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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بين اوطلبی داسناد مشابه معياری طبقتوسط اداره تدارکات ملی شرطنامه معياری این 

تمویل می  1در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه عامهتوسط ادارات تدارکاتی المللی ترتيب گردیده و 

 . قرار می گيرداستفاده  مورددر روش های تدارکات داوطلبی باز، مقيد، و تدارکات از منبع واحد گردند 
 

 وتدارکات ل رزالعمن شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتيب گردیده و در صورت مغایرت ميان قانون و طای

 این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد.  مفاد
 

اليسی تدارکات ه واحد پصادر PPU/C016/1386شماره با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معياری تدارک اجناس منضمه متحدالمال 

 اسبق وزارت ماليه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد. 
 

سات تمویل کنندهتمویل ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موس 2ادارات تدارکاتی می توانند به پيروی از حکم جزء 

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

 

 مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:این شرطنامه از  قلن

 

 ر ریاست جمهوریریاست عمومی اداره امو

 اداره تدارکات ملی 

 ریاست پاليسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
 

www.npa.gov.af 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی ومصارف عامه تصریح گردیده که وجوه عامه 1

ی تبارات پولمکی و اعکبا طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره 

 که در اختيار اداره گذاشته می شود، می باشد.

 

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

 مومیاتعالف.  

جدول  5قسمت به منظور تدارکاجناس و خدمات ضمنی مندرج شرطنامه رااین دارها 1.1 داوطلبی ساحه -1ماده 

این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر نمبرتشخيصيه،. نامصادر مينمایدنیازمنديها

 .درج می باشدمعلومات داوطلبی  صفحهدرتشخيصيه هربخش 

 :شرطنامه این در

همراه با مانند فکس، ایميل و تلکس به معنی انجام ارتباطات طور تحریری  "کتبی"اصطالح  -1

 می باشد؛وسط طرف مقابل تياسناد دریافت

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

 به معنی روز تقویمی می باشد. "روز" -3
قسمتی از و تعهد را مراحل پيشبرد آن تمویل اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول  2.1 

صادر به منظور آن  قرارداد که این شرطنامهتحت  موجهوجوه مالی تعهد شده را برای تادیات 

از  اختصاص داده شده برای ادارات ه عبارت از هر نوع منابع پولیوجو.گيردبه کار می گردیده است

بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختيار دولت 

 قرار گرفته اند می باشد.

داوطلبی و اصول عالی اخالقی را در مراحل  اردادی و قراردادی فرعی مکلف استاداره، داوطلب، قر 3.1 فساد و تقلب -3ماده 

 ی مفاهم ذیل را افاده می نمایند:روی این ملحوظ اصطالحات آت مایند.رعایت ن را اجرای قرارداد

درخواست،دریافت، دادن  یا پيشنهاد به صورت مستقيم یا غيرمستقيم هرچيز از فساد: عبارت  -1

را تحت تاثير قرار ( با ارزشيکه به صورت غيرمناسب کارکردهای جانب دیگر )کارمندان تدارکات

 دهد.

ری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذا -2

کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غير مالی و یا اجتناب از 

 اجرای مکلفيت ها صورت گيرد.

تبانی: عبارت از سازش ميان دو یا بيشتر داوطلبان و یا ميان داوطلبان و کارمندان اداره که به  -3

ظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثيرقراردادن نادرست اعمال سائرین من

 طرح گردیده باشد.

تهدید و یا ضرر رسانيدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر عبارت از اجبار:  -4

 ی باشد.ان به صورت مستقيم یا غير مستقيم مداوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آن

تخریب، تزویر، تغيير یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در عبارت از اخالل و موانع: ایجاد  -5

 می باشد. و یا امور نظارتی مربوط پروسه تدارکات

مستقيماً یا ازطریق نماینده مرتکب فساد، که ای را اداره پيشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده  3.2

 نماید.می ، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو تبانیتقلب، 

، ند ادارهتوسط کارمدر مراحل تدارکات و اخالل ، اجبار تبانی، اداره در صورت ارتکاب فساد،تقلب 3.3

 ارجاع می نماید.موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط 

( ماده چهل و نهم قانون 1فقره )در صورت ارتکاب اعمال مندرج یا قراردادی را داوطلب اداره  3.4

 .نمایدتدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می 
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یادداشت ها و حسابات، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمينه تفتيش و بررسی  3.5

موظف از جانب ادارهفراهم  سایراسناد مربوط به تسليمی آفر و اجرای قرارداد را توسط مفتشين

 نماید.

واجد داوطلب-4ماده 

 شرایط
 

ه حصفمندرجمحدودیت های  رعایتبا  تابعيت هرکشوری راميتوانند شرکای وی داوطلب و  4.1

ساکن، تبعه  ،در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعید. داشته باشن معلومات داوطلبی

، تبعه همان کشور قوانين همان کشور فعاليت نمایدبوده و یا مطابق یک کشور در ثبت  و یا

 محسوب می گردد.

با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط اداره جهت انجام خدمات مشورتی برای  داوطلب هرگاه 4.2

مربوط به تدارکات مورد نظر گماشته شده درحال حاضریا  اسنادتهيه طرح، مشخصات، وسایر 

تدارکاتی ارائه نموده باشد درگذشته ارتباط داشته و یا  بيشتر ازیک آفر را درعين مراحل 

در تضاد منافع واقع می گردد. (مجاز باشد این دستورالعمل 13مگراینکه آفرهای بدیل طبق ماده )

 هليت پنداشته می شود.داوطلب فاقد اتضاد منافع،  وقوعصورت 

بان اوطلدید. لست عقد نمامحروميت پروسه و یا تحت اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده  4.3

 اشد. قابل دریافت می بویب سایت اداره تدارکات ملی از  محروميتپروسه و تحت  محروم شده

 .نداشته باشندتشبثات دولتی درصورتی واجد شرایط می باشند که تضاد منافع  4.4

ایه اشد اربقابل قبول اداره  به شکل کهداوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبيت اهليت خویش را  4.5

ورت می صتدارکات اجراات طرزالعمل ( حکم چهل و پنجم 3، در غير آن طبق هدایت فقره )نماید.

 گيرد. 

و اجناس -5ماده 

واجد خدمات ضمنی 

 شرایط

می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد اجناوليدبع تمن 5.1

 باشد. صفحه معلومات داوطلبیشده در 

تی و يسات صنعتاس تجهيزات، توليدات،ماشين آالت، مواد خام، ،اشيا مادهشاملدر این اصطالح اجناس  5.2

 ردد. گبه شمول  خدمات بيمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می  هخدمات ضمنی مربوط

 یا در پروسس شده وو  بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، توليدبع اصطالح من 5.3

 باشد.  ماهيت اوليه آن تغيير نمودهسایر مراحل صنعتی  طینتيجه ساخت، پروسس و یا
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 شرطنامه محتوياتب.  

های  بخش-6ماده 

 شرطنامه
های ذیل می باشد. تمام  قسمتبوده و در برگيرنده  3و  2، 1های  بخشاین شرطنامه حاوی  6.1

 .می باشنداین شرطنامه  ءجزستورالعمل نيز این د8ضمایم صادره طبق ماده 

 طرزالعمل های داوطلبی :1بخش

 دستورالعمل برای داوطلبان  :1قسمت 

 معلومات داوطلبی : صفحه2قسمت 

 ارزیابی و اهليت هایمعيار  :3قسمت 

 فورمه های داوطلبی  :4قسمت 

 نیازمنديها: 2بخش 

 نيازمندیهاجدول  :5قسمت 

 قرارداد:3بخش 

 شرایط عمومی قرارداد :6قسمت 

 شرایط خاص قرارداد :7قسمت 

 های قرارداد همرفو :8قسمت 

 از شرطنامه نمی باشد.  بخشاعالن تدارکات  6.2

فحه صطوری که در  ویده تقيماً از اداره و یا نماینمس شرطنامه و ضمایم آندر صورتيکه  6.3

 نامه وشرطدر وليت هر نوع کمی و کاستی ئ، مساخذ نگردیده باشدذکر شده، معلومات داوطلبی

 ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد. 

 ماید.نررسی ب راداوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه  6.4

 واند.رد آفرشده ميت منتج به شرطنامه مندرجخواست شده عدم ارائه معلومات یا اسناد در

توضيح  -7ماده 

 شرطنامه
بصورت کتبی با تماس به آدرس  داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بيشتر را از اداره 7.1

در ( روز 7اینکه مطالبه متذکره حد اقل ) مطالبه نماید، مشروط برصفحه معلومات داوطلبیمندرج 

ميعاد تسليمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. ختم قبل از ( روز در داوطلبی مقيد 4داوطلبی باز و )

( روز توضيح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضيح به تمام 3اداره درخالل مدت )

 ه اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال ميگردد.داوطلبانيکه شرطنامه را دریافت نمود

 طرزالعمل کم سی امح ، تعدیل شرطنامه را الزم بداند، با رعایتمطالبه شده ضيحادارهباالثر توهرگاه  7.2

 جراآت می نماید.این دستورالعمال 24 ماده 2و بند تدارکات

ک ای اشتراب برد، از داوطلميتوان دارهاپيرامون مندرجات شرطنامه، االتجواب به سوبه منظورتوضيح و 7.3

 ید. دعوت نماداوطلبیمعلومات  صفحهدر  مندرجقبل ازداوطلبی درمحل، تاریخ ووقت  در جلسه

( روز قبل 3)قل داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد ا صورتيکه سوال از داوطلب تقاضا می شود تا در 7.4

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسليم نماید. اری از تاریخ برگز
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ده بعد شتهيه  ارایه شده در جلسه و جواباتاالت وجوابات گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سو 7.5

 ميگردد. رسالانموده اند،  داوطلبانيکه شرطنامه را اخذ( روز به تمام 5)حد اکثر از جلسه درمدت 

 ثر نمی سازد. را متا ویاهليت  ،از داوطلبیقبل در جلسه  داوطلب عدم حضور 7.6

تعدیل -8ماده 

 شرطنامه ها
 تسليمی آفر ها با صدور ضميمه شرطنامه را تعدیل نماید.( روز قبل از 3حد اقل الی )، ميتواند اداره 8.1

ت دریاف ه جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانيکه شرطنامه راصادر ضمایم  8.2

 نموده اند ارسال ميگردد. 

ه یک ضميم ر، طیجهت تهيه آف داوطلبان قراردادن وقت کافی برای به منظور دراختيار اداره می تواند 8.3

 تمدید نماید.دستورالعمل این  24 ماده 2 بنددر مطابقت با ميعاد تسليمی آفر ها را 

 تهیه آفرها  .ج

رف امص -9ماده 

 داوطلبی
اداره بدون در نظر داشت نتيجه مراحل تمام مصارف تهيه و تسليمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و  9.1

 .نداردليتی درقبال همچون مصارفوئگونه مسهيچيتدارکات

 بان آفرز - 10ماده 
مشخص گردیده ترتيب  صفحه معلومات داوطلبیآفر، اسناد و مراسالت مربوط به آن به زبان که در  10.1

اداره ،اسناد حمایوی و سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه ميگرددد. درميگ

 به آفر، توضيحجهتلزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. در صورت می تواند 

 می گردد.استناد   ارایه شدهترجمه 

اسناد شامل -11ماده 

 آفر
 :می باشدشامل آفر اسناد ذیل 11.1

، 12 موادقيمتدرمطابقت با  های و جدولر، فور معلومات اهليت داوطلبان تسليمی آففورمه  -1

 دستورالعمل؛این  15و  14

 ؛ این دستور العمل 21درمطابقت با ماده و یا اظهارنامه تضمين آفر درصورت لزوم تضمين آفر  -2

 ؛این دستورالعمل 22 مادهدرمطابقت با صالحيت نامه معتبر کتبی  -3

 ؛دستورالعمل این 16 مادهدرمطابقت با  داوطلب واجد شرایط بودناسناد  -4

این  17 مادهآن درمطابقت با  ضمنی اجناسو خدمات واجد شرایطتثبيت منشااسناد و مدارک  -5

 ؛دستورالعمل

  30و  18 وادطبق مضمنی آن با شرطنامه  اجناس و خدمات تثبيت مطابقت  اسناد ومدارک -6

 دستورالعمل؛این 

این دستورالعمل  19طبق ماده داوطلب جهت اجرای قرارداد اهليتتثبيت اسناد ومدارک  -7

 ؛  صورتی قبولی آفردر

 .معلومات داوطلبی هصفحسایر اسناد مطالبه شده در -8

 فورمه - 12ماده 

 تسليمی آفر و جدول
بدون کدام تغيير خانه پری   () فورمه های داوطلبی 4قسمت شامل در   تسليمی آفر فورمه 12.1

 ا صالحيت داوطلب امضا و مهر گردد، در غير آن آفر وی رد ميگردد.شخص بگردیده و  توسط 
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 قيمت های 
اصل  آن را به صورت مناسب طبق ضمنی قيمت برای اجناس و خدمات های جدولباید داوطلب  12.2

مهر و  زا دو بعترتيب (فورمه های داوطلبی) 4قسمت موجود درآن با استفاده از فورمه های 

 نماید.تسليم )رئيس، معاون یا نماینده با صالحيت( امضا شخص با صالحيت

 آفرهای بدیل -13ماده 
از قبولی  معلومات داوطلبی صفحهی قابل قبول خواهد بود که در صرف در صورتآفرهای بدیل  13.1

 آن تذکر رفته باشد.

قيم آفر  -14ه ماد

 و تخفيفات
قيمت باید های تسليمی آفر و درجدول  ارایه شده توسط داوطلب درفورمهو تخفيفات  قيمت ها 14.1

 د.درمطابقت با شرایط ذیل باش

 د. ارایه گردبه صورت جداگانه  قيمت  های در جدول واقالم قيمت ها برای تمام بخش ها  14.2

موعی ت مج،  قيمتخفيفات پيشکش شده بعد از اجرایقيمت که در فورمه تسليمی آفر ارایه ميگردد 14.3

 .  می باشدآفر 

ورم )فآفر  و روش اجرای آنرا در فورم تسليمی هرگونه تخفيف بدون قيد وشرط مکلف است  داوطلب 14.4

  واهد بود.در غير آن پيشنهاد تخفيف قابل قبول نخنماید.  پيشنهادو جدول قيمتخویش( 3شماره 

ید جد ایشویر وسایر اصطالحات مشابه تابع احکام مندرج درتجارت بين المللی شرایط  اصطالحات 14.5

 صفحهدر  طوریکهپاریس، منتشره اطاق بين المللی تجارت (Incotermsتجارت ) شرایط بين المللی

 تذکر رفته است، می باشد. معلومات داوطلبی

که در اینگر منمی باشد.  تغييردر جریان اجرای قرارداد، قابل قيمت های ارایه شده توسط داوطلب  14.6

دانسته  وابگوطوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قيمت قابل تغيير غير ج معلومات داوطلبی صفحه

اوطلبی دميگردد. درصورتيکه مطابق صفحه معلومات  رددستورالعمل این  30شده و مطابق ماده 

عدیل ه بلکه تردیدرد نگ اشد، آفر ارایه شده با قيمت ثابتتعدیل قيم در جریان اجرای قرارداد مجاز ب

 قيم صفر در نظر گرفته می شود. 

. يم نمایدکات تقسدر روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدار را به بخش ها اداره می تواند تدارکات  14.7

ت برای رائه قيمدر صورت عدم ااقالم هر بخش ارایه ميگردد.  صد فيصدتمام بخش ها و قيمت ها برای 

 طبيقتقابل حکم و چهل و هشتم طرزالعمل تدارکات ( 1فقره ) 2 جزتمام اقالم شامل هر بخش 

،  ی شوندگشائ صورتيکه آفر های تمام بخش ها در عين زمان بازداوطلب  می تواند در ميباشد. 

 را پيشنهاد نمایند. ک بخش ی بيشتر ازقرارداد تخفيف مشروط برای عقد 

 اسعار آفر-15ماده 
معلومات  صفحهقيمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در  باید داوطلب 15.1

 طوری دیگر تذکر رفته باشد. داوطلبی

اسناد -16ماده 

اهليت  تثبيت

 داوطلب

تسليمی آفر  باید فورمهداوطلب دستورالعمل،این  4 مادهدرمطابقت با واجد شرایط بودنتتثبيبه منظور 16.1

نماید. درصورت عدم ارایه و یا ارایه آن به صورت را خانه پری (داوطلبیفورمه های  )4قسمتمندرج
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 پنداشته نميشود.ناقص واجد شرایط 

اسناد -17ماده 

واجد شرایط  ثبوت

بودن اجناس 

 ضمنیوخدمات 

ور منشآ اظهار نامه کش بایدداوطلب  ،آنضمنی  اجناس و خدماتتثبيت واجد شرایط بودن  به منظور 17.1

درمطابقت با را می باشد، (فورمه های داوطلبی) 4قسمت شاملجدول های قيمت  که شاملتوليد 

 د.نمایخانه پری دستورالعمل  این  5ماده 

تثبيت  اسناد–18ماده 

تطابق اجناس و 

 خدمات ضمنی آن

و معيارهای  شرطنامهمشخصات مندرج اب ضمنی آن مطابقت اجناس وخدماتتثبيت به منظور  18.1

با مشخصات اجناس مدارک مستند را مبنی برتطابق آفرخویش ، داوطلب باید ضممربوط آن

 ه نمایند.ارای(نیازمندی ها جدول) 5قسمت مندرجتخنيکی ومعيارات 

 وه جات ميتواندنوشته جات، نقشک تثبيت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه مدار 18.2

ات و مشخصاعداد و ارقام بوده و شامل توضيح مفصل و قلم وار مشخصات تخنيکی هر قلم 

صات و آن در مطابقت با مشخ دمات ضمنیاجناس و خجوابگو بودن  تخمينی آن و نشان دهنده

 معيارات آت ازمعيارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند توضيح انحرافات و استثن

 جدول نيازمندیها را نيز شامل نماید. 

ات ملزوم و سایرمنابع و قيم فعلی پرزه جات اضافی، ابزارخاص  شامل مکملداوطلب باید لست  18.3

معلومات  صفحهوم اجناس درجریان مدت مشخص در اکارآیی مناسب و مدبرای 

 تهيه نماید.راداوطلبی

سط ها تو ککتال وعالیم تجارتی و  موادمعيار های تعيين شده برای شيوه توليد/ساخت، پروسس  18.4

ر اجناس ه سایصرفبمنظور شرح نيازمندی بوده و ارایکه در جدول نيازمندیها درج گردیده، اداره

های معيارراجناس مطابق با سای داوطلب می تواندمطابق معيارات مندرج را محدود نمی سازد. 

