.
 29.5اداره مسئولیت حقوقی ناشی از نقض و يا اتهام نقض حق اختراع ،ديزاين ،عالمه
تجارتی ،حق نشر و ساير حقوق مالکیت فکری و يا حقوق مالکیت و جايداد موجود در
معیاد قرارداد توسط اداره را به شمول مصارف حقوقی به عهده می گیرد.
ماده

-30

حدود  30.1به استثنای حاالت سوء رفتار يا غفلت جرمی:
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 -1اکمال کننده تحت اين قرارداد ،مسوولیت تحمل نقصان ،ضرر ،از دست

مسوولیت

دهی استفاده ،از دست دادن تولید يا از دست دادن مفاد ،مصارف
تکتانه را ندارد ،مشروط بر اينکه اين استثنا وجايب اکمال کننده که
عدم اجرای منجر به وضع جريمه تاخیر می گردد را شامل نگردد؛
 -2مجموعه مسوولیت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از
مجموعه قیمت قرارداد بوده نمی تواند ،مشروط بر اينکه حد در بر
گیرنده مصارف ترمیم يا تعويض تجهیزات ناقص يا مکلفیت اکمال
کننده برای جبران خساره تخطی حقوق حق اختراع نباشد.
ماده  -31تغییر در  31.1به استثنای اينکه در قرارداد طور ديگری ذکر شده باشد ،در صورتیکه بعد از مدت
قوانین و مقررات نافذه
بیست و هشت ( )28روز قبل از تاريخ تسلیمی آفر قانون ،مقرره ،مصوبه ،فرمان،
متحد المال يا نظامنامه که دارای حیثیت قانونی در جمهوری اسالمی افغانستان باشد،
تصويب ،نشر ،ملغی يا تعديل گرديده باشد،طوريکه منجر به تغییر تاريخ تسلیمی يا
قیمت قرارداد گردد ،تغییرات معادل در تاريخ تحويلی و قیمت قرارداد ،وارد میگردد.
ال اجرا شده در
علی الرغم اين در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعديل قیمت قب ً
نظر گرفته شده باشد ،تعغیرات معادل قابل اجرا دانسته نمی شود.
ماده

-32

غیرمترقبه(
)Majeure

حاالت  32.1در صورت وقوع تآخیر در اکمال در اثر حاالت غیر مترقبه جريمه تآخیر ،عدم استرداد
Force
تضمین اجرا يا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد.
 32.2هدف از حاالت غیر مترقبه ( )Force Majeureدر اين ماده عبارت از واقعات يا شرايط
خارج از کنترول اکمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از
غفلت و بی پروايی وی نباشد .اين حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،
جنگ ها يا انقالبات ،آتش سوزی ها ،سیالب ها ،بیماری های واگیر ،محدوديت های
قرنطین ،تحريم حمل و نقل بوده می تواند.
 32.3در صورت وقوع حاالت غیر مترقبه ،اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی
با ذکر داليل وقوع آن مطلع می سازد .اکمال کننده به مکلفیت های خويش تا حدی
امکان ادامه داده و راه های بديل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت غیرمترقبه نباشد
را جستجو می نمايد .مگر اينکه اداره هدايت کتبی ديگری را صادر نموده باشد.

ماده  -33دستور تغییر  33.1اداره می تواند در مطابقت با ماده  8شرايط عمومی قرارداد ،در هر زمان با صدور
و تعديالت قرارداد
اطالعیه ،تغییرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در يک يا چند موارد ذيل وارد
نمايد:
 -1در ترسیمات ،ديزاين ،طرح ها يا مشخصات ،در صورتیکه اجناس تحت اين
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قرارداد صرف برای اداره تولید گردد؛
 -2روش انتقال يا بسته بندی؛
 -3محل تحويل؛ و
 -4خدمات ضمنی که توسط اکمال کننده بايد تهیه گردد.
 33.2در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش يا افزايش مصارف و يا زمان مورد نیاز
برای اجرای مکلفیت های اکمال کننده تحت اين قرارداد گردد ،تعديالت الزم در
قیمت قرارداد ،جدول تکمیل و يا هر دو وارد گرديده و قرارداد طبقآ تعديل میگردد.
هر گونه در خواست تعديل توسط اکمال کننده تحت اين ماده بايد  28روز بعد از تاريخ
در يافت دستور تغییر توسط اکمال کننده صورت میگیرد.
 33.3قیم خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد ،قبل از ارائه آن توسط طرفین
قرارداد ،موافقه میگردد .اما نمی تواند از قیمت هائیکه اکمال کننده برای عرضه
خدمات مشابه برای ساير طرف ها در يافت می نمايد ،تجاوز نمايد.
 33.4هر گونه تعديل يا تغییر در شرايط قرارداد صرف در صورتی امضا تعديالت توسط
طرفین معتبر می باشد.
ماده  -34تعديل میعاد  34.1هرگاه در میعاد اعتبار قرارداد ،اکمال کننده با شرايط مواجه گردد که منجر به عدم
قرارداد
توانايی وی در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 13
شرايط عمومی قرارداد گردد ،موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل تآخیر و
داليل آن اطالع می دهد .درصورت لزوم تعديل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام
قانون تدارکات و حکم نود و هشتم طرزالعمل تدارکات ،صورت می گیرد.
 34.2به استثنای حاالت غیر مترقبه ،مندرج ماده  32شرايط عمومی قرارداد ،تاخیر توسط
اکمال کننده در انجام مکلفیت هايش تحت اين قرارداد ،منجر به وضع جريمه تآخیر
در مطابقت با ماده 26شرايط عمومی قرارداد میگردد .مگر اينکه میعاد اعتبار قرارداد
در مطابقت با بند  1اين ماده تعديل گرديده باشد.
ماده  -35ختم و فسخ  35.1فسخ به اثر تخطی قراردادی
قرارداد
 -1در صورت وقوع موارد ذيل ،اداره می تواند با صدور اطالعیه کتبی به اکمال
کننده قرارداد را تماماً يا قسم ًا فسخ نمايد.
( )1هرگاه اکمال کننده موفق به تحويلی يک بخش يا تمام اجناس در مدت
مندرج قرارداد يا در مدت تمديد شده آن طبق ماده 34شرايط عمومی
قرارداد ،نگردد.
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( )2هرگاه اکمال کننده موفق به اجرای ساير وجايب مندرج قرارداد نگردد؛ يا
( )3هر گاه اداره بر اين باور برسد که اکمال کننده در جريان داوطلبی يا اجرای
قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده  3شرايط عمومی قرارداد
زده باشد.
 -2در صورت فسخ قرارداد در مطابقت جز  1بند  1ماده  35شرايط عمومی
قرارداد ،اکمال کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات
می باشد .در صورت فسخ قسمی قرارداد اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت
فسخ نشده قرارداد می باشد.
 35.1فسخ به سبب افالس
 -1در صورت افالس اکمال کننده ،اداره در هر زمان می تواند با صدور اطالعیه به
اکمال کننده ،قرارداد را فسخ نمايد .در صورت فسخ به دلیل افالس ،جبران
خساره به اداره قابل تاديه نمی باشد.
 35.2فسخ يک جانبه توسط اداره
ال فسخ نمايد.
 -1اداره میتواند با ارسال اطالعیه به اکمال کننده ،قرارداد را قسماً يا ک ً
اطالعیه بايد مبین فسخ يک جانبه توسط اداره ،اندازه فسخ قرارداد ،و تاريخ
اعتبار فسخ قرارداد ،باشد.
 -2اجناس تکمیل شده و آماده انتقال  28روز بعد از اخذ اطالعیه فسخ توسط اداره،
مطابق شرايط قرارداد و قیمت قرارداد پذيرفته میشود .برای اجناس باقیمانده،
اداره يکی از موارد ذيل را انتخاب می نمايد:
()1تحويل و تکمیل هر بخش در مطابقت با شرايط و قیم قرارداد؛ و يا
()2انصراف از قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای
ال توسط
اجناس و خدمات ضمنی که قسماً تکمیل و مواد و بخش هائیکه قب ً
اکمال کننده تهیه شده است.
ماده  -36واگذاری

 36.1اداره و اکمال کننده مکلفیت های خود تحت اين قرارداد را کالً يا قسم ًا واگذار کرده
نمیتوانند ،مگر اينکه موافقه قبلی جانب ديگرکسب شده باشد.