و  بوده اداره مندیرا در صورتی که جوابگوی نيازکيفی، عالیم تجارتی و شماره های کتالگ 

 نماید.   ارایهاشد را ب هامندرج جدول نيازمندیمعادل یا باالتر از مشخصات

اسناد -19ماده 

اهليت  ثبوت

 داوطلب

برای اداره با در نظر داشت  قبولی آفر  اهليت داوطلب جهت اجرای قرارداد درصورت تثبيت  مدارک  19.1

 حاالت ذیل قابل قبول می باشد.

در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته  اجناس توسط داوطلب عدم ساخت و توليدکه در صورت  -1

که  فورمه های داوطلبی () 4قسمت باشد، داوطلب اجازه نامه توليد کننده را در فورم شامل 

می جمهوری اسالاجازه توليد کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در  نشان دهنده

 ارایه نماید؛  را دافغانستان باش

داوطلب کهدر جمهوری اسالمی افغانستان فعاليت  ،معلومات داوطلبی هصفحدر صورت تذکر در  -2

به منظور حفظ توانمند و مجهز را  با وی صورت ميگيرد، باید  نمایندهقرارداد  عقد تجارتی نداشته و 

به ، انجام مکلفيت های عرضه پرزه جاتطوری که در شرایط قرارداد تذکر رفته و مراقبت، ترميم و 

 اید؛اداره معرفی نم

را بر آورده )معیارهای ارزيابی و اهلیت(  3قسمت شرایط اهليت مندرج  از هریکباید داوطلب  -3
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 نماید.

لف به دو یا بيشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مک( JVشرکت مشترک )در صورت که داوطلب  19.2

 رعایت موارد زیر می باشد: 

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

 امضا شده باشد؛مهر و آفر بمنظور الزاميت قانونی آن توسط تمام شرکا  -2

 تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبيق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛ -3

یکی از شرکا منحيث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤليت ها و پذیرش  -4

 باشد؛رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می 

 اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت ميگيرد؛ -5

 .نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است -6

يصد و شریک ( ف25برای مطابقت با حد اقل معيارات اهليت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل ) 19.3

رکت شارقام اهليت هر شریک ( فيصد معيار های اهليت را تکميل نماید. 40اصلی حد اقل )

هليت را ( فيصد معيار ا100مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام  اهليت شرکا حد اقل )

 منابع عدم تکميل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و تکميل نماید.

 وسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود.قراردادی فرعی در تکميل معيار ها ت

ميعاد  -20ماده 

 اعتبار آفرها
در داوطلبی ید. این مدت درج می نمامعلومات داوطلبی هصفحرا در آفر هااعتبار  ميعاداداره  20.1

بعد از ختم ميعاد تسليمی آفر ها باشد. آفر های با مدت  ( روز90از ) کمترنمی تواند های ملی 

ن در داوطلبی بياعتبار کمتر از ميعاد مندرج این شرطنامه، غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد.

 روز بوده نمی تواند. 120از المللی ميعاد اعتبار آفر کمتر 

کتبی مطالبه نماید. در طور از داوطلبآنميعاد اعتبار آفر را قبل از ختم  تمدید اداره می تواند 20.2

تضمين آفر نيز برای مدت مشابه تمدید ميگردد. ميعاد اعتبار صورت تمدید ميعاد اعتبار آفر، 

تمدید  در صورت رد درخواست .داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغييرات وارد نماید

 گردد. مستردمی وی ، تضمين آفرز جانب داوطلبا ميعاد اعتبار آفر

 آفر تضمين-21ماده 
آفر  تهيه نماید. منحيث جزء آفر خودمکلف است، تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر را داوطلب  21.1

 بدون تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد.

یا  فغانی وامشخص گردیده و می تواند به  واحد پول  معلومات داوطلبی هصفحدر تضمين آفرمقدار  21.2

 سایر اسعار قابل تبدیل ارایه گردد. تضمين آفر می تواند:

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

ه هر گا د.نمای هر کشور واجد شرایط تهيه مالی داوطلب می تواند تضمين آفر را از یک نهاد معتبر -2

نهاد  د، بایدموقعيت داشته باشخارج از جمهوری اسالمی افغانستان تضمين آفر  ادر کنندهنهاد ص

   نماید.تضمين آفر را  ضمانت مالی مشابه در داخل جمهوری اسالمی افغانستان اجرای 

فورمه های )4قسمت مندرج تضمين آفر تضمين آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های  -3
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، ترتيب منظور گردیده باشدو یا فورمه های دیگری که قبل از تسليمی آفر توسط اداره  (داوطلبی

 گردد. 

اسرع وقت   با درخواست کتبی اداره به،  این دستورالعمل 21 ماده 5بند هدایت در صورت تطبيق -4

 باشد.  پرداختقابل 

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

ز ر ايشتبروز  (28)حد اقل ،لدستورالعماین  20 ماده 2بند مطابقت با اعتبار تضمين آفر درميعاد  -6

 .ميعاد اعتبار آفر و یا ميعاد تمدید شده آن باشد

ن دستورالعمل ای 21( ماده 1در صورت که تضمين آفر یا اظهارنامه تضمين آفر در مطابقت با بند ) 21.3

وق فابق بند فر مطمطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آ

 د، غير جوابگو پنداشته شده رد می گردند. نباشالذکر 

به دستورالعمل ین ا  44 داوطلب برنده طبق مادهاز عقد قرارداد با بعد وفق مآفر داوطلبان غير  تضمين 21.4

 .مسترد ميگردد آنان

 در حاالت ذیل  اظهارنامه تضمين آفر اجرا و یا تضمين آفر مسترد نمی گردد: 21.5

 بعد از انقضای مدت معينه تسليمی آن؛ انصراف از آفر در صورت تغيير یا  -1

ده در شجدول قيمت های ارایه در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی در  -2

 آفر؛

 ؛قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه عقد اجتناب داوطلب برنده از -3

 داوطلب برنده؛توسط فراهم نکردن تضمين اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه  -4

 به دليل تخطی در این داوطلبی. در صورت محروميت داوطلب  -5

بنام  ایدفر یا اظهار نامه تضمين آفر ب، تضمين آباشد JV)) مشترک شرکت داوطلبکه در صورت  21.6

ام فر بنآداوطلب مشترک باشد. درصورت که داوطلب مشترک قانونآ ایجاد نگردیده باشد، تضمين 

  (داوطلبی فورمه های) 4 قسمتشاملداوطلب مشترک موافقت نامه ایجاد تمامی شرکای شامل

 ترتيب گردد. 

 آفرالزم نباشد، و تضمينمعلومات داوطلبی صفحهطبق  هر گاه  21.7

این  20ماده  2انصراف نماید. حالت مندرج بند  اعتبار آفر ميعاد از آفر خویش در جریان داوطلب -1

 دستورالعمل از این امر مستثنی است؛ 

 تضمينشود؛ یا امضای قرارداد ن حاضر به دستورالعمل این 43، طبق ماده داوطلب برنده درصورتيکه -2

 تهيه نموده نتواند. دستورالعملاین  44 را درمطابقت با ماده اجراء

برای غير واجد شرایط ، صفحه معلومات داوطلبیمدت مندرج را برای  متذکره ميتواند داوطلب حکومت

از آن تذکر  صفحه معلومات داوطلبی مشروط بر اینکه در  نماید.اعالم عقد قرارداد با همان اداره 
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 رفته باشد.  

 امضاء آفر -22ماده 
ترتيب و این دستورالعمل  11 ادهمتمام اسناد شامل آفر را مطابق  اصلیمکلف است، یک نقل  داوطلب 22.1

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

درصورت موجودیت تفاوت ميان اصل تسليم گردد.  معلومات داوطلبی صفحهبه تعداد مندرج 

 .وکاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود

 

انونی قاینده نمباید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط  آفراصل و کاپی های  22.2

 داوطلب امضاء گردد. 

خصيکه وسط شهرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار ميباشد که ت 22.3

 شده باشد.  امضاماینده با صالحيت داوطلب نآفررا امضا نموده 

 

 تسلیمی و گشايش آفرها  .د

 تسليمی، مهر -23ماده 

 آفر و عالمت گذاری
آفر ها در صورت  یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونيکی شخصاً داوطلب می تواند آفر خویش را  23.1

 ، امکان پذیر می باشد.معلومات داوطلبی صفحهدر تذکرآن 

 به شمولآن را  کاپی هر با ید اصل و تسليم مينمایند، یا پست شخصاانيکه آفرهای خود را داوطلب -1

ده شده باشد، در پاکت های دستورالعمل اجازه دااین  13 آفرهای بدیل، درصورتيکه طبق ماده

حاوی اصل و کاپی پاکت ها بنویسند.  "کاپی"و  "اصل" کلمۀو باالی آنها  سربسته گذاشته جداگانه

این ماده  3و  2 های بند اجراآت در روشنی متباقی در داخل یک پاکت گذاشته شوند. های آفر

 صورت ميگيرد.

 معلومات داوطلبی ارسال ميگردند. صفحهطرز ارسال مندرج  طبق آفر های الکترونيکی -2

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

 ؛در آن درج باشد نام و آدرس داوطلب -1

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

وضيحات تو هر نوع  1ماده  1نمبر تشخيصيه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند نام،  حاوی -3

 معلومات داوطلبی باشد.  صفحهاضافی مندرج 

 27ه ماد 1 مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند هشدارحاوی  -4

 باشد. 

زگشایی با و مفقود شدن محتویات تعویض/ ولئعدم مهر و عالمت گذاری الزم آفر، اداره مس درصورت 23.3

 قبل از وقت آن نخواهد بود. 
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ميعاد –24ماده 

 هاتسليمی آفر
 تسليم گردند. معلومات داوطلبی صفحهندرج مفر ها باید قبل از ختم ميعاد آ 24.1

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

دامه اید شده ميعاد تسليمی تمددر طول در اینصورت  تمامی حقوق و مکلفيت های  اداره و داوطلب 

 .  می یابد

آفر –25ماده 

 رسيده های ناوقت
 د.نميگرد مسترد دون باز شدنبر های ناوقت رسيده آف 25.1

 -26ماده 

، تعویض و انصراف

 هاتعدیل آفر

با  سال اطالعيه کتبی که توسط نمایندهمی تواند، قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها، با ار داوطلب 26.1

صالحيت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صالحيت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را 

تعدیل آفر های تعویض، انصراف یا اطالعيه کتبی توام با تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. 

 بوده و این اطالعيه باید: شده

ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط نيز با این دستورالعمل 23و  22در مطابقت با مواد  -1

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

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

 . از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو باره مسترد ميگردد در صورت انصراف 26.2

 تم ميعادخها و  ميان ضرب االجل تسليمی آفر در فاصله زمانیآفر هاهرگونه انصراف، تعویض و تعدیل  26.3

صورت  آفرار اعتبتمدید شده اعتبار آفر  طوری که در فورمه تسليمی آفر تذکر رفته بشمول ميعاد 

 واند. گرفته نمی ت

 آفر گشایی–27ماده 
 یمعلومات داوطلب در صفحهزمان که  ده را در محضر عام در محل، تاریخواداره آفر های دریافت ش 27.1

 مربوط ش خاص آفر گشاییارسال آفر ها بصورت الکترونيکی، رودر صورت . تذکر رفته، باز می نماید

 درج گردد.معلومات داوطلبی  صفحهدر 

 

انی نش "فانصرا" ایی ابتدا آفر هایی را که با کلمهریيس هيئت آفر گش در مجلس آفر گشایی، 27.2

 اعالم وا ر ند، انصراف خویش را تسليم نموده ا اطالعيهشده و قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها 

الحيت صام با تو "انصراف"بدون باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمۀ 

 نصراف کهعيه اموجودیت اطال گردد. انصراف از آفر ها صرف در صورتباشد، باز مينارائه شده نامه 

يگردد. رائت ماست. صالحيت نامه در جلسه آفر گشایی قتوام با صالحيت نامه معتبر باشد، مجاز 

اکت آفر آفر پ باز خواهد شد.  هر گاه نشانی شده "تعویض"ای که با کلمۀ متعاقبًا، تمام آفر ه

ف در ر ها صرصالحيت نامه نباشد، باز ميگردد. تعویض آف توام با "تعویض"با کلمۀ  نشانی شده

الحيت ست. صصورتی موجودیت اطالعيه تعویض آفر که توام با صالحيت نامه معتبر باشد، مجاز ا

نی شده، نشا "تعدیل"نامه مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت ميگردد. بعداً آفر های که با کلمۀ 

عيه ت اطالتعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیویات آن به تفصيل خوانده می شود. باز و محت

گشایی  ه آفرتعدیل آفر که توام با صالحيت نامه معتبر باشد، مجاز است. صالحيت نامه در جلس

 قرائت ميگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها ميگردند. 
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یل، ر های بدو آف هيئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قيم آفر بشمول هرگونه تخفيف 27.3

رائت می قداند موجودیت تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر و سایر جزئيات را که اداره مناسب ب

ر د اشندجلسه داوطلبی قرائت گردیده بنماید. آفر های بدیل و تخفيفات صرف در صورت که در 

نا وقت  25اده م 1ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

 رسيده باشد. 

ور خانه ه مذکهيئت آفر گشایی، فورم های معياری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلس 27.4

( می اشتيپا دقت چسپ شفاف )اسکونيت و عدم تغيير در مندرجات آنها بئو بمنظور مصپری، امضاء

 نماید. 

 . ارزيابی و مقايسه آفرهاهـ

 محرميت-28ماده 
اهليت بعدی ارزیابی و ، ارزیابی تخنيکی مقایسهمالی و  ، ارزیابیارزیابی ابتداییمعلومات مربوط به  28.1

افشاء  نبایدالی زمان نشر اطالعيه تصميم اعطاء قرار داد محرم بوده،  عطاء قراردادداوطلبان و پيشنهاد ا

 گردد.

، قایسهالی و ممارزیابی ، ارزیابی ابتداییاحل توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مر تالشهر نوع  28.2

 .ی ميگرددد آفرورمنجر به  بعدی اهليت داوطلبان و تصميم اعطای قرار دادتخنيکی و ارزیابی ارزیابی 

ا قاضای تماس بتعقد قرارداد، درصورتيکه داوطلب  زمانآفر گشایی الی ، از28ماده 2علی الرغم بند  28.3

 دهد.  ا انجامداوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن ر مراحل را درهرمورد مربوط به اداره

رزیابی ا - 29ماده 

 ابتدایی

ابتدایی را جهت تشخيص مکمل بودن آفر ها با در نظر داشت موارد ذیل راه اندازی می اداره ارزیابی   29.1

 نماید:

 آفر به شکل درست آن مطابق شرطنامه مربوط تسليم داده شده است؛ -1

 صفحه معلومات داوطلبیتضمين آفر به شکل و مبلغ درست تحویل گردیده و برای مدت مندرج  -2

 قابل اعتبار است؛

 انحرافات عمده یا مغایرت با شرایط شرطنامه تحویل گردیده است؛آفر بدون  -3

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

 آفر برای حد اقل مدت الزم اعتبار دارد؛ -5

 آفر با سایر شرایط کليدی شرطنامه منطبق می باشد.

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

توضيح آفر –30ماده 

 ها
مطالبه نماید. توضيح داوطلب نيز بشکل توضيح اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی  30.1

، ماهيت، و قيمت آفر تغيير وارد صورت گرفته و نميتواند در محتوا کتبی مطابق مندرج در خواست،

هر نوع توضيح ارایه شده بدون در نماید، مگر اینکه تصحيح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 



 شرطنامه معیاری تدارک اجناس

 

12 
 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد.

جوابگویی -31ماده 

 آفرها
 تشخيص ميدهد.آفر جوابگو را بر اساس محتویات آفر اداره  31.1

ایط و يارات، شربا معمطابق آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده آفر جوابگو  31.2

 ه:د کشو فتادگی زمانی عمده پنداشته میشرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم امشخصات 

 د؛اشبداشته  س و خدمات تحت قراردادکارایی اجنا یا قابل مالحظۀ باالی حدود، کيفيت ثير تا -1

رار داد قاین  بااسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفيت های داو طلب تحت ناسازگاری -2

 ؛نمایدمحدود  ف شرطنامه بر خال را

 باعث کاهش موقعيت رقابتی سایر داوطلبان گردد.  در صورت تصحيح، -3

یا  اتت، استثنانحرافا و بعداً با اصالحرد گردیده نباشد جوابگو آفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه 31.3

 قلم افتاگی جوابگو نميگردد. 

عدم انطباق، –32 ماده

و از قلم  اشتباهات،

 افتادگی

را که عمده نباشد، مد نظر نمی  آفردر عدم انطباق یا از قلم افتادگیاداره  در صورت جوابگو بودن آفر، 32.1

 گيرد.

ا یت ضروری معلوما باز داوطلب در ميعاد زمانی مناس  اداره می تواند در صورت که آفر جوابگو باشد،  32.2

ز قلم صحيح  اتانطباق یا از قلم افتادگی غير عمده مطالبه نماید. به منظور تصحيح عدم سندی را 

ت توسط علومامدر صورت عدم ارایه  افتادگی ها به هيچ صورت مرتبط به قيمت آفر بوده نمی تواند.

 داوطلب، آفر  رد شده می تواند. 

 تصحيح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذیل صورت ميگيرد:  32.3

 شده، ، قيمت فی واحد مد نظر گرفتهدر صورت عدم توافق قيمت فی واحد با قيمت مجموعی -1

عشاری ح کدام عالمه ايبه صورت واضاداره  مگراینکه ازنظرقيمت مجموعی تصحيح ميگردد.