ماده  -37منع صادرات

 37.1علی الرغم مکلفیت اکمال کننده در انجام تمام رسمیات صادرات ،هر نوع محدوديت
صادرات متوجه اداره ،جمهوری اسالمی افغانستان و يا محدوديت وضع شده در
استفاده از تجهیزات ،اجناس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور
منشا وضع گردد و توانائی اکمال کننده در ايفای تعهدات مندرج قرارداد را سلب نمايد
اکمال کننده را از مکلفیت ايفای تعهداتش معاف می سازد ،مشروط براينکه اکمال

93

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها به منظور انجام اکماالت را ارائه نمايد.
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قسمت هفتم  -شرايط خاص قرارداد
شرايط ذيل خاص قرارداد ،شرايط عمومی قرارداد را تکمیل و يا تعديل می نمايد .درصورت تناقض به احکام ذيل
استناد می گردد.
{رهنمود تکمیل شرايط خاص قرارداد ،در صورت لزوم در يادداشت هابه شکل ايتالیک در ماده های مربوطه شرايط
عمومی قرارداد ذکرشده است .اداره بايد رهنمود های داخل قوس ها را حذف نموده و کلمات جاگزين مناسب را با
استفاده از نمونه های ذيل درج نمايد}
ماده شرايط عمومی
قرارداد

تعديالت و ضمايم مواد شرايط عمومی قرارداد

جز  8بند  1ماده 1

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

شرايط عمومی قرارداد

نام پروژه :تهــــیه و تــدارک چـــاپ آفســــت ديجیــــتل
شماره داوطلبی MCIT-AFTEL/1401/G-003/NCB :
نوع قرارداد :چهارچوبی

جز  13بند  1ماده 1

محل پروژه/مقصد نهايی عبارت اند از :گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام واقع

شرايط عمومی قرارداد

تعمیر مرکزی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام ،کابل -افغانستان .به اساس اصطالح
تجارتی بین المللی . DDP

جز  1بند  2ماده 4

معانی اصطالحات شرايط تجارتی بین المللی در شرايط تجارت بین المللی تصريح

شرايط عمومی قرارداد

گرديده است .در صورتیکه معنی يک اصطالح شرايط تجارتی وحقوق و وجايب طرفین
تحت آن مانند شرايط تجارت بین المللی) (Inco termsتصريح نگرديده باشد ،توسط
{ساير شرايط تجارت بین المللی } تصريح میگردد.

جز  2بند  2ماده 4

ويرايش اصطالحات تجارت بین المللی ( }2015{ )Incotermsمیباشد.

شرايط عمومی قرارداد
بند  1ماده  5شرايط

زبان قرارداد{ :دری} می باشد.

عمومی قرارداد
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بند 1ماده  8شرايط
عمومی قرارداد

برای ارسال اطالعیه ها ،آدرس اداره قرارذيل می باشد:
قابل توجه :سلطان ربانی خالقی ،آمر تهیه و تدارکات
شماره تماس +93745500006 :

ايمیلsultan.rabani@afghantelecom.af :
آدرس:
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی
شرکت مخابراتی افغان تلی کام
آمريت تهیه و تدارکات
منزل چهارم -تعمیر پست پارسل
محمد جان خان وات ،کابل