رفته گدرقيمت فی واحد بيجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قيمت مجموعی مد نظر 

 اصالح می گردد؛ه و قيمت فی واحد شد

وده و بتبار موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اع درصورت -2

 یا حاصل تفریق باید اصالح گردد؛ حاصل جمع

 ر خواهدراعتباو ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدا مبلغ به حروفهرگاه تفاوتی ميان  -3

غ به ت مبلوف مربوط به اشتباه حسابی باشد، که درینصوربود، مگراینکه مبلغ ذکرشده به حر

 ( فوق مداراعتبار خواهد بود.2( و )1ارقامبادرنظرداشت مندرجات اجزای )

ير وی غ آفر و تضمينقبول نکند، آفروی رد  محاسبوی آفر خویش را اشتباهاتطلب تصحيح وهرگاه دا 32.4

 جرا می گردد. ا 21ماده 1بند  ( 2جزء )مطابق  یا اظهارنامه تضمين آفر قابل استرداد دانسته شده

–34ماده 

 ارزیابی تخنيکی
تمام معيارات و شرایط آن با تثنای بدون انحراف و اس قبولی طمينان ازا را به منظورها آفراداره  34.1

 مشخص در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید.
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تمام رافات با انح  یاير ياز مطابقت بدون تغ، جهت اطمينان این دستورالعمل 18ماده مطابقاداره  34.2

 ماید. می نبررسی ،جنبه های تخنيکی آفر را شرطنامه(نیازمنديهاجدول  ) 5قسمت شرایطمندرج

تبدیل  - 35ماده 

 به اسعارواحد
باید تمام قيمت های ذکرشده به اسعار مختلف درآفررا به  اداره ، هاو مقایسه آفر مالی به منظور ارزیابی 35.1

 صفحهبهنرخ فروش اسعار در روز مندرج معلومات داوطلبی هصفحواحد پولی مشخص در 

 ، تبدیل می نماید.معلومات داوطلبی

 داخلیترجيح-36ماده 
 .در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبيق می گرددترجيح داخلی  36.1

بی ده ارزیااین ما و معيار های مندرج مشخصات، شرایطروش ها، آفر ها صرف به اساس، عوامل،  37.1 مالی ارزیابی  37ماده 

 ميگردند.

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

ت ه و قيمتذکر رفت معلومات داوطلبی درصفحهطوریکه  ،بخش هایاارزیابی برای اقالم انجام  -1

 ارایه گردیده؛  14رمطابقت با مادهدکه  آفر

 ؛31ماده 3با بند  در مطابقتابی حساشتباهات اصالح تعدیل قيمت باالثر  -2

 ؛14مادۀ  4خفيفات درمطابقت با بند ت در نتيجه محاسبه قيمت تعدیل -3

 معلومات داوطلبی صفحهمندرج ناشی از تطبيق معيار های ارزیابی،  تعدیل قيمت -4

 تعدیل در اثر تطبيق ترجيح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات. -5

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

 جمهوری بر اجناسيکه درتوسط داوطلب ماليات قابل پرداختهر نوع ماليه بر فروش و سایر  -1

 صورت اعطاء قرارداد؛اسالمی افغانستان توليد شده باشد در 

ج از بر اجناسيکه در خارهر نوع مسؤل گمرکی و سایر ماليات بر واردات قابل پرداخت  -2

 ؛اعطاء قرارداد سط داوطلب در صورتتوباشد جمهوری اسالمی افغانستان توليد شده 

 آفر. در صورت تذکر دربرای تعدیل قيمت درجریان اجرای قرارداد،  اضافی  ع مصرفهرنو -3

 خصات، کارایی،،  فکتور های مربوط به مش14ج مادهعالوه قيمت آفر مندر در ارزیابی آفر ها بر 37.4

سهيل اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای ت معيار های تدارکشرایط و 

و  ، روش هاکتور هافباید به مبلغ پولی بيان گردد. عوامل در نظر گرفته شده مقایسه آفر ها، اثرات 

 باشد.  36ماده 3معيارات باید مطابق بند 

 خشب، داوطلبان می توانند برای یک یا چند معلومات داوطلبی صفحهدر صورت تذکر در  37.5

 ک داوطلبیر از خویش را ارایه نموده، و اداره نيز می تواند یک یا چند بخش را برای بيشت قيمت

 3مت قسدر با نازلترین قيمت که کيب بخش ها تر تشخيص برایاعطاء نماید. روش ارزیابی 

 مشخص می گردد. تذکر رفته (معیارات ارزيابی و اهلیت)

انجام اداره نمی تواند با داوطلب که قيمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید.  37.6
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 مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است. 

 ه از آن درکرا ليت های گرفتن مسئوآفر و یا بعهده تغيير قيمت یا تعدیل نيست  داوطلب مکلف37.7

 است، منحيث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.  تذکر نرفتهشرطنامه 

مقایسۀ  - 38ماده 

 آفرها
اداره  آفر دارای نازلترین قيمت ارزیابی شده را در مطابقت با معيارات و شرایط و مشخصات تخنيکی  38.1

 مندرج شرطنامه جهت تشخيص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  

ی م ارزیابورت لزوصدر صورتيکه آفر دارای نازلترین قيمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنيکی و در  38.2

ه آمر بیش را جوابگو تشخيص گردد، هيئت ارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خومفصل 

ئت گردد، هيخيص ناعطاء ارائه نماید. در صورتيکه آفر دارای نازلترین قيمت ارزیابی شده، جوابگو تش

ابی زوم ارزیل ورتصارزیابی، آفر بعدی دارای قيمت نازلتر ارزیابی شده را مورد ارزیابی تخنيکی و در 

 مفصل قرار می دهد.

ارزیابی -39ماده 

 برنده بعدی داوطلب
بمنظور اطمينان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط  اداره می تواند 39.1

 برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید. داوطلب

 

 يگيرد. صورت م 19طابق ماده داوطلب متوسط ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده  39.2

رزیابی، اجه ينت عقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن ودن نتيجه ارزیابی بعدی، پيش شرطمثبت ب 39.3

زلترین ناارای دو اداره ارزیابی بعدی مشابه را باآفر بعدی گردیده  آفر جوابگو شدنمنتج به غير 

 قيمتانجام می دهد.  

 

 ادارهحق  -40ماده 

برای قبولی یا رد یک یا 

 تمام آفرها

اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغيرات عمده در مشخصات  40.1

تخنيکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی یا 

ع ملی، موجود نبوده، مدارک )اسناد( سازش ميان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تآمين مناف

 طلبان فسخ نماید.داومراحل تدارکات را بدون مسؤليت در قبال 

 

 قرارداد و  عقد  ء. اعطاو

راارایه نموده و توانایی  قيمتارزیابی شده ا نازلترینب که آفر جوابگو اداره قرارداد را به داوطلب 41.1 اعطاء شرایط –41ماده 

 نماید.می اعطاء داشته باشد،  اجرای رضایت بخش قرارداد را

حق –42ماده 

در تعدیل مقدار 

زمان اعطای 

 قرارداد

جدول ) 5قسمت آن را که در مقدار اجناس و خدمات ضمنی در زمان اعطای قرارداد اداره می تواند 42.1

 صفحهاز فيصدی مندرج  افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه  ،مشخص گردیده (نیازمنديها

ها و  هيچگونه تغيير در قيمت فی واحد و دیگر معياردر برگيرنده  وتجاوز ننموده داوطلبی معلومات

 شرایط آفر و شرطنامه نباشد.

اداره بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و یا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان، در  43.1اعطای –43ماده 
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د، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باش قرارداد

نماید، در صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت کميسيون تدارکات ملی باشد، بعد از ميارسال 

 آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. یمنظوری این کميسيون، نامه قبول

( روز بعد ازدریافت نامه قبولی آفر، تضمين اجرای 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 44.1 تضمين اجراء -44ماده

)فورمه  8قسمت قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمين اجرا که شامل 

 می باشد، ارایه نماید. های قرارداد(

ترداد عدم اس وعدم ارسال تضمين اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ  نامه قبولی آفر  44.2

 ه داوطلبد را بمی گردد. در اینصورت اداره قراردا آفرتضمين آفر و یا اجرای اظهار نامه تضين 

را  ردادقرا ت بخشا نازلترین قيمت را ارایه داشته، و توانمندی اجرای رضایب بعدی که آفر جوابگو

 داشته، اعطاء می نماید.  

امضای -45ماده 

 قرارداد
ری آمر خذ منظوااداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتيب و بعد از  45.1

ف است، مکل داوطلب برنده اعطاء در طی ميعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید.

 د. به اداره تسليم نمایامضا نموده و  بعد از دریافت روز( 10ت )قرارداد را در مد

به  اطالع -46ماده 

 داوطلبان غير برنده

، داوطلبان غيرموفق را از عقد قرارداد دریافت تضمين اجرا و تثبيت صحت و سقم آن اداره فوراً پس از 46.1

می با داوطلب برنده و عدم موفقيت آنان طور کتبی اطالع داده و تمام تضمينات آفر آنان را مسترد 

 نماید.

شخصات ا ذکر مهمزمان با اطالع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را ب 46.2

 انونق، قيمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم تدارکات، مشخصات اداره و قراردادی

نشر می  ماید،در ویب سایت اداره و ویب سایت هایی که اداره تدارکات ملی تجویز می ن تدارکات

 کند.

–47ماده

 حقشکایتداوطلب
هرگاه داوطلب در نتيجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض  47.1

 ارسال نماید. کمیته بررسی اداریخویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 

 . تشریح گردیده استروش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط  47.2
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 معلومات داوطلبی هقسمت دوم:  صفح

عمل برای دستورالدر داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط  صفحه معلومات داوطلبیتکميل برای در صورت نياز رهنمود ها 

 بشکل ایتاليکترتيب گردیده است. داوطلبان  

 عمومیاتالف.  

دستورالعمل  1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی -افغان تیلی کاممخابراتی شرکت  اداره 

 چاپ آفست ديجیتلتدارک  و تهیه: نام و شماره این داوطلبی

 اشد.  بمی   Rebid-MCIT-AFTEL/1401/G-003/NCB شماره داوطلبی: 

ندیها نيازمجدول  5درصورتيکه بيشتر از یک حصه باشد، حصص انفرادی باید درمطابقت با قسمت 

 )حصص قابل تطبيق نيست(تشخيص گردند{

دستورالعمل  4.1ماده 

 برای داوطلبان
 داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 .}قابل تطبيق نيست} 

دستورالعمل  4.3ماده 

 برای داوطلبان

 باشد: لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می

www.npa.gov.af 

دستورالعمل   5.1مادۀ 

 برای داوطلبان

 )قابل تطبیق نیست(اجناس وخدمات ضمنی آن ازکشورهای ذیل واجد شرایط نميباشند:

 مندرجات شرطنامهب.  

دستورالعمل  6.3مادۀ 

 برای داوطلبان

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

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 آمريت تهیه و تدارکات

 تعمیر پست پارسل -منزل چهارم

 لمحمد جان خان وات، کاب

 مدير عمومی تسهیل تدارکات، سید کريم اهلل اکرمی
 2109184-020شماره تماس : 

 b.haidari@afghantelecom.afو   s.akramy@afghantelecom.af ايمیل: 

دستورالعمل  7.1مادۀ  

 برای داوطلبان

 قابل دريافت می باشد:جع ذيل شرطنامه از مر

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

 شود.مراجعه 

http://www.npa.gov.af/
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:b.haidari@afghantelecom.af
http://www.mcit.gov.af/
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دستورالعمل  7.3مادۀ 

 برای داوطلبان

 جلسه قبل از داوطلبی:

  قابل تطبیق نیست

 تهیه آفرهاج.  

دستورالعمل  10.1 ماده

 برای داوطلبان

 ارایه گردد. دریآفر به زبانآفر:  زبان

دستورالعمل  11.1ماده 

 برای داوطلبان

 داوطلب باید همراه با آفرخویش اسناد اضافی ذیل را ارایه نماید:

دار تی میک نقل از تصدیق نامه های راجستر داوطلب تصدیق نامه هویت حقوقی، جواز تجار .1

 سایر اسناداعتبار و 

 ره. ن دویک نقل از اوراق ثبت و راجستر ماليه, سند تصدیق از تصفيه حساب ماليات آخری .2

ت حال تعهد نامه امضاء شده مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجر نبوده و در .3

 ورشکستکی و انحالل قرار ندارد

 در تدارکاتتعهد نامهد امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع  .4

در  جارتتتعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر عدم محکوميت بر بااالثر تخلف در  .5

 خالل دو سال قبل از اشتراک در داوطلبی

دیران و م تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر اینکه موصوف ویا یکی از کارمندان .6

 قانون محروم نگردیده اند. 49مربوط وی مطابق ماده 

دستورالعمل  13.1 ماده

 برای داوطلبان

 ارائه آفر های بدیل مجاز نمی باشد.

دستورالعمل  14.5ماده 

 برای داوطلبان

 {می باشد.2015(}Incotermsویرایش شرایط تجارت بين المللی )

( 1) 14.6 ماده

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

مخابراتی افغان تيلی کام وزارت شرکت  ،تعمير پوست و پارسل ،واتمحمد جان خان  مقصد:محل 

 مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

دستورالعمل  14.5 ماده

 برای داوطلبان
شرکت مخابراتی افغان تيلی کام وزارت  ،تعمير پوست و پارسل ،محمد جان خان وات مقصد نهايی:

 مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

دستورالعمل  14.6 ماده

 برای داوطلبان

 درج گردد.{"نیست"}ارایه شده توسط داوطلب قابل تعدیلقيمت های 

دستورالعمل  14.8ماده 

 برای داوطلبان

طابقت م%  100نرخ های داده شده برای هر قلم شامل لست ضروریات )جدول قيمت ( باید حد اقل 

 داشته و برابر باشد.
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دستورالعمل  15.1 ماده

 برای داوطلبان
 :گرددبه افغانی ارائه آفربايد قیمت 

سعار نرخ خويش را به افغانی ارائه نمايد.در صورت ارائه قیمت آفر به ا مکلف استداوطلب 

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

 

دستورالعمل  18.3 ماده

 برای داوطلبان
 }يک سال{مدت کارآیی اجناس: 

دستورالعمل  19.1 ماده

 برای داوطلبان

 : قابل تطبيق نيستاجازه نامه توليد کننده

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان

 تطبيق نيستقابل :خدمات بعد از فروش

دستورالعمل  20.1ماده 

 برای داوطلبان

 .می باشدروز 90:مدت اعتبار آفر

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 :باشد می میتضمين آفر الز

 د.  ، ارائه گردفورمه های داوطلبی()  4قسمت آفر باید توام با تضمين آفر در فورم شامل 

دستورالعمل  21.2ماده 

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

 ، باشدروز(  118)از مدت اعتبار آفر اضافه تر روز  28د که مدت اعتبار آن میباش

مطابق فارمت  (Bank Guaranteeدر ضمن تضمین آفر بايد بشکل اصلی )گرانتی بانکی )

ر داده شده مندرج شرطنامه هذا( تسلیم داده شود،هیج نوع کاپی ويا اسکن شده تضمین آف

 سر از تاريختقويمی روز  118قابل پذيرش نیست. در صورتیکه میعاد تضمین آفر کمتر از 

لب جل تسلیمی آفر ها )آفرگشائی( باشد، دراين صورت، آفر ارائه شده داوطآخرين ضرب اال

 رد گرديده و غیر جوابگو محسوب میگردد.

ن آ(، تضمین آفر بايد بنام تمام شرکای JVه مشترک بین داوطلبان ) لدر صورت حالت معام

 و غیر چوابگو پنداشته می شود. باشد، در غیر آن آفر ارائه شده داوطلبان مشترک رد

 تضمین آفر به شکل پول نقد قابل قبول میباشد.

دستورالعمل  21.7ماده 

 برای داوطلبان

را نقض ( 2( و )1جز )هرگاه داوطلب مرتکب اعمال مندرج یکی از اقدامات مندرج در پاراگراف های

 جد شرایطيروا{ سال غدو الی پنج}نماید، حکومت وی را از اعطای قرارداد مربوط توسط اداره به مدت 

 اعالم مينماید.

 نيز باید تسليم داده شوند. مطابق اصل آفر کاپی{ يک}عالوه بر اصل آفر، به تعداددستورالعمل  22.1ماده 
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 برای داوطلبان

 تسلیمی و گشايش آفرهاد.  

دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

 آفرهای خویش را به صورت الکترونيکی ارائه نمایند. {"نبايد"}داوطلبان 

دستورالعمل  23.1ماده 

 برای داوطلبان

صورت فر بدر صورت که ارائه آفر بصورت الکترونيکی مجاز باشد، روش }توضيح مکمل روش تسليمی آ

 تطبیق نیستقابل الکترونيکی{ درج گردد.

دستورالعمل  23.2ماده 

 برای داوطلبان

شماره  اسم پروژه,پاکت های داخلی و بيرونی باید حاوی عالیم تشخيصيه اضافی ذیل می باشند: 

ج و آدرس مکمل داوطلب در یس و يا معاون شرکتئمهر شرکت و امضاء نماينده، رداوطلبی, 

 گردد.

دستورالعمل  24.1ماده 

 برای داوطلبان

 آدرس اداره عبارت است از: ،مقاصد ارائه آفرصرف به 

 فغان تلی کاماآمر تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی  -سلطان ربانی خالقی توجه:

 .فغانستان، کابل اوزارت مخابرات و تکنالوژی 4محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزل آدرس: 

 از قبل  00:10}ساعت يک شنبه روز 1401 اسد 2به تاريخ ضرب االجل برای تسلیمی آفرها 

 { میباشد.ظهر

درصورتیکه تاريخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نمايد، آفر :نوت 

ن شده تسلیم داده و بازگشايی صورت ییتع قبالا ساعت ها در روز بعدی کاری در همان 

 میگیرد.

دستورالعمل  27.1ماده 

 برایداوطلبان

 بازگشايی آفرها در محل ذيل صورت میگیرد:

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

 {، آمريت تهیه و تدارکاتمخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 {چهارماطاق کنفرانس هامنزل منزل و شماره اطاق: }

 کابل{شهر: }

 1401اسد  2 :تاريخ

 قبل از ظهر10:00ساعت زمان: 

دستورالعمل   27.2ماده 

 داوطلبانبرای 

مجاز  لباندستورالعمل برای داوط 23ماده  1درصورتيکه ارائه آفر به صورت الکترونيکی طبق بند 

 ود.هد ب{ خواروش بازگشایی آفر داوطلبی باز داخلی ميباشد باشد، روش های مشخص گشایش آفرها}

 ارزيابی و مقايسه آفرهاهـ.  
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دستورالعمل  35.1ماده 

 برای داوطلبان

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

 منبع نرخ تبادله }د افغانستان بانک{ است. 

 روز آفرگشائی پروژه تاريختاريخ تبادله اسعار: 

دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان

 ترجيحات داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبيق می گردد. 

دستورالعمل  37.5ماده 

 برای داوطلبان

 {اجرا ميگردد. "اقالم"ارزیابی برای :}

 اشد. برنده می بطلب آفرها برای هریک قلم ارزیابی گردیده و قرارداد دربرگيرنده اقالم اعطا شده به داو

 یا

وسط است، از ا قيمت قلم یا اقالم که برای آن قيمت ارائه نشده گيرد، می صورت قلم هر برای ارزیابی

يمت آفر مل ققيمت های ارائه شده برای همان قلم یا اقالم در آفرهای سایر داوطلبان محاسبه و شا

پنجم  ويست بداوطلب می گردد. در صورتيکه آفر دیگری ارائه نگردیده باشد، آفر وی طبق حکم ماده 

 قانون رد می گردد. 

يصد قيمت آفر ( ف10ر صورتيکه مجموع قيمت قلم یا اقالمی که برای آن قيمت ارائه نشده است، از )د

 .داوطلب تجاوز نماید، آفر وی غيرجوابگو محسوب می گردد.

دستورالعمل  37.3ماده 

 برای داوطلبان

صورت می  تذکر رفته، ) معیارات ارزيابی و اهلیت( 3قسمت تعدیالت به اساس معيارات ذیل که در 

 گيرد:

 "نخیر"انحراف درجدول تسليمی:  -1

  "نخیر"انحراف درجدول پرداخت:  -2

  "تقابل تطبيق نيس"تعویض اجزای عمده، پرزه جات اضافی الزامی، و خدمات: ف مصار -3

می موجودیت پرزه جات و خدمات بعد ازفروش تجهيزات ارایه شده آفر در جمهوری اسال -4

 ميباشد"بلی"}افغانستان

  "نخير"}مصارف پيشبينی شده عملياتی و مراقبت درجریان عمر استفاده تجهيزات  -5

  "بلی"و مولدیت ارائه شده؛ ی کارآی -6

دستورالعمل  36.6ماده

 برای داوطلبان

 .قيمت ارائه نمایند ،قلم در جدول ارائه شدهر برای هداوطلبان باید 

 

 اعطای قراردادو.  

دستورالعمل  42.1ماده 

 داوطلبانبرای 

دار فی قلم % و حد اکثر فيصدی مق25حد اکثر فيصدی مقدار فی قلم که زیاد ميگردد عبارت است از 

 % ميباشد.25که کم ميگردد عبارت از 
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دستورالعمل  47.2ماده 

 برای داوطلبان

 شکایات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:

تباً کميتواند از آدرس ذیل توضيحات در صورت داشتن شکایت از عدم برندن شدن آفر، داوطلب 

 درخواست نماید.

 وابرات آمر تهيه و تدارکات، شرکت مختبراتی افغان تلی کام، وزارت مخ – سلطان ربانی خالقی

رکت مخابراتی افغان شمنزل چهارم  -ن وات، تعمير پوست پارسلمحمد جان خا -تکنالوژی معلوماتی

 تلی کام. کابل.

 ید.اجعه نماوق مربه اداره مافدر صورت عدم قناعت به توضيحات ارائه شده اداره فوق، داوطلب ميتواند 
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 معیارات ارزيابی و اهلیت: قسمت سوم

ص داوطلب و تشخي که اداره در ارزیابی آفر هادر توضيح معياراترا  دستورالعمل برای داوطلبان مندرج قسمت این قسمت معيارات

 می گيرد.نسایر معيارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفاده قرار مد نظر می گيرد تکميل می نماید.  اهليتدارای 
 

 {طرزالعمل تدارکات قرار ذیل مرعی االجرا ميباشد 4ترجيحات داخلی مطابق حکم }
 

 فهرست عناوين 

 دستورالعمل برای داوطلبان( 36ماده  1ترجيح داخلی )بند  .1

 دستورالعمل برای داوطلبان( 37ماده  3بند  4)جزء  اضافیمعيارات  .2

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

 دستورالعمل برای داوطلبان( 39ماده  2ارزیابی بعدی )بند  شرایط .4

 

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

ل ها طور ذی ندی آفرو درجه بترجيح داخلی  اداره ترجيح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبيق می نماید. تطبيق 

 صورت می گيرد:

 گروب بندی آفر ها: -1

پ وشامل این گر را ارائه نموده اند، جمهوری اسالمی افغانستانگروپ )الف(:  آفر هائيکه اجناس ساخت آفر های  (1

 . شوندمی  قيمت مجموعی آفر کاسته( فيصد 25گردیده و قيمت آن آفر ها به اندازه )

ین اشامل  آفر های گروپ )ب(: آفر های ارائه شده توسط شرکت های داخلی و شرکت های مقيم در افغانستان (2

 مت مجموعی آفر کاسته می شوند. ( فيصد قي15گروپ گردیده و قيمت آن آفر ها به اندازه )

يمت آن به ده و قآفر های گروپ )ج(: آفر های که شریک افغانی یا قراردادی افغانی دارند شامل این گروپ گردی (3

 ( فيصد قيمت آفر کاسته می شود. 10اندازه )

 مقایسه آفر ها -2

ان فيصدی ترجيح داخلی نسبت به ، قيم آفر های مستفيد شونده را به ميزبا نظر داشت ميزان ترجيح داخلیاداره  (1

 قيم اصلی آفرکاسته و این قيمت را در مقایسه با سایر آفر ها مندنظر می گيرد. 

 

 معیارات اضافی  .2

صفحه  63 ماده 3بند  4هرگونه معيار مشخص اضافی دیگر قابل مالحظه در ارزیابی و روش ارزیابی باید درجزء }

 {معلوماتداوطلبی طورمفصل درج گردد
 

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

آفر( و با قرارداد را به داوطلبيکه ترکيب آفرهای دارای نازلترین قيمت را ارائه نموده )یک قرارداد برای هر بيشتر از یکاداره 

 ، اعطا می نماید.را بر آورده نماید 4فقره مندرج ارزیابی بعدی  معيارهای
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 :مکلف استاداره 

رای داوطلبان دستورالعمل ب 14ماده  7و کميت فی قلم طوریکه دربند  بخشفيصدی اقالم فی  يکهو قراردادهائ بخش هاصرف  -1

 نماید.شده است ارزیابی مشخص 

 موارد ذیل را در نظر بگيرد:اداره مکلف است 

 ؛ وبخشدارای نازلترین قيمت برای هرارزیابی شده  آفر (1)

 و روش اجرای آن طوریکه در آفر داوطلب پيشنهاد شده است. هر بخش در تخفيف ارائه شده (2)
 

 داوطلبان( برای دستورالعمل 39 ماده 2)بند بعدی ارزيابی  معیارات.  4

ارزیابی بعدی آفر  واندتمی اداره  دستورالعمل برای داوطلبان،38ماده  1آفر دارای نازلترین قيمت درمطابقت با بند  تشخيص بعد از

ن ذیل که شامل متدستورالعمل برای داوطلبان، صرف با استفاده از شرایط مشخص شده راه اندازی کند. شرایطي 39را طبق ماده 

 نشده باشد نباید در ارزیابی اهليت داوطلب استفاده شوند:

 توانايی مالی:

)ستيتمنت  ی های نقدیدارائ حد اقل مبلغمندرج ذیل مطابقت داشته باشند، ارائه نماید:  را ارائه نماید که داوطلب باید اسنادی مالی 

ز تاريخ اصدور صورت حساب بانکی تاريخ  )حتمی( و بايدمیباشد  افغانی(دو میلیون) 2,000,000.00مبلغ  حداقلبانکی(

 ،ارائه نمایدباشد (آفر گشائیجل تسلیمی آفرها )ن ضرب االآخريالی تاريخ  )اعالن( اعالن دعوت به داوطلبی

ن اشد، در ایباوطلبی به دعوت به ددر صورت که تاریخ صدور توانائی مالی ویا صورت حساب بانکی ارائه شده قبل از تاریخ اعالن 

 صورت آفر ارایه شده داوطلب مطلوب رد و غير جوابگو پنداشته می شود.

بق ت اعتباری باید مطامنحيث دارائی نقدی ویا توانائی مالی داوطلب، تسهيال( Line of Creditدر صورت ارائه تسهيالت اعتباری )

شرط  وبدون قيد  ز آن ونمونه صادر شده اداره محترم تدارکات ملی باشد و دارائی مبلغ خواسته شده مندرج شرطنامه ویا باالتر ا

 شود باشد. در غير آن آفر ارائه شده داوطلب مطلوب رد و غير جوابگو پنداشته می
 

 حجم معامالت ساالنه:

 شد.می باافغانی  (ده میلیون ) 10,000,000اخیر پنج سال  داوطلب در يکی ازساالنه معامالت حجم الزم حد اقل 

 

یده دیق گردجهت تثبيت حجم معامالت ساالنه، گزارش تفتيش یا بيالنس شيت که توسط تفتيش مستقل ترتيب ویا تصداوطلب، 

 .رائه بدارددهد، ا که بتواند حصول مبالغ از ناحيه اجراء قرارداد را نشان ضرر ویا سایر اسناد مالیرش مفاد و باشد یا گزا

 

 یم یباشد، در صورت دهشی بر آن سپر یاتيدوره مال کیو  گردديم ليو بعد از آن تکم 1395که در سال  یپروژه ا ایاسناد قرارداد و 

ن آمربوطه  یتايمال هيدرج و تصف یاتيمال اظهارنامهر اجرا شده محسوب گردد که د یمشابه و قراردادها یتجربه کار ثيتواند منح

 کاری تجربه منحيث شده مربوطه،اسنادقراردادویاپروژهارائه مالياتی وتصفيه مالياتی درصورتعدمدرجدراظهارنامه صورت گرفته باشد.

 نميگردد. محاسبه داوطلب ویاقرارداداجراشده مشابه

 

 
 



 شرطنامه معیاری تدارک اجناس

 

24 
 

 تجربه مشابه :

مبلغ ه مشابه  و انداز تيبا ماه  اجناسقرارداد  )یک( 1 در حد اقل تعداد یاصل یقرارداد ثيمنحکاری مشابه تجربه ميزان 

 8,300,000رارداد ق)دو قرراداد اجناس با ماهيت و اندازه مشابه مجموع مبلغ هردو  2و یا  افغانی  (پنج میلیون) 5,000,000

  سال آخير اجراء و اکمال گردیده باشد. 5خالل مدت در افغانی  (و سه صد هزار  )هشت میلیون

 دعوا بوده و مبلغ تحت نموده باشد. قرارداد که تحت ليرا تکم اجناسصدي( ف70حد اقل ) دیداوطلب با اريمع نیبمنظور مطابقت با ا

 تجربه مد نظر گرفته شود؛ ثيتواند منح یقرارداد باشد، نم متيق صدي( ف10از ) شتريمنازعه ب

 یم یباشد، در صورت دهشی بر آن سپر یاتيدوره مال کیو  گردديم ليو بعد از آن تکم 1395که در سال  یپروژه ا ایاسناد قرارداد و 

ن آمربوطه  یتايمال هيدرج و تصف یاتيمال اظهارنامهر اجرا شده محسوب گردد که د یمشابه و قراردادها یتجربه کار ثيتواند منح

 کاری جربهتمنحيث  شده همربوطه،اسنادقراردادویاپروژهارائ مالياتی وتصفيه مالياتی عدمدرجدراظهارنامه درصورت صورت گرفته باشد.

 نميگردد. محاسبه داوطلب ویاقرارداداجراشده مشابه

 طلب در نظر گرفته نمی شود،در تکميل معيار ها توسط داو (Sub-contractتجربه و منابع قراردادی فرعی ) -1

 {بلی}د: ئه نمای، ارادارا می باشدذیل را  شرایط استفادهداوطلب باید اسناد را که بيانگر اینکه اجناس پيشنهاد شده  -2
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 قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

 فهرست

 عنوان فورمه  شماره فورمه 

 فورمه های داوطلبی

 فورمه معلومات داوطلب 01اجناس/فورمه 

 (JVمشترک ) شرکتفورمه معلومات شریک  02فورمه اجناس/

 فورمه تسليمی آفر   03فورمه اجناس/

 اسالمی افغانستان ساخته شده اند جدول قيمت برای اجناس وارداتی کهدر بيرون از جمهوری 04فورمه اجناس/

 که دربيرون ازجمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده اند ای شده جدول قيمت برای اجناس قبالً وارد 05فورمه اجناس/

 جدول قيمت برای اجناسيکه درجمهوری اسالمی افغانستان06فورمه اجناس/

 شده اندساخته   

 جدول قيمت و تکميل خدمات ضمنی  07فورمه اجناس/

 تضمين آفر: ضمانت بانکی 08فورمه اجناس/

 اظهارنامه تضمين آفرتضمين آفر:  09فورمه اجناس/

 اجازه نامه توليد کننده  10فورمه اجناس/
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 فورمه معلومات داوطلب

 01فورمه اجناس/

 Rebid- MCIT-AFTEL/1401/G-003/NCB شماره داوطلبی:

  تاریخ:

 {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحات }

 .  معلومات عمومی داوطلب1

 

 

 نام قانونی داوطلب: }{   1.1

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

 

} 

 }{ یا راجستر می گردند:( راجستر شده اند وJVکشوریکه که شرکاء شرکت مشترک )  1.3

 سال راجستر داوطلب: }{  1.4

 آدرس قانونی داوطلب در کشور راجستر شده: }{  1.5

 معلومات درمورد نماینده باصالحيت داوطلب   1.6

 نام: }{

 آدرس: }{

 شماره تليفون/فکس: }{

 ایميل آدرس: }{

 

 امضا نماینده با صالحيت: نمونه 

 : }{ (TIN) داوطلب دهی ماليهتشخيصيهشماره   1.7
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 کاپی های اصلی اسنادذیل ضميمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمائيد:  1.8

  ستورالعمل د  4ه ماد 2وبند  1بند این فورمه در مطابقت به 1اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء

 برای داوطلبان؛

  1 ا بندبدرصورت شرکت های مشترک ، سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک درمطابقت 

 دستورالعمل برای داوطلبان؛4ماده 

  ا ر مطابقت بوطلب دنهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبيت استقالليت مالی و سند که نشان دهنده فعاليت دادرصورتيکه

 قانون تجارت باشد؛

 و تجربهء  دهای مشابهراردا)راپور حساب بانکی از سه سال، جواز قابل اعتبار، کاپی ق سایر اسناد در صورت لزوم دید اداره؛

 کاری(

 

 

 

 اهلیت داوطلب.  معلومات درمورد 2

ماده  و 5کم حنظر به }تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی مشابه اکمال شده توسط  داوطلب در پنج سال اخير:   2.1

 .هشتم قانون تجربه کاری مشابه و حجم معامالت ساالنه را از طرف داوطلبان مد نظر نگيرند

 تاريخ ختم شروعتاريخ  قیمت قرارداد تمويل کننده نام قراردد شماره
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و حجم معامالت  و ماده هشتم قانون تجربه کاری مشابه 5نظر به حکم  }سال اخير:  5حجم معامالت ساالنه داوطلب در   2.2

 {را از طرف داوطلبانساالنه 

 تاريخ ختم تاريخ شروع قیمت قرارداد تمويل کننده نام قراردد شماره

      

      

      

      

      
 

 دارایی های نقدی در دسترس:  2.3

تاریخ صدور حساب  مبلغ بيالنس موجود نمبر حساب بانکی نام بانک شماره

 بانکی

     

     

     

 

 

 

مشابه و حجم  و ماده هشتم قانون تجربه کاری 5نظر به حکم  }اکمال عمده اجناس مشابه در جریان پنج سال گذشته:   2.4

 :معامالت ساالنه را از طرف داوطلبان

 تاريخ ختم تاريخ شروع قیمت قرارداد تمويل کننده نام قراردد شماره
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 .  معلومات مالی داوطلب3

ط یا سناد مربواه با اضرر یا راپورهای تفتيش یا سایر معلومات بانکی همرو  مفاد راپورهای مالی یا بيالنس شيت یا حساب  3.1

ای آن را اپی هداده ک لست مندرجات ذیل را ترتيبترکيبی  از اینها که نمایانگر موجودیت دارایی نقدی در دسترس. }

 )قابل تطبيق نيست({ضميمه کنيد

 اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند: معلومات بانک هائيکه اداره برای تثبيت صحت  3.2

 نام: }{

 {آدرس: }

 شماره های تليفون /فکس: }{

 ایميل آدرس: }{
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 مشترک داوطلب هر شريکه معلومات فورم

 02اجناس/ فورمه

 مل شرطنامهباید شاميباشد، اما ناین یادداشت صرف جهت کمک به اداره تدارکاتی در تکميل نمودن فورمه در حين تهيه شرطنامه 

 صادر شده گردد.

تبط به واد مرممعلوماتيکه در صفحات ذیل توسط داوطلب درج ميگردد جهت تثبيت واجد شرایط بودن و اهليت داوطلبان مطابق 

 ، استفاده شود{دستورالعمل برای داوطلبان

 }{ شماره داوطلبی:

 {1397/} تاریخ:

 {مجموعی صفحات درج گرددشماره صفحه و تعداد صفحات }
 

 .  معلومات عمومی شرکت های مشترک1

 نام قانونی داوطلب: }{  1.1 

 مشترک: }{ داوطلب ینام شرکا  1.2

 مشترک: }{ یداوطلباکشرراجستر   1.3

 مشترک:}{ ی داوطلباکشرسال راجستر هر   1.4

 مشترک در کشوریکه راجستر شده است: }{ یداوطلباکشر آدرس قانونی هر  1.5

 معلومات نماینده باصالحيت شرکت های مشترک  1.6

 نام: }{

 آدرس: }{

 شماره های تليفون وفکس: }{

 ایميل آدرس: }{

 

 نمونه امضا نماینده با صالحيت :
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 {نمائيدبکس های اسناد اصلی ضميمه شده را چک کاپی های اصلی اسناد ذیل ضميمه ميباشند }  1.7

  4ماده  2و  1فوق، درمطابقت با پاراگراف های بند های  1.2اساسنامه یا راجستر شرکت نامبرده در  

 . دستوراالعمل برای داوطلبان

 لب در ت داوطاستقالليت مالی و سند که نشان دهنده فعالياوطلب باشد، سند تثبيت درصورتيکه نهاد دولتی د

 مطابقت با قانون تجارت باشد
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 فورمه تسلیمی آفر

 03فورمه اجناس/

باید در ند، اما تدارکاتی در تکميل فورمه در وقت تهيه شرطنامه ميباشه این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به ادار

 شرطنامه صادر شده شامل گردد.