بند  2ماده  10شرايط

طرزالعمل حکمیت در مطابقت به بند  2ماده  10شرايط عمومی قرارداد طور ذيل خواهد

عمومی قرارداد

بود:
{ شرطنامه مواد جدا گانه برای حکمیت در صورت خارجی و يا داخلیبودن قراردادی را
دارا بوده و در حین ترتیب شرطنامه مواد مربوط در شرطنامه درج میگردد .يادداشت
توضیحی ذيل بايد در جز  1بند  2ماده  10شرايط عمومی قرارداد تحرير گردد.
{جز  1بند  2ماده  10در صورت عقد قرارداد با اکمال خارجی و جز  2بند  2ماده  10در
صورت عقد قرارداد با اکمال کننده داخلی در شرطنامه درج می گردد}
 -1قرارداد با اکمال کننده خارجی:
{در صورت عقد قراردادهای با اکمال کننده خارجی ،حکمیت تجارتی بین المللی نسبت
به ساير روشهای حل منازعات مفید تر واقع میگردد .در میان ساير قواعد نافذ بر
حکمیت ،اداره می تواند قواعد حکمیت کمیسیون قانون تجارت بین المللی ملل متحد
) ،(UNCITRALاحکام حکمیت ،1976قواعد حکمیت اطاق تجارت بین
المللی) ،(ICCقواعد حکمیت بین المللی لندن يا قواعد حکمیت تجارت استاکهولم را
استفاده نمايند}
{درصورتیکه اداره قواعد حکمیت  UNCITRALرا انتخاب نمايد ،مواد نمونوی ذيل
درج میگردد}
جز  1بند  2ماده  10شرايط عمومی قرارداد ،هر نوع منازعه ،مشاجره و يا ادعای ناشی
از اين قرارداد ،تخطی ،فسخ و يا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف
(خارج از جمهوری اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده) در مطابقت با قواعد
حکمیت UNICITRALصورت میگیرد.
{هرگاه اداره احکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی  ))ICCرا انتخاب نمايد ،آن ماده
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درج گردد}
جز  1بند  2ماده  10شرايط عمومی قرارداد :هر نوع منازعه ناشی از اين قرارداد ،توسط
يک يا بیشتر حکمان با استفاده از قواعد حکمیت اتاق تجارت بین المللی ( )ICCحل و
فصل می گردد.
{هرگاه اداره احکام حکمیت اطاق تجارت بین المللی استاکهولم را انتخاب نمايد ،آن
ماده درج گردد}
جز  1بند  2ماده 10شرايط عمومی قرارداد ،هر نوع منازعه ،مشاجره و يا ادعای ناشی از
اين قرارداد ،تخطی ،فسخ و يا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف (خارج
از جمهوری اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده) در مطابقت با قواعد حکمیت اطاق
تجارت بین المللی استاکهولم صورت میگیرد.
{در صورتیکه اداره احکام دادگاه بین المللی لندن را انتخاب نمايد ،آن ماده درج گردد}
جز  1بند  2ماده  10شرايط عمومی قرارداد ،هر نوع منازعه ،مشاجره و يا ادعای ناشی
از اين قرارداد ،تخطی ،فسخ و يا الغای آن با استفاده از حکمیت در محل بی طرف
(خارج از جمهوری اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده) در مطابقت با قواعد
حکمیت دادگاه بین المللی لندن صورت میگیرد.
 -2قراردادها با اکمال کننده داخلی جمهوری اسالمی افغانستان:
در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسالمی افغانستان
باشد ،موضوع قبل از ارجاع به محاکم ذيصالح به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان
را جع می گردد و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن
مرکز فراهم میگردد.
در صورت عدم رضايت يکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق
موضوع به محکمه ذيصالح راجع میگردد.
بند  1ماده  13شرايط

جزئیات انتقال و ساير اسناد يکه توسط اکمال کننده ارائه میگردد عبارت اند از:

عمومی قرارداد

به طور منظم و بسته بندی مناسب که به اجناس صدمه فزيکی نرسد بايد در میعاد
اعتبار قرارداد در محل تحويلی يعنی تعمیر دفتر مرکزی شرکت مخابراتی افغان تیلی
کام واليت کابل به اساس اصطالح تجارت بین المللی  DDPانتقال گردد.