ربوطه مرمواد دبه مقاصد تشخيص اهليت و واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه  صفحات ذیلاین معلومات باید توسط داوطلبان در

 تهيه شده است درجدول مورد استفاده قرار گيرد. دستورالعمل برای داوطلبان

 Rebid- MCIT-AFTEL/1401/G-003/NCB شماره داوطلبی:

  تاریخ:

 صفحات }{
 

 }{به:

 {درج گرددنام مکمل اداره }
 

 يم اینکه:امضا نموده ایم، اظهارمينمائمایان که در زیر این فورمه 

مه را دور ضميشماره و تاریخ صو هيچ مالحظه یی در قسمت آن بشمول ضميمه شماره:} مطالعه کردیمما شرطنامه را دقيق  .1

 { نداریم؛درج گردد لزوم درصورت

یک }ت ضمنی راناس و خدمانيازمندیهای اججدول مندرج ی در مطابقت با شرطنامه و جدول تحویل می نمائيم کهما پيشنهاد  .2

 م؛اکمال مينمائي {توضيح مختصر در مورد اجناس و خدمات ضمنی درج گردد

، وف و ارقامبه حر قيمت مجموعی آفرقيمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفيفات پيشنهاد شده در ذیل عبارت است از:} .3

 {؛مربوطه درج گرددبيانگر مبالغ مختلف و اسعارهای 

 درصورتيکه آفر ما قبول شود، تخفيفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:پيشنهاد شده:  تخفيفات .4

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

و اقالم مشخص شده  يشنهاد شدهفيف پهر تخ...........}..................................قيمت مجموعی تخفيفات به ارقام:..... (2)

 {؛را که قابل اجرا  است، با جزئيات آن مشخص کنيدنيازمندیها جدول 

می آفرها در ، سر از تاریخ  ضرب االجل تسليدستورالعمل برای داوطلبان20ماده  1فر ما برای ميعاد مشخص در بند آ .5

ما الزامی  عتبار آن باالیاعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ ا داوطلباندستورالعمل برای 24ماده  2مطابقت با بند 

 و قابل قبول بوده ميتواند؛

 18و ماده  اوطلبانددستورالعمل برای 44تضمين اجراء را درمطابقت با ماده  کهقبول شود، ما تعهد ميسپاریم  آفرماهرگاه  .6

 ارداد فراهم می نمائيم؛، بخاطر اجرای بموقع قرادمومی قراردشرايط ع



 شرطنامه معیاری تدارک اجناس

 

33 
 

لب مليت داوط}د شرایطقراردادیان فرعی یا اکمال کننده گان برای هر بخش از قرارداد، دارای تابعيت کشورهای واج بشمولما  .7

هيه ترعی و را بشمول مليت شرکای شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و مليت هریک قراردادیان ف

 {می باشيم.درج گرددکننده گان 

 ، هيچ نوع تضاد منافع نداریم؛ دستورالعمل برای داوطلبان  4ماده  2ما، مطابق بند  .8

 4 ماده 3ند ببقت با ، درمطاجمهوری اسالمی افغانستان، تحت قوانينوتهيه کننده گانو قراردیان فرعی  شرکاشرکت ما، بشمول  .9

 افغانستان غير واجد شرایط شناخته نشده ایم؛جمهوری اسالمی دولت از طرف دستورالعمل برای داوطلبان 

 

 .نيست گرو یا هر آفر دریافت شده دی ارائه شدهقيمت نازلترینیآفر دارامکلف به قبولی  که ادارهما ميدانيم  .10

 

 
 

 {نام مکمل شخص با صالحيت که فورمه تسليمی آفر را  امضا مينماید، درج گرددنام:}
 

 {وی تذکر داده شدامضا شخصی که نام و عنوان وظيفه امضا:}

 {روز، ماه و سال تسليمی آفر درج گرددتاریخ:}
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 جدول قیمت اجناس  که در بیرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده و وارد میگردد

 دستورالعملبرايداوطلبان 15 اسعاردرمطابقتباماده– ج گروپ آفرهای

 نیست تطبیق قابل
 04اجناس/ فورمه

    شماره داوطلبی:

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

 صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد{هر صفحات }شماره 

منی مشخص در جدول باید با لست اجناس و خدمات ض جدول قیمت1می نماید. لست اقالم در فقره  }داوطلب این جدول قيمت را در مطابقت با رهنمود های مربوط خانه پری

 اداره منطبق باشد.نيازمندیهای 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

شماره 
 

س
توضيح اجنا

 

کشور  
منبع 

 

تعداد
واحد 
 

قيمت فی واحد پرداخت 

محموله و بيمه }محل 

 مقصود{ 

قيمت پرداخت بيمه 

 و محموله فی قلم

 (4x6)ستون
 

 قيمت فی قلم برای انتقاالت زمينی و سایر خدمات

الزم در جمهوری اسالمی افغانستان جهت 

رسانيدن اجناس به محل مقصد مشخص شده در 

 صفحه معلومات داوطلبی

قيمت مجموعی فی 

 قلم

 (8+7ستون )

}شماره قلم درج 

گردد{
ت  
}توضيحا

س درج 
اجنا

گزددد{
 

}نام کشور توليد 

کننده درج 

گردد{
 

}تعداد 

ذکر  

 گردد{

}.واحد 

فزیکی 

ذکر گر 

 دد{

}قيمت فی واحد 

 پرداخت بيمه و محموله

 {درج گردد

}قيمت مجموعی 

پرداخت بيمه و 

 محموله درفی قلم

 {درج گردد

}قيمت مجموعی  }قيمت مرتبط فی قلم درج گردد{

 {درج گردد قلم

  قيمت مجموعی 

 نام داوطلب : }نام داوطلب درج گردد{

 {، درج گرددنمایدامضای داوطلب:  }امضای شخصی که آفر را امضا مي 

 {تاریخ درج گرددتاریخ : } 
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 جدول قیمت برای اجناس ساخته شده در بیرون جمهوری اسالمی افغانستان که قبالا وارد گرديده است

 دستورالعملبرايداوطلبان 15 اسعاردرمطابقتباماده– ج گروپ آفرهای

 نیست تطبیق قابل

 05اجناس/ فورمه

    شماره  داوطلبی:

   تاریخ:

ا لست اجناس و خدمات ضمنی (  جدول قيمت باید همراه ب1}داوطلب این فورمه های جدول قيمت را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری خواهد کرد. لست اقالم در فقره ) 

 توسط اداره در جدول نيازمندیها منطبق باشد.{ شده مشخص

 

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

شماره 
 

 توضيح اجناس

ی
کشور اصل

 

تعداد 
واحد  
 

قيمت فی واحد به 

شمول مکلفيت 

های گمرکی و 

ماليات وارداتی 

 پرداخت شده، 

مکلفيت های گمرکی و 

ماليات وارداتی پرداخت 

 شده 

قيمت فی واحد 

خالص مکلفيت 

های گمرکی و 

 ماليات 

 

قيمت فی قلم خالص 

مکلفيت های گمرکی 

و ماليات وارداتی 

 پرداخت شده، 

(4X 8) 

مصارفانتقاالت زمينی و 

سایرخدمات الزم جهت رسانيدن 

 اجناس به مقصد نهایی

ماليات بر 

فروش و سایر 

ماليات 

پرداخت شده 

یا قابل 

پرداخت فی 

قلم در 

صورتيکه 

قرارداد اعطا 

 گردد.

قيمت 

مجموعی 

فی ردیف 

 قلم 

 (9 + 10) 
 

}تعداد اقالم درج گردد{
 

 

 يجات اجناس درج گردد{توض}

س درج 
ی اجنا

}کشور اصل

گردد{
 

}تعداد ذکر  گردد{
 

ی ذکر گر دد {
}.واحد فزیک

 

}قيمت فی واحد 

درفی واحد درج 

 گردد{

}مکلفيت های گمرکی و 

ماليات در فی واحد 

 پرداخت شده درج گردد{

}قيمت خالص فی 

واحد مکلفيت 

گمرکی و های 

ماليات حمایوی 

 درج گردد{

 

}قيمت خالص فی قلم 

مکلفيت های گمرکی 

و ماليات وارداتی درج 

 گردد{

}قيمت فی قلم برای انتقاالت 

زمينی و سایر خدمات الزم در 

جمهوری اسالمی افغانستان درج 

 گردد{

}فروشات و 

سایر ماليات 

قابل پرداخت 

فی قلم در 

صورتيکه 

قرارداد عقد 

 شده باشد{

}قيمت 

مجموعی 

فی قلم درج 

 گردد{
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 :امضای داوطلب 

 

 :تاریخ
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 که درجمهوری اسالمی افغانستان ساخته میشوندجدول قیمت  اجناس 

 دستورالعملبرايداوطلبان 15 اسعاردرمطابقتباماده–ب و الف گروپ آفرهای

 06جناس/ا فورمه

 {شرطنامه درج گردد}شماره    شماره داوطلبی:

    شماره آفربدیل:

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

 راه با لست اجناس و خدمات ضمنیجدول قيمت باید هم 1}داوطلب باید این فورمه های جدول قيمت را در مطابقت با رهنمود های داده شده خانه پری خواهد کرد. لست اقالم در فقره 

 اداره یکسان باشد.{ نيازمندیهای مشخص درجدول 

 { درج گرددنام داوطلب }نام داوطلب 

 { ،درج گردد}امضای شخصی که آفرراامضا ميکند:امضای داوطلب 

{درج گردد }تاریخ :  تاریخ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

شماره 
 

س
توضيح اجنا

 

تعداد
واحد 
 

قيمت مجموعی   قيمت فی واحد 

 فی قلم 

(3X 5) 
 

و  انتقاالت  مصارف

الی  سایرخدمات الزم 

رسانيدن به مقصد 

 نهایی

مصرف کارگر محلی، مواد خام و 

اجزاء اصلی از جمهوری اسالمی 

 افغانستان

 (5)فيصدی 
 

فروشات و سایر ماليه بر 

ماليات قابل پرداخت در فی 

قلم درصورتيکه قرارداد عقد 

 شده باشد 

قيمت 

 مجموعی 

(5+ 6 +7 

+8+9  ) 
 

}شماره  درج 

گردد{
}توضيحات  

س 
اجنا

گردددرج 
} 

}تاریخ داده 

ی 
شده تحویل

درج گردد{
} واحد  

فزیکی 

درج  اجناس

 {گردد

}قيمت واحد 

تحویل درمحل 

 گردد{کار درج 

}مجموع قيمت 

تحویل درمحل 

کار فی قلم درج 

 گردد{

درج }قيمت فی قلم 

 {گردد

}مصرف کارگرمحلی، مواد خامو 

اجزاء ازداخلجمهوری اسالمی 

افغانستان طور فيصدی تحویلی 

 درمحل کار قيمت فی قلم{

}فروشات و سایر ماليات قابل 

پرداخت فی قلم درصورتيکه 

 قرارداد عقد شود{

}قيمت 

ی فی مجموع

درج  قلم

 {گردد

  قيمت مجموعی 



 شرطنامه معیاری تدارک اجناس

 

38 
 

 جدول قیمت دهی اجناس مورد نیاز پروژه:
 ئه نمايندارا DDPيد قیمت خويش را نظر به شرايط تجارتی بین المللی به شکل داوطلبان با

   تحايف مشخصات بخش چاپ آفست ديجیتل و14.1 
 

حد مشخصات
وا

 

 
ی 

 ف
ت

یم
ق

د 
ح

وا
ر  

دا
مق

ل
اق

حد
د  
ح

ر 
دا

مق

ثر
اک

 

 
ت 

یم
ق

ی 
ع

و
جم

م

ل 
اق

د 
ح

 
 قیمت مجموعی حد اکثر  

 ب  -قسمت: -( 1بخش )

 

  

 

  
 

 (Leaflet)لیفلیت 

دد
ع

 

  
2
6
0
0
0
 

3
2
0
0
0
 

  

 (A5انچ )8.5x5.5  سایز

   GSM Mat 130کاغذ  جنسیت/ مواد

 دو رویه به چهار رنگ نوعیت چاپ

 قطع به سایز استندارد طرز ساختار

 (Brochure)ر الف  بروشو -سمت:ق -( 2بخش )

 

  

 

  
 

 (Brochure)بروشور 

دد
ع

 
  

7
0
0
0
0
 

9
0
0
0
0
 

  

 ( A4" بسته )8x4" باز "88x" سایز

   GSM Mat 130کاغذ  جنسیت/ مواد

 دو رویه به چهار رنگ نوعیت چاپ

 الف   -قسمت: -( 3بخش )  

 

  

 

  
 

 (Poster)پوستر 

دد
ع

 

 
 

4
0
0
0
0

 

5
0
0
0
0
 

  

 (A2" انچ )17x23" سایز

 Mat Paperگرام  115کاغذ  جنسیت/ مواد

 یک رویه به چهار رنگ نوعیت چاپ

طرز 

 ساختار

 در عقب چسپ در قسمت باال و پاین   

 الف  -قسمت: -( 4بخش )

 

  

 

  
 

 (Dangler)آويزان قطعه های کاغذی  

دد
ع

 

 
 

1
2
0
0

 

1
5
0
0
 

  

 سایز
  7x8باز  28.5x8قطعه های اول 

 4x3بسته و قطعه های دوم 

 Art/Mat Cardگرام  350کاغذ  جنسیت/ مواد

 به چهار رنگ نوعیت چاپ

 طرز ساختار

نخ کشی شده و قطعه های کاغذ ها 

(Laminated, Die cutting, 

Threading)   

 الف  -قسمت: -( 5بخش )

 

  

 File Folder)دوسیه کاغذی )    

دد
ع

 

 
 

2
5
0
0

 

3
5
0
0
 

  

 A4 سایز

 کارت GSM 300کاغذ  جنسیت/ مواد

 به چهار رنگUV نوعیت چاپ

 طرز ساختار

قطع قسمت های اضافی مطابق 

&  Die Cuttingطراحی  )

Lamination) 

 الفسمت:ق -( 5بخش )
 

 

  

 (Eid Card with Envelopعید کارت با پاکت )    

دد
ع

 

 
 4
0
0

 

5
0
0
 

  

 دوال A5و بسته  A4باز  سایز
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 آرت کارت GSM 300کاغذ  جنسیت/ مواد

 دو رویه به چهار رنگ نوعیت چاپ

 طرز ساختار

قطع قسمت های اضافی ولمینیت 

&  Die Cuttingشیشه ای )

Glassy Lamination) 

 ب  -قسمت: -( 6بخش )

 

  

 (Business Card UV)بزنیز کارت     

دد
ع

 

 
 

1
6
0
0

 

2
0
0
0
 

  

 سانتی سایز استندارد 5x8.5 سایز

 گرام آرت کارت 300کاغذ  جنسیت/ مواد

 پرنت UVدو رویه به چهار رنگ  نوعیت چاپ

 طرز ساختار

قطع قسمت های اضافی به سایز 

&  Die Cuttingلمینیشن  )

Lamination) 

 الف  -قسمت: -( 7بخش )

 

  

 (Certificate UV)تقدير نامه     

ق
ر
و

 

 
 4
0
0

 

5
0
0
 

  

 سایز استندارد A4 سایز

 گرام آرت کارت 300کاغذ  جنسیت/ مواد

 نوعیت چاپ
یک رویه به چهار رنگ با چاپ 

UV 

 قطع قسمت های اضافی به سایز  طرز ساختار

 قويم(الف  )ت  -سمت:ق -( 8بخش )

 

  

  Table Calendar)تقويم سرمیزی )    

لد
ج

 

 
 

2
0
0
0

 

2
5
0
0

 

  

 ورق  13در  A5 سایز

 UVگرام آرت  310کاغذ  جنسیت/ مواد

 دو رویه به چهار رنگ  نوعیت چاپ

 طرز ساختار

قطع قسمت های اضافی به 

سایز ولمینیشن و بسته بندی 

 Binding, Dieداخل پاکت )

cutting, laminated  &

packed each one 

separately) 

         ج  -قسمت: -( 9بخش )

 (  Wall Calendarتقويم ديواری )   

ق
ر
و

 

 
 

1
5
0
0

 

4
0
0
0
 

  

 A2 سایز

 Art Paperگرام آرت  310کاغذ  جنسیت/ مواد

 یک رویه به چهار رنگ نوعیت چاپ

 طرز ساختار

قطع قسمت های اضافی به سایز 

امکانات نصب به دیوار ولمینیشن با 

(Binding, Die cutting, 

laminated  &wall pasting 

conceivable 

 لف )خريطه تکه ای(ا -سمت:ق -( 10بخش )

 

  

     (Cotton Bag A3 ) 

دد
ع

 

 
 

1
0
0
0

 

1
0
0
0
 

 A3 سایز  

جنسیت/ 

 مواد

 تکه کاتن استندارد 
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 به چهار رنگ چاپ

طرز 

 ساختار

 قطع قطعات اضافی ونصب دستک

 الف -قسمت: -( 11بخش )

 

  

    

 فارم راجستريشن مشتريان

لد
ج

 

 
 

5
0
0
0

 

5
0
0
0
 

  

 (CRF - Customer Registration Form ) 
 ورق در هر جلد 300عداد ت - A4 سایز

جنسیت/ 

 مواد

 کاغذ کاربون  هریک برنگهای سفید آبی و سبز

دو رویه صفحه اول به چهار رنگ صفحات دوم و سوم در  چاپ

 یک رنگ

طرز 

 ساختار

صحافی/ جلد سازی نمودن از عرض باالی کتاب با شماره 

 سریال نمبر.