اسناد فوق الذکر توسط اداره قبل از رسیدن اجناس دريافت خواهند شد ،درصورت عدم
دريافت ،اکمال کننده در مقابل هرگونه مصارف باالنتیجه مسوول خواهد بود.
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بند  1ماده  15شرايط

قیمت قابل تاديه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده ،قابل تعديل

عمومی قرارداد

{"نمی باشد" }

98

اداره تدارکات ملی – شرطنامه معیاری تدارک اجناس
بند  1ماده  16شرايط

{حکم نمونوی}روش و شرايط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت اين قرارداد قرار ذيل می

عمومی قرارداد

باشد:
شرایط پرداخت:




 100%پرداخت بر اساس مقدار واقعی تحویلی جنس فرمایش داده شده  /به چاپ رسیده در مقابل
انوایس و مشخصات جنس چاپ شده بعد از معاینه و تصدیق جنس توسط هیئت مؤظف تشریح و صدور
 GRNاز جانب مدیریت عمومی لوژستیک شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به شرکت قراردادی.
در صورتیکه کدام جنس به چاپ نمی رسد یا در جریان چاپ آن نواقص بروز مینماید در آنصورت ارایه
کننده خدمات مقصر تلقی گردیده و مکلف است تا اقدامات مقتضی جهت رفع نواقص را در ( )۱۰روز
کاری روی دست بگیرد در غیر آن این مورد باعث کاهش ارزش تخریب اجناس شبکۀ مخابراتی سالم
گردیده و پرداخت پول صورت نخواهد گرفت.
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بند  5ماده  16شرايط

مطابقت با مشخصات داده شده ،قبولی اجناس توسط هیئت معاينه و تکمیلی موفقانه

عمومی قرارداد

قرارداد صورت میگردد.
میعاد تاخیرپرداخت بعد ازاينکه فرمايش دهنده بايد به اکمال کننده تکتانه بپردازد
{قابل اجرا نیست}روز خواهد بود.
نرخ تکتانه قابل اجراء {نرخ به ارقام و حروف درج گردد}خواهد بود.

بند  1ماده  18شرايط

تضمین اجراء {ضرورت "است}

عمومی قرارداد

مبلغ تضمین اجراء 10فیصد از مجموع قیمت قرارداد}می باشد.
تضمین اجرا الی ختم قرارداد نزد اداره باقی میماند.
{مبلغ تضمین اجراء معموالً طور فیصدی قیمت قرارداد ذکر میشود .اين فیصدی مطابق
تصور خطر توسط اداره و اثرات عدم اجرای قرارداد توسط اکمال کننده تعیین می گردد.
در حاالت عادی ،فیصدی تضمین اجرا  %10می باشد.

بند  3ماده  18شرايط

در صورت نیاز به تضمین اجرا ،تضمین اجراء به واحد پولی {افغانی } می باشد.

عمومی قرارداد

{در داوطلبی های ملی ،تضمین اجراء بايد به واحد پولی جمهوری اسالمی افغانستان
(افغانی) باشد}
تضمین اجراء به شکل تضمین بانکیارائه می گردد.

بند  4ماده  18شرايط

استرداد تضمین اجراء  28روز بعد از ختم میعاد قرار دادصورت میگیرد.

عمومی قرارداد
بند  2ماده  23شرايط

بسته بندی ،عالمه گذاری و ارائه اسناد در داخل و بیرون بسته ها :با مهر و تاپه و امضاء

عمومی قرارداد

ريس ،معاون و يا صالحیت دار شرکت می باشد.

بند  1ماده  24شرايط

مسوولیت انتقال اجناس ،پوشش بیمه بايد طوريکه در شرايط تجارت بین المللی

عمومی قرارداد

) (Incotermsمشخص شده است ،می باشد .در صورتیکه در مطابقت با شرايط تجارت
بین المللی) (Incotermsنباشد ،طور ذيل{احکام مشخص بیمه ايکه باالی آن موافقه
صورت گرفته است به شمول پوشش ،مبلغ و واحد پولی درج گردد}می باشد(.قابل
تطبین نیست)
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بند  1ماده  25شرايط

مسوولیت انتقال اجناس طوريکه در شرايط تجارت بین المللی) (Incotermsمشخص

عمومی قرارداد

شده است ،می باشد.
در صورت که مطابق شرايط تجارت بین المللی) (Incotermsنباشد ،مسوولیت انتقال
طورذيل می باشد"{ :طبق اين قرارداد از اکمال کننده تقاضا خواهد شد تا اجناس را به
يک جای مشخص مقصد نهايی درداخل جمهوری اسالمی افغانستان که بنام محل پروژه
ياد می شود ،انتقال دهد .مصارف انتقال ،بیمه ،و گدام داری ،در قرارداد مشخص گرديده
توسط اکمال کننده پرداخت و در قیمت قرارداد اضافه میگردد}.

بند  1ماده  26شرايط
عمومی قرارداد

آزمايش و معاينه توسط هیئت معاينه طور ذيل صورت میگیرد:
 .1تفتیش و معاينه بصری
 .2تفتیش و معاينه فزيکی
 .3معیانه عملیاتی ( در صورت ضرورت)
و ساير معاينات در مطابقت به مشخصات داده شده در صورت که ايجاب کند ،توسط
هیئت معاينه صورت خواهند گرفت.

بند  2ماده  26شرايط

آزمايش و معاينه در {شرکت مخابراتی افغان تیلی کام -وزارت مخابرات و تکنالوژی

عمومی قرارداد

معلوماتی} راه اندازی میگردد.
جريمه تآخیر { 0.1فیصد از مجموع قیمت قرارداد در مقابل هر روز تاخیر} می باشد.

بند  1ماده  27شرايط
عمومی قرارداد

{ اندازه جريمه تآخیر  0.1فیصد در مقابل هر روز تآخیر و يا  0.5فیصدقیمت مجموعی
قرارداد در مقابل هر هفته تآخیر میباشد}
حد اکثرمبلغ جريمه تآخیر { }%10فیصداز مجموع قیمت قرارداد می باشد.
حد اکثر رقم پولی جريمه تآخیر يا غیابت الی ده فیصد قیمت مجموعی قرارداد می
باشد.

بند  3ماده  28شرايط

به منظور استفاده در امور مربوط به ورانتی ،مقصد نهايی {وزارت مخابرات و تکنالوژی

عمومی قرارداد

معلوماتی} می باشد.

بند  5ماده  28شرايط

جنس فوق الذکر به مدت يک سال کار

عمومی قرارداد
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-1

قسمت هشتم –فورمه های قرارداد

فورمه های قرارداد
فورمه اجناس11/

نامه قبولی آفر

فورمه اجناس12/

موافقتنامه قرارداد

فورمه اجناس13/

فورم تضمین اجراء

فورمه اجناس14/

فورم تضمین پیش پرداخت
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نامه قبولی آفر