 Top stitch  &Serial Number 

 ج -قسمت: -( 12بخش )

 

  

 (Voucher Book)کتاب رسید تاديات     
لد

ج
 

 
 

1
5
0
0

 

2
0
0
0
 

  

 ورق در هر جلد  150عداد ت - A5 سایز

جنسیت/ 

 مواد
 کاغذ کاربون  هریک برنگهای سفید آبی و سبز

 چاپ
دو رویه صفحه اول به چهار رنگ صفحات دوم و سوم در 

 یک رنگ

طرز 

 ساختار

صحافی/ جلد سازی نمودن از طول کتاب با شماره سریال 

 نمبر.

  stitch  &Serial Number 

 الف  )پاکت( -سمت:ق -( 13بخش )

 

  

  Envelop)پاکت خط )     

دد
ع

 

 
 

1
6
0
0

 

2
0
0
0
 

  

 سایز
A4 ( با چسپ دهن پاکتseal 

flap) 

 گرام کاغذ مت 130 جنسیت/ مواد

 به چهار رنگ دو رویه چاپ

 شکل استندارد طرز ساختار

         ب -قسمت: -( 14بخش )

 ( Envelop)پاکت خط    

دد
ع

 

 
 

1
6
0
0

 

2
0
0
0
 

  

 سایز
A5 ( با چسپ دهن پاکتseal 

flap) 

 ارت کارت GSMگرام  130 جنسیت/ مواد

 به چهار رنگ دو رویه چاپ

 شکل استندارد طرز ساختار

 
 

 

 

 

       



 شرطنامه معیاری تدارک اجناس

 

41 
 

 

 

 

 لفا -قسمت: -( 1)بخش 

  Tea Mug)گیالس چای )

دد
ع

 

 
 5
0
0

 

8
0
0
 

  

 ملی لیتر 200 سایز

 سرامیک با بهترین کیفیت جنسیت/ مواد

 دیجیتلی به چهار رنگ  چاپ

 طرز ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در 

 Clientابتدا الزمی میباشد 

Sample Approval is 

Required 

       الف -قسمت: -( 2بخش )

  Wall (Clockساعت ديواری ) 

دد
ع

 

 
 2
5
0

 

2
5
0
 

  

 استندارد سایز

 پالستیکی ، چوبی و نیکلی جنسیت/ مواد

 دیجیتلی به چهار رنگ  چاپ

 طرز ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در 

 Clientابتدا الزمی میباشد 

Sample Approval is 

Required 

       الف -قسمت: -( 3بخش )

 Normal (Penقلم معمولی ) 

دد
ع

 

 
 

3
0
0
0

 

3
0
0
0

 

  

 استندارد سایز

 پالستیکی جنسیت/ مواد

 دیجیتلی به چهار رنگ  چاپ

 طرز ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در 

 Client Sampleابتدا الزمی میباشد 

Approval is Required 

 الف -قسمت: -( 4بخش )

 

  

 Umbrella  (Personalچتری خورد )     

دد
عد

 

 
 2
5
0

 

3
0
0
 

  

 استندارد و با کیفیت باال سایز

جنسیت/ 

 مواد

 انتخابی

 SilkScreen چاپ

طرز 

 ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی میباشد 

Client Sample Approval is Required 

 ب -قسمت: -( 5بخش )

 

  

 (Cap)کاله      

دد
ع

 

 
 4
0
0

 

5
0
0
 

  
  

  
  
  
  
  
 -

  
  

  
  

  
  
  
  
  
 -

  
  

 استندارد سایز

جنسیت/ 

 مواد
 %  نخی 100

 (Embroideryنقش دوزی / گلدوزی ) چاپ

طرز 

 ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی میباشد 

Client Sample Approval is Required 

 الف -قسمت: -( 6بخش )

 

  

ع دعای سفر برای موتر     د د
 

 
 

8 0 0 0
 

1 0 0 0 0
   

 (Promotional Items)بخش تحایف  .14.2



 شرطنامه معیاری تدارک اجناس

 

42 
 

 معمولی خوشبودار سایز

جنسیت/ 

 مواد
 انتخابی

 به چهار رنگ چاپ

طرز 

 ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی میباشد 

Client Sample Approval is Required 

     لفا -قسمت: -( 7بخش )

 (Lanyard)بند کارت هويت 

دد
ع

 

 
 5
0
0

 

5
0
0
 

  

 استندارد با کیفیت باال سایز

جنسیت/ 

 مواد
 تکه ای 

 Silkscreen چاپ

طرز 

 ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی میباشد 

Client Sample Approval is Required 

     لفا -قسمت: -( 8بخش )

 (Normal Notebook)کتابچه ياد داشت 

لد
ج

 

 
 

2
0
0
0

 

2
5
0
0
 

  

 ورق 60سایز  A4 سایز

جنسیت/ 

 مواد
 GSMگرام  80گرام آرت کارت و اوراق  300پوش 

 دو رویه به چهار رنگ با نام و لوگوی شرکت در هر صفه چاپ

طرز 

 ساختار
 (Spiral Bindingجلد بندی با سیم حلقوی )

     لفا -قسمت: -( 9بخش )

 Diary)  (Hard Coverکتابچه دايری  

لد
ج

 

 
 2
5
0

 

3
5
0
 

  

 صفحه  365سایز  A4 سایز

جنسیت/ 

 مواد
 GSMگرام  80اوراق  

 دو رویه به چهار رنگ با نام و لوگوی شرکت در هر صفه چاپ

طرز 

 ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی میباشد 

Client Sample Approval is Required 

     لفا -قسمت: -( 10بخش )

   (Balloon)پوقانه  

دد
ع

 

 
 

2
5
0
0

 

3
0
0
0
 

  

 استندرد سایز

 کیفیت باال جنسیت/ مواد
 چهار رنگ چاپ

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس  طرز ساختار

 Clientدر ابتدا الزمی میباشد 

Sample Approval is 

Required 
     لفا -قسمت: -( 11بخش )

 بیرق

دد
ع

 

 
 1
5
0

 

2
0
0
 

  

 سرمیزی سایز

 جنسیت/ مواد
تکه و یا مواد بیرق همرای 

 ستند

 مطابق فرمایش چهار رنگ چاپ

 طرز ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس 

 Clientدر ابتدا الزمی میباشد 

Sample Approval is 
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Required 

     ب -قسمت: -( 12بخش )

 بیرق

دد
ع

 

 
 3

0
 

4
0
 

  

 کالن بیرق زمینی سایز

 ستندتکه و یا مواد بیرق همرای  جنسیت/ مواد

 مطابق فرمایش چهار رنگ چاپ

 طرز ساختار

 

 

 

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در 

 Clientابتدا الزمی میباشد 

Sample Approval is 

Required 

 
 

 

 
سمت:الفق -( 1بخش )  

  

  

 
 

 (Signboard Backlight)لوحه گروپ دار   
بع

ر
 م

ر
مت

 

 
 2
4
0

 

3
0
0
 

   

 متر مربع سایز
قراردادی باید همه ابزار ساخت انتقال 

و نصب لوحه را در کابل و والیات با 

مشخصات کامل )آهن چادر، آهن پرو 

، LEDفیل، سیم کشی، گروپ های 

پایه فلزی فریم/لبه المونیمی رنگ و 

 غیره مواد الزم را بکار برد.

جنسیت/ 

 مواد
 گرام 610فلکس 

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

نظر به فرمایش و 

دیزاین مارکیت  

 تهیه میگردد 

 ب -سمت:ق -( 2بخش )

  

  

    

 لوحه بدون گروپ

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 4
0
0

 

5
0
0
 

  

 (Signboard Front light) 

 متر مربع سایز

قراردادی باید همه ابزار ساخت انتقال 

لوحه را در کابل و والیات با  و نصب

مشخصات کامل )آهن چادر، آهن پرو 

فیل، پایه فلزی، فریم /لبه المونیمی 

 رنگ و غیره مواد الزم را بکار برد.

جنسیت/ 

 مواد
 گرام 610فلکس 

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

نظر به فرمایش و 

دیزاین مارکیت  

 تهیه میگردد 

 ج -سمت:ق -( 3بخش )

  

  

    
 تغیر اسکن لوایح گروپ دار

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 3
2
0

 

4
0
0
 

  

(Backlight Signboard Reskin ) 

قرارداد باید چاپ و تغییر اسکن   متر مربع سایز

لوحه را در کابل و والیات که شامل 

برداشتن اسکن قبلی، نصب اسکن 

جدید، نصب گروپ جدید، سیم، هزینه 

سایر موارد  Crainکارگر و کرین 

جنسیت/ 

 مواد
 گرام 610فلکس 

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

ل. مشخصات چاپ دیجیت14.3  
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طرز 

 ساختار

نظر به فرمایش و 

دیزاین مارکیت  

 تهیه میگردد 

 مربوطه را با انتقال  عملی نماید.

 د -سمت:ق -( 4بخش )

  

  

    

 تغیر اسکن لوایح بدون گروپ

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 3
2
0

 

4
0
0
 

  

(Front Light Signboard Reskin ) 

 متر مربع سایز

قرارداد باید چاپ و تغییر اسکن  

لوحه را در کابل و والیات  که شامل 

برداشتن اسکن قبلی، نصب اسکن 

 Crainجدید، هزینه کارگر و کرین 

سایر موارد مربوطه را با انتقال 

 .عملی نماید

جنسیت/ 

 مواد
 گرام 610فلکس 

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

نظر به فرمایش و 

دیزاین مارکیت  

 تهیه میگردد 

 الفسمت:ق -( 5بخش )

  

  

    

 چاپ فلکس /اسکن بلبورد و غیره
بع

ر
 م

ر
مت

 

 
 1
0
0

 

5
0
0
 

  

 (Flex Front light for Billboard) 

 متر مربع سایز

در برخی شرایط هر دو سوراخ حلقه 

و غیره موارد ضروری باید ساخته 

)قابل یاد آوری است که در شوند 

بعضی از جا هایکه ضرورت شبکۀ 

مخابراتی سالم باشد باید نصب و 

 انتقال هم گردد.(

جنسیت/ 

 مواد
 گرام 320فلکس 

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

نظر به فرمایش و 

دیزاین مارکیت  

 تهیه میگردد 

 الف -سمت:ق -( 6بخش )

  

  

    

 چاپ ون ویژن ستیکر

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 4
0
0

 

5
0
0
 

  

 (One Vision Sticker) 

 متر مربع سایز

Mesh flex ( one vision 

without back gumming) 
جنسیت/ 

 مواد

مش فلکس ون 

ویژن استیکر 

 چسپدار

 چهار رنگ دیجیتل چاپ
با چاپ انتقال و چسپاندن آن در روی 

 اشیای دیگر کابل و والیاتشیشه  و 

طرز 

 ساختار

با چسپاندن آن در 

روی شیشه، کارتن 

 و غیره ..

مقاوم در مقابل شعاع آفتاب و آب و 

 باران

 الفسمت:ق -( 7بخش )

  

  

    

 چاپ ستیکر  جال دار

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 3
0
0

 

4
0
0
 

  

 (Shiny Flex Sticker) 

 متر مربع سایز
shiny flex ( without 

back gumming) 
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جنسیت/ 

 مواد

فلکس جال دار 

 استیکر چسپدار

با چاپ انتقال و چسپاندن آن در روی 

شیشه تخته  کارتن ، موتر و  غیره 

 در کابل و والیات

 چهار رنگ دیجیتل چاپ
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب و آب و 

 باران

طرز 

 ساختار

با چسپاندن آن در 

شیشه، تخته  روی

 کارتن و غیره ..
  

 ب -سمت:ق -( 8بخش )

  

  

 (Sticker)چاپ ستیکر       

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 4
0
0

 

5
0
0

 

  

 متر مربع سایز

Mesh flex ( without 

back gumming) 

جنسیت/ 

 مواد

مش فلکس استیکر 

 چسپدار

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

آن در با چسپاندن 

روی شیشه، تخته 

کارتن و غیره در 

 کابل و والیات

مقاوم در مقابل شعاع آفتاب و آب و 

 باران

ب -قسمت: -( 9بخش )  

 

  

    

 

  

 ساخت ستند بنر پی وی سی    

دد
ع

 

 
 3

0
 

5
0
 

  

(Roll Up Stand Banner)  

 )ستندرد( 1.8x80 اندازه
 ایکس استند مکمل و با کیفیت باال

بروی فلکس جال دار و یا فلم مطابق 

جنسیت/  فرمایش

 مواد

فلکس جال دار 

(Shiny Flex) 

 فلم /

   چهار رنگ دیجیتل چاپ
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب و آب و 

 باران
طرز 

 ساختار

مطابق ستندرد 

 مارکیت

 الف -سمت:ق -( 10بخش )
  

  

 LEDبا گروپ های  3Dساين بورد     

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 4

5
 

5
0
 

  

3D Signboard with LED Lights 

 اندازه
ی وی سی با المونیم و پ -الکوبان 

 ساخت، انتقال و نصب آن در ساحه
جنسیت/ 

 مواد

المونیم و  -الکوبان

 پی وی سی

مقاوم در مقابل شعاع آفتاب و آب و   چهار رنگ دیجیتل چاپ

 باران

  
طرز 

 ساختار

نصب حلقه در 

 چهار ضلع بنر

   قیمت مجموعی عمومی حد اقل

   قیمت مجموعی عمومی حد اکثر
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بعد از فروش /دمات ضمنیخ تکمیلبرای جدول قیمت   

 داوطلبان برای دستورالعمل 15 ماده با مطابقت در اسعار

 07اجناس/ فورمه

  شمارهداوطلبی:

 {قابل تطبين نيست}   شماره آفربدیل:

  تاریخ:

 باید  ها قیمت ولجد ا ستون در اقالم  لست  نماید. تکميل ذکرشده های رهنمود مطابقتبا در را قيمت جدول های بایدفورمه }داوطلب

 گردد.{ درج نیازمنديها جدولدر اداره توسط  شده مشخص ضمنی خدمات و اجناس لست با  منطبق

 

1 2 3 4 5 6 7 

شمار

ه 

خدما

 ت 

انتقاالت توضيح خدمات )به استثنای 

زمينی و سایرخدمات الزم 

درجمهوری اسالمی افغانستان جهت 

 رسانيدن اجناس درمقصد نهایی آنها(

کشور 

 منبع

قيمت فی  واحد فزیکی کميت

 واحد

قيمت مجموعی فی 

 خدمت

یا  X 6 5)ستون  

 تخميناً(

1       

2       

3       

4       

  قيمت مجموعی  

 

 { نام داوطلب درج گرددنام داوطلب }

 { ،درج گرددامضای شخصی که آفرراامضا ميکندامضای داوطلب }

 {درج گردد تاریختاریخ }
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 تضمین آفر: ضمانت بانکی

 08فورمه اجناس/
 

 {درج گردد شماره دواطلبی}  شماره داوطلبی:

 }{ :پکيج یا بسته داوطلبیشماره 

 }{ تاریخ:

 {شماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج گرددصفحات }
 

 {ددر گردصا مندرجاین فورمه ضمانت بانکی برای تضمين آفر باید توسط یک بانک راجستر شده در مطابقت با رهنمودهای }

 {درج گرددنام بانک ما: }

 {نام و آدرس مکمل اداره درج گرددذینفع: }

 {درج گرددتاریخ تاریخ: }

 {شماره به ارقام درج گرددشماره تضمين آفر: }

 تحت اعالن {ج گردددر نام قراردادآفرخود برای اجرای } "داوطلب"{، منبعد به نام نام مکمل داوطلب درج گرددکه }یافتيماطالع 

 به شما ارائه نموده است. {درج گردد تدارکاتشماره اعالن شماره } تدارکات

 شرایط شما، آفر باید همراه با تضمين آفر ارائه گردد. می دانيم که مطابق  برعالوه

مبلغ عی }بلغ مجمو، مبدون تعللصورت قطعی تعهد ميسپاریم که به { بدینوسيله نام بانک درج گرددبراساس درخواست داوطلب، ما }

باشد،  یل گردیدهذمرتکب اعمال در صورت که داوطلب بعد از دریافت اولين تقاضای تحریری شما  را {درج گردد به حروف و ارقام

 بپردازیم:

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

 داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی در جدول قيمت های ارائه شده در آفرانکار  (2)

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

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

 چهل و نهم این قانون مادهمطابق حکم به دليل تخطی در این داوطلبی در صورت محروميت داوطلب  (5)

 این ضمانت درحاالت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:

 ؛ یاوطلباندستورالعمل برای داطبق قرارداد ضای امتضمين آفردرصورتيکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت  (6)

به  تم ميعاد اعتبار آفرروز بعد از خ28؛ یاامضای قرارداد با داوطلب برنده( 1درصورتيکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

 {تاریخ ختم آفر درج گردد} شمول ميعاد تمدید مدت اعتبار آفر
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 دریافت شده باشد. اد فوقميعاز قبلدرنتيجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمين باید توسط ما 
 

 اطاق تجارت بين المللی ميباشد. 785این تضمين تابع مقرره منتشره شماره 

 

 {درج گردد مسئول مربوطامضای امضا: }

 {مهر گرددمهر: }
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 تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر

 09اجناس/فورمه 

 {شماره داوطلبی درج گردد}  شماره داوطلبی:

 {درج گردد درصورتيکه این آفربدیل باشد، شماره تشخيصيه آن}  شماره آفر بدیل:

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

 {شماره صفحه  و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}
 

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

 {نام مکمل اداره درج گرددبه: }

 م که:امضا نمودیم، اظهار مينمائيما اشخاصيکه در زیر 

 ما ميدانيم که، طبق شرایط شما، آفرباید همراه با اظهارنامه تضمين آفر ارائه گردد. 

تاریخ از } سرردد{گ}تعدادسال درج از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما درصورت نقض وجایب تحت شرایط آفر می پذیریم که ما 

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

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهليت داوطلب (1)

 معينه تسليمی آنتغيير یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت  (2)

 جدول قيمت های ارائه شده در آفرز پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی در انکار داوطلب ا (3)

 اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پيشنهاد از طرف داوطلب برنده (4)

 .فراهم نکردن تضمين اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده (5)

عتبار می نده فاقد اوطلب بردر صورت برنده شدن ما و تسليمی تضمين اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داهار نامه تضمين آفر این اظ

 گردد. 

 {داردصالحيت امضای این اظهار نامه را  امضای شخصی کهامضا : }

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

 {ل درج گرددروز، ماه و ساتاریخ: }

 {مهر گرددمهر :  }
 

 {گرد آفر را ارائه آفر باید به نام تمام شرکا مشترک، این اظهار نامه تضمين یادداشت: درصورت شرکت}
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 اجازه نامه تولید کننده

 10اجناس/ فورمه

 {درج گردد دواطلبی}شماره  شماره داوطلبی:

 آن درج گردد{ نمبر تشخيصيه}درصورتيکه این آفربدیل باشد،   شماره آفربدیل:

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

 تعداد مجموعی صفحات درج گردد{و صفحات }شماره صفحه 
 

 {مقام باصالحيت ترتيب و امضا گردددر فورمه رسمی توليد کننده توسط  }این اجازه نامه باید

 درج گردد{به: }نام مکمل اداره 
 

 

آدرس }بریکه درفابا داشتن { نوع اجناس توليد شده درج گرددکننده رسمی}وليد {تنام و آدرس مکمل توليد کننده درج گرددما}

رح نام و/یا ش}عرضه  { اجازه می دهيم آفر را به مقصدنام مکمل داوطلب درج گردد{ به }مکمل کارخانه های توليد کننده درج گردد

 عقد قرارداد نماید. ارائه نموده و  {گرددمفصل اجناس درج 

 می نمایيم. فراهم فر آ، را به اجناس ارائه شده در شرايط عمومی قرارداد28ما بدینوسليه گرنتی و ورنتی مکمل مطابق مندرج ماده 

 {امضا نماینده با صالحيت توليد کننده درج گرددامضا: }

 {توليد کننده درج گرددنام/ نام های مکمل نماینده با صالحيت نام: }

 {عنوان وظيفه درج گرددعنوان وظيفه: }

 {نام مکمل داوطلب درج گرددامضا از جانب: }

 {تاریخ امضا درج گرددتاریخ: }
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 نیازمنديها جدول- پنجم قسمت
 

 

 

 

 

 محتوياتفهرست 

 عنوان  

 ی هد لست اجناس و جدول تحویل .1

 لست خدمات ضمنی و جدول تکميل .2

 مشخصات تخنيکی  .3

 نقشه های تخنيکی .4

 آزمایشات و معاینات .5
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 }یادداشت ها برای ترتيب جدول نيازمندیها{

 باید توسط اداره شامل شرطنامه گردیده و حد اقل حاوی توضيح اجناس، خدمات ضمنی و جدول تحویل باشد.  جدول نیازمنديها

رج گردیده د 4قسمت ر دفراهم نمودن معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهيه آفر های شانبه صورت موثر و دقيق به خصوص جدول قيمت که  نیازمنديهاجدول هدف از 

، ستورالعمل برای داوطلباند42قت با ماده منحيث اساس در مطاب جدول قیمتو جدول نیازمنديها است، می باشد. عالوه برآن، در صورت انحراف کميت در زمان اعطا قرارداد، از 

 استفاده ميگردد. 

 کمیت توضیح اجناس شماره
واحد 

 فزيکی

محل نهايی 

مندرج صفحه 

معلومات 

 داوطلبی

 Inco terms))تاريخ تحويلیطبق  شرايط تجارت بین المللی 

 تاريخ آغاز تحويلی اجناس

تاريخ ختم 

 تحويلی اجناس

 

تاريخ تحويلی 

شده توسط  پیشنهاد 

داوطلب }توسط 

داوطلب خانه پری 

 گردد{

}شما

ره 

درج 

گردد

} 

 }توضیح اجناس درج گردد{

}مقدار 

اقالم درج 

 گردد{

}واحد 

فزيکی 

 گردد{

}محل تحويلی 

 درج گردد{

}اولین تاريخ تحويلی درج 

 گردد{

}آخرين تاريخ 

تحويلی درج 

 گردد{

}تاريخ تحويلی 

پیشنهاد شده 

 داوطلب درج گردد{
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1 

 

 

 

 
داوطلب برنده تمام مواد چاپی و تبليغاپی 
و تحايف را که مشخصات تمام اجناس 

ورت را که  در مخشصات  مورد ضر
طنامه هذا آماده و تهيه  ضميمه شده شر

 نمايد. 

 

نظر به 

 ضرورت

مطابق 

جدول 

ضميمه 

 شده 

گدام شرکت 

مخابراتی افغان 

ع تيلی کام واق

محمد جان خان 

وات تعمير پوست 

منزل اول و پارسل 

شرکت مخابراتی 

افغان تيلی کام 

وزارت مخابرات 

 تکنالوژی معلوماتی

نظر به ضرورت و تقاضای 

شرکت مخابراتی افغان تيلی 

  کام

قرارداد بر اساس 

چهارچوبی بوده و 

نظر به تقاضا الی 

مدت يک سال 

تهیه و اکمال 

 میگردد
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 باید بدقت با در نظرداشت موارد ذیل مشخص شود:تاریخ یا ميعاد تحویل 

 بين المللیمطابقت با احکامشرایط تجارتدر  دستورالعمل برای داوطلبانمفاهيم شرایط تحویلی تصریح شده در .1

(Incoterms2015)  مصارف اجناس، بيمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بيمه و داللت به )تحویلی اجناس در مبداَ، یا

 داده شود؛ و تحویلی زمانی صورت ميگيرد که اجناس به انتقال دهنده هاتحویل)انتقال رایگان الی کشتیمحموله، 

 ف کریدت(تائيد ليتر آ یا گشایش)امضای قرارداد،  تاریخ ذیل آغاز می گردد: مکلفيت های تحویلی اداره  از  .2

 

 

 

 لست اجناس و جدول تحويلی .1

 ری نماید. پد، خانه که توسط داوطلب تکميل ميگرد "تاریخ تحویلی پيشنهاد شده "}اداره مکلف است این جدول را  به استثنای ستون 
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 قابل تطبیق نیست -و جدول تکمیل آنبعد از فروش  ضمنیلست خدمات . 2

 تجارت شرایط و جناسا تحویلی شده درخواست  ریختا به مطابقت در و واقعی باید  تکميلی ریختا نماید. تکميل را جدول این باید اداره}

 {باشد (INCOTERMS) المللی بين

 

 شماره 
 

 خدمات  توضیح 

 کمیت

)درصورتیکه 

 قابل اجرا باشد(

 محل اجرا واحد فزيکی
تاريخ نهايی 

 تکمیل خدمات

شمار}

ه درج 

 {گردد

درج مقدار اقالم } {توضيحات خدمات ضمنی درج گردد}

 {گردد

واحد فزیکی }

 {گردد پدرج

تاریخ تکميل درج } {نام محل درج گردد}

 {گردد

1  
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 مشخصات تخنیکی .3

 {مشخصات تخنيکی هتهي رهنمود}

ه باید توسط اداره ميباشد. ادار مربوط اجناس و خدمات ضمنیالزم  ، تعریف خصوصيات تخنيکی هدف از مشخصات تخنيکی

 مشخصات تخنيکی مفصل را با در نظرداشت موارد ذیل تهيه نماید:

 عيين تخنيکی مشخصات تخنيکی مشتمل است بر  معيار  های که توسط اداره به منظور بررسی جوابگو بودن آفرها از نظر ت

یش، ن آزماميگردد. ازین جهت، ترتيب مشخصات تخنيکی واضح سبب تسهيل تهيه آفر های جوابگو توسط داوطلبان و همچنا

 ارزیابی و مقایسه آن ها توسط اداره ميگردد. 

 بوده و  جدید  صات تخنيکی مستلزم  آن است که تمام اجناس و مواد که وارد ميگردند جدید، غير مستعمل، و مودل هایمشخ

 مگر اینکه درقرارداد طور دیگری ذکر شده باشد. اند، آوری های جدید را شاملنو اینکه آنها تمام 

  رای باس خوب یک اس های مشخصات از تدارکات مشابه ونهنم. د بکار گرفته شودمشخصات تخنيکی بایبهترین شيوه های رایج

 ترتيب مشخصات تخنيکی می باشد. 

  .اداره و داوطلب باید از واحد های اندازه گيری سيستم متریک استفاده نمایند 

  د کی بایات تخنيمشخصات تخنيکی بستگی به پيچيده گی  تدارکات و  تکرار  شيوه تدارکات دارد. مشخصمفيدیت معياری سازی

جناس مورد شابه ابه صورت عموم در ساخت انواع م که کافی داشته باشد تا از محدودیت های طرز کار، مواد و تجهيزات وسعت

 گردد.   جلوگيری استفاده قرار ميگيرد

 مکن  مد تبر تا حللی معمعيارات  تجهيزات، مواد و طرز کار که در اسناد داوطلبی مشخص گردیده، محدود نباشد. معيارات بين الم

ده ک توليد کننبه یه کباید مشخص گردد.  ذکر نام های تجارتی، شماره های کتالگ یا سایر تفصيالت هر گونه مواد یا اقالم را 

عبارات  هميشه مشخص محدود ميسازد، باید تا حد ممکن اجتناب شود. در صورت که توضيح همچو اقالم غير ممکن باشد، باید

د، رد نظر باشيکی موا ًذکر شود. هرگاه معيارات خاص دیگر یا کود های قابل اجرا در مشخصات تخنمتعاقب "همچو یا معادل آن"

از  که حد اقل معتبر خواه از طرف  اداره تدارکاتی یا کشور دیگری واجد شرایط باشد، در اینصورت سند مبنی بر سایر معيارات

قبول  يز قابلنل شود، که مشخصات تخنيکی و کود های خاص،  داشتن کيفيت اساسی برابر  با مشخصات ذکر شده اطمينان حاص

 خواهد بود. 

  محدود به موارد ذیل نباشد:  ومشخصات تخنيکی باید نيازمندیهای مربوطه را بصورت مکمل توضيح نموده 

 معيارات مواد و طرز کار که جهت توليد و ساخت اجناس الزمی باشد. .1

 آزمایشات مفصل الزم )شماره و نوع(  .2

 کامل  الزم برای تحویل ایر کار و یا خدمات ضمنی س  .3

 فعاليت های مفصل که توسط اکمال کننده انجام می شود و اشتراک  اداره در آن  .4

ه ر آوردبلست مفصل ضمانت های کارآیئ که توسط ورنتی تحت پوشش قرار گرفته و  تطبيق جریمه  تاخير در صورت   .5

 نشدن آن ضمانت ها.    
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  ا مشخص ی شده رتعداد/مقدار حد اکثر و حد اقل گرانت بشمول کارایی و شرایطمشخصات تخنيکی باید تمام خصوصيات تخنيکی

ل در مورد ومات مفصداوطلب معل نموده وضميمه فورمه تسليمی آفر را  در صورت ضرورت، اداره یک فورمه داوطلبی اضافینماید. 

 مقدار گرانتی شده ارائه می نماید.  مرتبط و کارآیی  همچو خصوصيات تخنيکی

ا  ی در آفر رتخنيک خواست نماید که داوطلب یک بخش یا تمام مشخصات تخنيکی، جدول های تخنيکی یا سایر معلوماتاداره در هرگاه

 ید.  ا مشخص نماراوطلب ده این معلومات در آفر ئتهيه نماید، در اینصورت  اداره  باید ماهيت و  اندازه معلومات الزم و شيوه ارا

ل اید یک جدواوطلب بدرا درج جدول ذیل نماید. مربوط  مشخصات تخنيکی الزمی باشد، اداره باید معلومات ارائه خالصه در صورت که

 را نشان دهد ترتيب نماید. معيارات  مشابه را که مطابقت با 

 باشد: اجناس و خدمات  ضمنی  باید در مطابقت با معيارات و مشخصات تخنيکی ذیل
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 نقشه های تخنیکی

 الیحه وظایف ذیل ميباشد این شرطنامه شامل
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  ديجیتلمشخصات چاپ آفست و  

 شبکه مخابراتی سالم 
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شرکت مخابراتی افغان تیلی کام و شبکۀ مخابراتی سالممعرفی   

 معرفی .1

لوماتی در تحت نظارت وزارت مخابرات و تکنولوژی مع 2005سپتامبر  24شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به تاریخ 

ام رک پروگیراستای ارایه خدمات مخابراتی واحد به سرتاسر افغانستان، تاسیس گردید. به همین اساس شرکت مذکور 

رکت چالش آمیز را با هدف تبدیل شکل کاری خویش از سیستم دولتی به استندردهای تجارتی روی دست گرفت. ش

ت تا مقتضیا ینمایدمافغان تیلی کام تصدی ملی پیشتاز در ارایه خدمات مخابراتی در افغانستان میباشد. این پیوسته کار 

 های دیولوژی های مخابراتی نوین مجهز نموده و نیازمنو رضایت بازار را حل نموده، به سرعت خود را با تکن

یشگام پنستان مشتریان را مرفوع مینماید. شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در تطبیق خدمات نوین مخابراتی در افغا

ویش یان خت مشتربوده و یکی از پیشتازان بازار مخابرات افغانستان تلقی میگردد. شرکت افغان تیلی کام با درک اهمی

وی رلف را و جلب رضایت آنها، با هدف پشتیبانی و تقویه جایگاه رقابتی خویش به طور پیوسته استراتیژیهای مخت

ش یش کوشدست میگیرد. مطابق به راهکار خود شرکت مخابراتی افغان تیلی کام در تمام ابعاد و روشهای کاری خو

ز تشکل ار تشکل ساختاری کمپنی منعکس شده است که منهادینه ساختن فرهنگ مشتریان محور میباشد. این فرهنگ د

شات بهترین متخصصین در سطح مدیریت شرکت، موجودیت یک تعداد دیپارتمنت های فعال و چهار بخش کلیدی فرو

 و توسعه امورات، میباشد که باالی کتگوریهای کلیدی مشتریان و محالت فروش شرکت تمرکز دارند.

در  100که در صنعت مخابرات افغانستان وارد گردیده است و خدمات مخابراتی شبکۀ سالم آخرین داوطلب است 

 وابرات افغانی، با کیفیت و ارزان را ارایه مینماید. از آنجائیکه شبکۀ مخابراتی سالم توسط وزارت مخ 100

ت ا خدمابملی تکنولوژی معلوماتی تاسیس شده است به این اساس شبکۀ مذکور متعهد است تا با تکمیل نمودن شبکه 

شبکۀ  ماید.در صنعت مخابرات افغانستان انقالب نموده و تغییرات اساسی را ایجاد ن 3G GSMمخابراتی و انترنتی 

 نترنت سریعللی، امخابراتی سالم به مشتریان خویش این آزادی را میدهد تا از نازلترین نرخ تماسهای داخلی و بین الم

صلح و خوشبختی  با تعهد به آوردن فاوت در کیفیت بسته های انترنتی لذت ببرند.با قیمت های غیرقابل باور و بدون ت

الم اید، سدر افغانستان شبکۀ مخابراتی سالم متعهد است تا تمام کشور را از طریق یک شبکه واحد با هم وصل نم

 انتخاب افغان ها.

 هدف پروژه .2

وی ارتقای محصوالت و خدمات خویش در جستج شبکۀ مخابراتی سالم در راستای آگاهی دهی مشتریان، توسعه و

رتاسر ا در سرتبلیغات بهتر و خوبتر میباشد، و برعالوه در پی آن است تا از طریق چاپ مواد تبلیغاتی خویش مردم 

ه ده آگاافغانستان در مورد خدمات، پیشکش های جدید، محصوالت تازه و سایر موضوعات مربوط به خدمات فراهم ش

 نماید.
 

 قرارداد:میعاد  .3

 برای مدت یکسال

 نوع قرارداد: چارچوبی

 :وظايف و مسئولیت های قراردادی .4

  ا )که حایف رتارایه کننده خدمات اکیداً مسئول است تا در جریان قرارداد هر نوع مواد چاپی و تبلیغاتی و
اده ( ارایه گردیده است( مطابق دیزاین شبکۀ سالم آم14.3( و )14.2( )14.1در لست ضمایم شماره )

 نماید. 

 ( بیان کننده لست بخش چاپ آفس14.3( و )14.2( )14.1ضمایم شماره ) ت و دیجیتل و بخش تحایف
ون ل و بدشبکۀ مخابراتی سالم میباشد، ارایه کننده خدمات مسئول است تا برای اجناس ذیل نرخ قابل قبو

 هر نوع اشتباه خطی که مطابق نرخ بازار میباشد ارایه نماید.

  .حفظ محرمیت در حصه چاپ و نشر مواد تبلیغاتی شبکه سالم 

 ( 14.1چاپ اجناس شامل ضمایم شماره ،)(14.2)  مطابق مشخصات تحریر یافته بطور  (14.3)و
 به چاپ برساند.  (PO)تدریجی طبق فرمایش مارکیت بیسیم در مقابل فارم خریداری 

  .انتقال اجناس فرمایش شده )به چاپ رسیده( به گدام شرکت مخابراتی افغان تیلی کام 

 رکت شگدام  ه در هنگام انتقال و تسلیمی به مسؤلبسته بندی اجناس فرمایش شده به تعداد مساوی در هر بست
 مخابراتی افغان تیلی کام. 

  .چاپ اجناس مورد نیاز به اسرع وقت طبق زمان بندی مارکیت بیسیم 
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 ق چاپ اجناس/ مواد تبلیغاتی )چاپ آفست دیجیتل( با کیفیت عالی طبق فرمایش مارکیت بیسیم مطاب

 مشخصات قرارداد شده. 
 

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

  ارائه/ ترتیب دیزاین جنس مورد نیازمارکیت بیسیم درCD/ USB  .غرض چاپ نمودن 

 ی کام.همکاری و همآهنگی جهت انتقال و تسلیمی اجناس چاپ شده بداخل گدام شرکت مخابراتی افغان تیل  
 

 شرايط پرداخت: .6

 100% عد پرداخت جنس فرمایش داده شده / به چاپ رسیده در مقابل انوایس و مشخصات جنس چاپ شده ب

از جانب مدیریت عمومی لوژستیک  GRNاز معاینه و تصدیق جنس توسط هیئت مؤظف تشریح و صدور 

 شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به شرکت قراردادی. 

 ایه ریان چاپ آن نواقص بروز مینماید در آنصورت اردر صورتیکه کدام جنس به چاپ نمی رسد یا در ج

( ۱۰) خالل ده کننده خدمات مقصر تلقی گردیده و مکلف است تا اقدامات مقتضی جهت رفع نواقص را در

م روز کاری روی دست بگیرد در غیر آن این مورد باعث کاهش ارزش تخریب اجناس شبکۀ مخابراتی سال

 گرفت. گردیده و پرداخت پول صورت نخواهد
 

 میتود معاينه/آزمايش .7

  .شبکۀ مخابراتی سالم به صورت دوگانه مسئول نظارت و معاینۀ اجناس تدارکاتی خویش میباشند 

  م یلی کاتتمام اجناس را که به بخش لوژستیک تحویل داده میشود مطابق به مقررات شرکت مخابراتی افغان
 توسط هئیت تشریح و هئیت معاینه صورت خواهد گرفت.

 

  معرفی شخص مسؤل: .8

شرکت قراردادی غرض سهل تماس اشخاص پیرامون دریافت فرمایش و رفع مشکالت، اشخاص مسؤل خویش را 
 طبق جدول ذیل معرفی نماید.