2

فورم اجناس11/
تاريخ{ :تاريخ صدور اين نامه را درج نمايید}

شماره{ :شماره صدور اين نامه را درج نمايید}

از{ :نام اداره تدارکاتی را درج نمايید}
آدرس{ :آدرس اداره تدارکاتی را درج نمايید}
به{ :نام داوطلب برنده و شماره جوازفعالیت وی را ذکر نمايید}
آدرس{ :آدرس داوطلب برنده را درج نمايید}
اين نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و
بموجب آن اطالع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ {تاريخ را به ترتیب روز ،ماه و سال بنويسید} شما برای تدارک
{نام پروژه يا قرارداد را بنويسید} ،به قیمت قطعی مجموعی مبلغ {مبلغ را به ارقام و حروف بنويسید} ،طوريکه
درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه ،تدقیق و تصحیح شده است توسط اين اداره قبول
گرديده است.
لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده ( )10روز تقويمی از تاريخ صدور اين نامه ،در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و
طرزالعمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل ،تضمین اجرای قرارداد را طوريکه در
شرطنامه مربوطه درج و در ذيل تذکر گرديده ،به اداره تسلیم نمايید ،در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون
تدارکات ،تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود .معلومات مزيد در جدول ذيل درج می باشد:
مشخصات تدارکات /قرارداد{ :نام و مشخصات خلص تدارکات /قرارداد را درج نمايید}
شمارۀ تشخیصیه تدارکات{ :شماره قرارداد مربوطه را درج نمايید}
قیمت مجموعی قرارداد{ :قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمايید}
نوعیت تضمین اجرای قرارداد{ :نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گرديده است را
بنويسید}
مقدار تضمین اجرای قرارداد{ :مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمايید}
زمان عقد قرارداد{ :تاريخ و ساعت عقد قرارداد را بنويسید}.

2

طبق فقره ( ) 1حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است ،بعد از ختم میعاد اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد و يا رسیدگی به

اعتراضات داوطلبان ،در صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت آم ر اعطای مربوطه باشد ،نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نمايد ،در
صورتیکه قرارداد در حیطه صالحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد ،بعد از منظوری اين کمیسیون ،نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می
شود.
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مکان عقد قرارداد{ :محل عقد قرارداد را بنويسید}.
همچنین غرض مطالعه و مزيد معلومات شما ،مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه اين نامه به شما ارسال گرديد
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موافقتنامه قرارداد
فورمه اجناس12/

{داوطلب برنده اين فورمه را درمطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری می نمايد}
اين موافقتنامه قرارداد به تاريخ {روز ،ماه و سال درج گردد} میان
({ )1نام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد} جمهوری اسالمی افغانستان که منبعد بنام اداره ياد می شود و
({ )2نام اکمال کننده درج گردد} که شرکت ثبت شده تحت قوانین {نام کشور اکمال کننده درج گردد} که دفتر
مرکزی آن {آدرس اکمال کننده درج گردد}منبعد بنام "اکمال کننده" ياد میشود ،عقد گرديده است.
طوريکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی {جزئیات اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} آفر داوطلب
برنده را برای تدارک اجناس فوق به مبلغ {قیمت قرارداد را به ارقام و حروف ،بااسعار مشخصه درقرارداد درج گردد} که
منبعد بنام "قیمت قرارداد" ياد میشود ،قبول نموده است.
اين موافقتنامه موارد ذيل را تصديق مینمايد:
 -1درا ين موافقتنامه ،کلمات و اصطالحات همان معنی را افاده می نمايند که درشرايط قرارداد برای آنها در نظر گرفته
شده است.
 -2اسناد ذيل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر يک از آنها منحیث بخشی از قرارداد
استنباط میگردد:
( )1موافقتنامۀ قرارداد
( )2شرايط خاص قرارداد
( )3شرايط عمومی قرارداد
( )4نیازمنديهای تخنیکی (به شمول جدول نیازمنديها و مشخصات تخنیکی)
( )5آفراکمال کننده و جدول های اصلی قیمت
( )6اطالعیه اعطاء توسط اداره
({ )7هرگونه اسناد ديگر عالوه گردد}
 -3اين قرارداد باالی ساير اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجوديت تناقض يا عدم سازگاری میان اسناد
قرارداد ،ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.
 -4در مقابل پرد اخت قابل اجرا توسط اداره ،اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و
هر نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرايط قرارداد اصالح نمايد.
 -5اداره تعهد می نمايد که قیمت قرارداد و يا ساير مبالغ قابل اجرا تحت احکام اين قرارداد را در مقابل اکمال اجناس،
تهیه خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد بپردازد.
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بدينوسیله جانبین تصديق مینمايند که اين موافقتنامه درمطابقت با قوانین جمهوری اسالمی افغانستان بوده و سر از
تاريخ فوق الی تاريخ {روز ،ماه و سال درج گردد} قابل اعتبار می باشد.
به نماينده گی از اداره:
اسم{ :اسم درج گردد}
امضاء{ :امضای مقام ذيصالح }
عنوان وظیفه امضا کننده {عنوان وظیفه درج گردد}
در حضور داشت {شهرت شاهد درج گردد}

ازطرف و به نماينده گی از اکمال کننده:
اسم{ :اسم درج گردد}
عنوان وظیفه امضا کننده{ :عنوان وظیفه امضا کننده درج گردد}
امضاء{ :امضای مقام ذيصالح}
در حضورداشت {شهرت شاهد درج گردد}
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تضمین اجراء
فورمه اجناس13/
{به اساس درخواست داوطلب برنده ،بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نمايد}
تاريخ{ :روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}
شماره و عنوان داوطلبی { :شماره و تشريح مختصر داوطلبی درج گردد}
اسم بانک{ :اسم بانک درج گردد}
مستفید شونده{ :نام مکمل اداره درج گردد}
شمارۀ تضمین اجراء{ :شماره تضمین اجرا درج گردد}
اطالع حاصل نموديم که {نام مکمل اکمال کننده درج گردد} ،که منبعد بنام "اکمال کننده" ياد می شود ،قرارداد شماره
{شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز ،ماه وسال درج گردد} را که منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما
بمنظور اکمال { توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} عقد می نمايد.
عالوه برآن ،ما میدانیم که طبق شرايط اين قرارداد ،تضمین اجراء نیز الزم می باشد.
به درخواست اکمال کننده ،تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} را بمجرد
دريافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرايط مندرج قرارداد باشد ،بدون ارائه داليل و زمینه
های ارسال تقاضا ازجانب شما ،بپردازيم.
اين تضمین الی تاريخ {روز ،ماه و سال درج گردد} اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق اين تضمین بايد قبل
از تاريخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود.
اين تضمین تابع مقرره منتشره شماره  785اطاق تجارت بین المللی ،به استثنای فقرۀ  2ماده ( 20الف) آن میباشد.

{امضا ،نام و وظیفه نماينده با صالحیت بانک و اکمال کننده درج گردد}

{مهر بانک}

{مهر اکمال کننده}
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تضمین پیش پرداخت
فورمه اجناس14/
{به اساس درخواست داوطلب برنده ،بانک اين فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نمايد}
تاريخ{ :روز ،ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}
شماره و عنوان داوطلبی { :شماره و تشريح مختصر داوطلبی درج گردد}
اسم بانک{ :اسم بانک درج گردد}
{ورق رسمی بانک استفاده گردد}
مستفید شونده{ :نام مکمل اداره درج گردد}
شماره تضمین پیش پرداخت{ :شماره تضمین پیش پرداخت درج گردد}
ما {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}اطالع حاصل نموديم که {نام و آدرس مکمل اکمال کننده درج گردد} ،کهمنبعد
بنام "اکمال کننده" ياد می شود ،قرارداد شماره {شماره قرارداد درج گردد} مؤرخ {روز ،ماه وسال درج گردد} را که
منبعد بنام قرارداد ياد می شود با اداره محترم شما بمنظور اکمال {توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج
گردد}عقد نمايد.
عالوه برآن ،ما میدانیم که طبق شرايط اين قرارداد ،پیش پرداخت در مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.
به درخواست اکمال کننده ،تعهد می نمايیم که بدون چون و چرا مبلغ {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} را بمجرد
دريافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی
اجناس صورت گرفته باشد ،به شما بپردازيم.
اين تضمین از تاريخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده{روز ،ماه و سال درج گردد} الی تاريخ {روز ،ماه و سال درج
گردد} اعتبار و قابل اجرا می باشد.
اين تضمین تابع مقرره منتشره شماره  785اطاق تجارت بین المللی میباشد.
{امضا نماينده با صالحیت اخذ گردد}
{مهر بانک}
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