 ايمیل آدرس شماره تلیفون نام جزيیات نمبر
    مالک شرکت 1

    آمر دیپارتمنت 2

    دایرکتر ایجنسی  3

    شخص ارتباطی 4

    نظارت کنندهشخص  5
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   تحايف مشخصات بخش چاپ آفست ديجیتل و14.1 
 

حد مشخصات
وا

 

 

ر 
دا

مق

ل
اق

حد
د  
ح

ر 
دا

مق

ثر
اک

 

 

 ب  -قسمت: -( 1بخش )

 

  

 

  
 

 (Leaflet)لیفلیت 

دد
ع

 

  

2
6
0
0
0
 

3
2
0
0
0
 

  

 (A5انچ )8.5x5.5  سایز

   GSM Mat 130کاغذ  جنسیت/ مواد

 دو رویه به چهار رنگ چاپ نوعیت

 قطع به سایز استندارد طرز ساختار

 (Brochure)ر الف  بروشو -سمت:ق -( 2بخش )

 

  

 

  
 

 (Brochure)بروشور 

دد
ع

 

  

7
0
0
0
0
 

9
0
0
0
0
 

  

 ( A4" بسته )8x4" باز "88x" سایز

   GSM Mat 130کاغذ  جنسیت/ مواد

 چهار رنگدو رویه به  نوعیت چاپ

 الف   -قسمت: -( 3بخش )  

 

  

 

  
 

 (Poster)پوستر 

دد
ع

 

 
 

4
0
0
0
0

 

5
0
0
0
0
 

  

 (A2" انچ )17x23" سایز

 Mat Paperگرام  115کاغذ  جنسیت/ مواد

 یک رویه به چهار رنگ نوعیت چاپ

طرز 

 ساختار

 در عقب چسپ در قسمت باال و پاین   

 الف  -قسمت: -( 4بخش )

 

  

 

  
 

 (Dangler)آويزان قطعه های کاغذی  

دد
ع

 

 
 

1
2
0
0

 

1
5
0
0
 

  

 سایز
  7x8باز  28.5x8قطعه های اول 

 4x3بسته و قطعه های دوم 

 Art/Mat Cardگرام  350کاغذ  جنسیت/ مواد

 به چهار رنگ نوعیت چاپ

 طرز ساختار

کاغذ ها نخ کشی شده و قطعه های 

(Laminated, Die cutting, 

Threading)   

 الف  -قسمت: -( 5بخش )

 

  

 File Folder)دوسیه کاغذی )    

دد
ع

 

 
 

2
5
0
0

 

3
5
0
0

 

  

 A4 سایز

 کارت GSM 300کاغذ  جنسیت/ مواد

 به چهار رنگUV نوعیت چاپ

 طرز ساختار

قطع قسمت های اضافی مطابق 

&  Die Cuttingطراحی  )

Lamination) 

 الفسمت:ق -( 5بخش )
 

 

  

 (Eid Card with Envelopعید کارت با پاکت )    

دد
ع

 

 
 4
0
0

 

5
0
0
 

 دوال A5و بسته  A4باز  سایز  

 آرت کارت GSM 300کاغذ  جنسیت/ مواد
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 دو رویه به چهار رنگ نوعیت چاپ

 طرز ساختار

اضافی ولمینیت قطع قسمت های 

&  Die Cuttingشیشه ای )

Glassy Lamination) 

 ب  -قسمت: -( 6بخش )

 

  

 (Business Card UV)بزنیز کارت     

دد
ع

 

 
 

1
6
0
0

 

2
0
0
0
 

  

 سانتی سایز استندارد 5x8.5 سایز

 گرام آرت کارت 300کاغذ  جنسیت/ مواد

 پرنت UVدو رویه به چهار رنگ  نوعیت چاپ

 طرز ساختار

قطع قسمت های اضافی به سایز 

&  Die Cuttingلمینیشن  )

Lamination) 

 الف  -قسمت: -( 7بخش )

 

  

 (Certificate UV)تقدير نامه     

ق
ر
و

 

 
 4
0
0

 

5
0
0

 

  

 سایز استندارد A4 سایز

 گرام آرت کارت 300کاغذ  جنسیت/ مواد

 نوعیت چاپ
یک رویه به چهار رنگ با چاپ 

UV 

 قطع قسمت های اضافی به سایز  طرز ساختار

 قويم(الف  )ت  -سمت:ق -( 8بخش )

 

  

  Table Calendar)تقويم سرمیزی )    

لد
ج

 

 
 

2
0
0
0

 

2
5
0
0

 

  

 ورق  13در  A5 سایز

 UVگرام آرت  310کاغذ  جنسیت/ مواد

 دو رویه به چهار رنگ  نوعیت چاپ

 طرز ساختار

قطع قسمت های اضافی به 

سایز ولمینیشن و بسته بندی 

 Binding, Dieداخل پاکت )

cutting, laminated  &

packed each one 

separately) 

         ج  -قسمت: -( 9بخش )

 (  Wall Calendarتقويم ديواری )   

ق
ر
و

 

 
 

1
5
0
0

 

4
0
0
0
 

  

 A2 سایز

 Art Paperگرام آرت  310کاغذ  جنسیت/ مواد

 یک رویه به چهار رنگ نوعیت چاپ

 طرز ساختار

قطع قسمت های اضافی به سایز 

ولمینیشن با امکانات نصب به دیوار 

(Binding, Die cutting, 

laminated  &wall pasting 

conceivable 

 که ای()خريطه تالف  -قسمت: -( 10بخش )

 

  

     (Cotton Bag A3 ) 

دد
ع

 

 
 

1
0
0
0

 

1
0
0
0
 

  

 A3 سایز

جنسیت/ 

 مواد

 تکه کاتن استندارد 

 به چهار رنگ چاپ

 قطع قطعات اضافی ونصب دستکطرز 
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 ساختار

 الف -قسمت: -( 11بخش )

 

  

    

 فارم راجستريشن مشتريان

لد
ج

 

 
 

5
0
0
0

 

5
0
0
0
 

  

 (CRF - Customer Registration Form ) 
 ورق در هر جلد 300عداد ت - A4 سایز

جنسیت/ 

 مواد

 کاغذ کاربون  هریک برنگهای سفید آبی و سبز

دو رویه صفحه اول به چهار رنگ صفحات دوم و سوم در  چاپ

 یک رنگ

طرز 

 ساختار

کتاب با شماره صحافی/ جلد سازی نمودن از عرض باالی 

 سریال نمبر.

 Top stitch  &Serial Number 

 ج -قسمت: -( 12بخش )

 

  

 (Voucher Book)کتاب رسید تاديات     

لد
ج

 

 
 

1
5
0
0

 

2
0
0
0
 

  

 ورق در هر جلد  150عداد ت - A5 سایز

جنسیت/ 

 مواد
 کاغذ کاربون  هریک برنگهای سفید آبی و سبز

 چاپ
رویه صفحه اول به چهار رنگ صفحات دوم و سوم در  دو

 یک رنگ

طرز 

 ساختار

صحافی/ جلد سازی نمودن از طول کتاب با شماره سریال 

 نمبر.

  stitch  &Serial Number 

 الف  )پاکت( -سمت:ق -( 13بخش )

 

  

  Envelop)پاکت خط )     

دد
ع

 

 
 

1
6
0
0

 

2
0
0
0
 

  

 سایز
A4  چسپ دهن پاکت )باseal 

flap) 

 گرام کاغذ مت 130 جنسیت/ مواد

 به چهار رنگ دو رویه چاپ

 شکل استندارد طرز ساختار

         ب -قسمت: -( 14بخش )

 ( Envelop)پاکت خط    

دد
ع

 

 
 

1
6
0
0

 

2
0
0
0
 

  

 سایز
A5 ( با چسپ دهن پاکتseal 

flap) 

 ارت کارت GSMگرام  130 جنسیت/ مواد

 به چهار رنگ دو رویه چاپ

 شکل استندارد طرز ساختار
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 الف -قسمت: -( 1بخش )

  Tea Mug)گیالس چای )

دد
ع

 

 
 5
0
0

 

8
0
0
 

  

 ملی لیتر 200 سایز

 بهترین کیفیتسرامیک با  جنسیت/ مواد

 دیجیتلی به چهار رنگ  چاپ

 طرز ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در 

 Clientابتدا الزمی میباشد 

Sample Approval is 

Required 

       الف -قسمت: -( 2بخش )

  Wall (Clockساعت ديواری ) 

دد
ع

 

 
 2
5
0

 

2
5
0
 

  

 استندارد سایز

 پالستیکی ، چوبی و نیکلی موادجنسیت/ 

 دیجیتلی به چهار رنگ  چاپ

 طرز ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در 

 Clientابتدا الزمی میباشد 

Sample Approval is 

Required 

       الف -قسمت: -( 3بخش )

 Normal (Penقلم معمولی ) 

دد
ع

 

 
 

3
0
0
0

 

3
0
0
0

 

  

 استندارد سایز

 پالستیکی جنسیت/ مواد

 دیجیتلی به چهار رنگ  چاپ

 طرز ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در 

 Client Sampleابتدا الزمی میباشد 

Approval is Required 

 الف -قسمت: -( 4بخش )

 

  

 Umbrella  (Personalچتری خورد )     

دد
عد

 

 
 2
5
0

 

3
0
0

 

  

 استندارد و با کیفیت باال سایز

جنسیت/ 

 مواد

 انتخابی

 SilkScreen چاپ

طرز 

 ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی میباشد 

Client Sample Approval is Required 

 ب -قسمت: -( 5بخش )

 

  

 (Cap)کاله      

دد
ع

 

 
 4
0
0

 

5
0
0
 

  
  
  
  
  
  
  
 -

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 -

  
  

 استندارد سایز

جنسیت/ 

 مواد
 %  نخی 100

 (Embroideryنقش دوزی / گلدوزی ) چاپ

طرز 

 ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی میباشد 

Client Sample Approval is Required 

 الف -قسمت: -( 6بخش )

 

  

 برای موتردعای سفر     

دد
ع

 

 
 8

0

0
0

 

1
0

0
0 0
   

 معمولی خوشبودار سایز

 (Promotional Items)بخش تحایف  .14.2
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جنسیت/ 

 مواد
 انتخابی

 به چهار رنگ چاپ

طرز 

 ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی میباشد 

Client Sample Approval is Required 

     لفا -قسمت: -( 7بخش )

 (Lanyard)بند کارت هويت 

دد
ع

 

 
 5
0
0

 

5
0
0
 

  

 استندارد با کیفیت باال سایز

جنسیت/ 

 مواد
 تکه ای 

 Silkscreen چاپ

طرز 

 ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی میباشد 

Client Sample Approval is Required 

     لفا -قسمت: -( 8بخش )

 (Normal Notebook)کتابچه ياد داشت 

لد
ج

 

 
 

2
0
0
0

 

2
5
0
0
 

  

 ورق 60سایز  A4 سایز

جنسیت/ 

 مواد
 GSMگرام  80گرام آرت کارت و اوراق  300پوش 

 دو رویه به چهار رنگ با نام و لوگوی شرکت در هر صفه چاپ

طرز 

 ساختار
 (Spiral Bindingجلد بندی با سیم حلقوی )

     الف -قسمت: -( 9بخش )

 Diary)  (Hard Coverکتابچه دايری  

لد
ج

 

 
 2
5
0

 

3
5
0
 

  

 صفحه  365سایز  A4 سایز

جنسیت/ 

 مواد
 GSMگرام  80اوراق  

 دو رویه به چهار رنگ با نام و لوگوی شرکت در هر صفه چاپ

طرز 

 ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در ابتدا الزمی میباشد 

Client Sample Approval is Required 

     لفا -قسمت: -( 10بخش )

   (Balloon)پوقانه  

دد
ع

 

 
 

2
5
0
0

 

3
0
0
0
 

  

 استندرد سایز
 کیفیت باال جنسیت/ مواد

 چهار رنگ چاپ
تهیه نوعیت جنس وتائید جنس  طرز ساختار

 Clientدر ابتدا الزمی میباشد 

Sample Approval is 

Required 
     لفا -قسمت: -( 11بخش )

 بیرق

دد
ع

 

 
 1
5
0

 

2
0
0
 

  

 سرمیزی سایز

 جنسیت/ مواد
تکه و یا مواد بیرق همرای 

 ستند

 مطابق فرمایش چهار رنگ چاپ

 طرز ساختار

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس 

 Clientدر ابتدا الزمی میباشد 

Sample Approval is 

Required 
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     ب -قسمت: -( 12بخش )

 بیرق

دد
ع

 

 
 3

0
 

4
0
 

  

 کالن بیرق زمینی سایز

 تکه و یا مواد بیرق همرای ستند جنسیت/ مواد

 مطابق فرمایش چهار رنگ چاپ

 طرز ساختار

 

 

 

تهیه نوعیت جنس وتائید جنس در 

 Clientابتدا الزمی میباشد 

Sample Approval is 

Required 

 
 

 

 
سمت:الفق -( 1بخش )  

  

  

 
 

 (Signboard Backlight)لوحه گروپ دار   

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 2
4
0

 

3
0
0
 

   

 متر مربع سایز
قراردادی باید همه ابزار ساخت انتقال 

و نصب لوحه را در کابل و والیات با 

مشخصات کامل )آهن چادر، آهن پرو 

، LEDفیل، سیم کشی، گروپ های 

پایه فلزی فریم/لبه المونیمی رنگ و 

 غیره مواد الزم را بکار برد.

جنسیت/ 

 مواد
 گرام 610فلکس 

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

نظر به فرمایش و 

دیزاین مارکیت  

 تهیه میگردد 

 ب -سمت:ق -( 2بخش )

  

  

    

 لوحه بدون گروپ

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 4
0
0

 

5
0
0
 

  

 (Signboard Front light) 

 متر مربع سایز

قراردادی باید همه ابزار ساخت انتقال 

و نصب لوحه را در کابل و والیات با 

کامل )آهن چادر، آهن پرو مشخصات 

فیل، پایه فلزی، فریم /لبه المونیمی 

 رنگ و غیره مواد الزم را بکار برد.

جنسیت/ 

 مواد
 گرام 610فلکس 

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

نظر به فرمایش و 

دیزاین مارکیت  

 تهیه میگردد 

 ج -سمت:ق -( 3بخش )

  

  

    
 تغیر اسکن لوایح گروپ دار

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 3
2
0

 

4
0
0
 

  

(Backlight Signboard Reskin ) 

 متر مربع سایز

قرارداد باید چاپ و تغییر اسکن  

لوحه را در کابل و والیات که شامل 

برداشتن اسکن قبلی، نصب اسکن 

جدید، نصب گروپ جدید، سیم، هزینه 

سایر موارد  Crainکارگر و کرین 

 مربوطه را با انتقال  عملی نماید.

جنسیت/ 

 مواد
 گرام 610فلکس 

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

نظر به فرمایش و 

دیزاین مارکیت  

 تهیه میگردد 

ل. مشخصات چاپ دیجیت14.3  
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 د -سمت:ق -( 4بخش )

  

  

    

 تغیر اسکن لوایح بدون گروپ

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 3
2
0

 

4
0
0
 

  

(Front Light Signboard Reskin ) 

 متر مربع سایز

قرارداد باید چاپ و تغییر اسکن  

لوحه را در کابل و والیات  که شامل 

برداشتن اسکن قبلی، نصب اسکن 

 Crainجدید، هزینه کارگر و کرین 

سایر موارد مربوطه را با انتقال 

 .عملی نماید

جنسیت/ 

 مواد
 گرام 610فلکس 

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

نظر به فرمایش و 

دیزاین مارکیت  

 تهیه میگردد 

 الفسمت:ق -( 5بخش )

  

  

    

 چاپ فلکس /اسکن بلبورد و غیره

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 1
0
0

 

5
0
0
 

  

 (Flex Front light for Billboard) 

 متر مربع سایز

حلقه در برخی شرایط هر دو سوراخ 

و غیره موارد ضروری باید ساخته 

شوند )قابل یاد آوری است که در 

بعضی از جا هایکه ضرورت شبکۀ 

مخابراتی سالم باشد باید نصب و 

 انتقال هم گردد.(

جنسیت/ 

 مواد
 گرام 320فلکس 

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

نظر به فرمایش و 

دیزاین مارکیت  

 تهیه میگردد 

 الف -سمت:ق -( 6بخش )

  

  

    

 چاپ ون ویژن ستیکر

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 4
0
0

 

5
0
0
 

  

 (One Vision Sticker) 

 متر مربع سایز

Mesh flex ( one vision 

without back gumming) 
جنسیت/ 

 مواد

مش فلکس ون 

ویژن استیکر 

 چسپدار

 چهار رنگ دیجیتل چاپ
با چاپ انتقال و چسپاندن آن در روی 

 شیشه  و اشیای دیگر کابل و والیات

طرز 

 ساختار

با چسپاندن آن در 

روی شیشه، کارتن 

 و غیره ..

مقاوم در مقابل شعاع آفتاب و آب و 

 باران

 الفسمت:ق -( 7بخش )

  

  

    

 چاپ ستیکر  جال دار

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 3
0
0

 

4
0
0
 

  

 (Shiny Flex Sticker) 

 متر مربع سایز
shiny flex ( without 

back gumming) 

جنسیت/ 

 مواد

فلکس جال دار 

 استیکر چسپدار

با چاپ انتقال و چسپاندن آن در روی 

شیشه تخته  کارتن ، موتر و  غیره 

 در کابل و والیات
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 چهار رنگ دیجیتل چاپ
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب و آب و 

 باران

طرز 

 ساختار

با چسپاندن آن در 

روی شیشه، تخته 

 کارتن و غیره ..
  

 ب -سمت:ق -( 8بخش )

  

  

 (Sticker)چاپ ستیکر       

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 4
0
0

 

5
0
0
 

  

 متر مربع سایز

Mesh flex ( without 

back gumming) 

جنسیت/ 

 مواد

فلکس استیکر مش 

 چسپدار

 چهار رنگ دیجیتل چاپ

طرز 

 ساختار

با چسپاندن آن در 

روی شیشه، تخته 

کارتن و غیره در 

 کابل و والیات

مقاوم در مقابل شعاع آفتاب و آب و 

 باران

ب -قسمت: -( 9بخش )  

 

  

    

 

  

 ساخت ستند بنر پی وی سی    
دد

ع
 

 
 3

0
 

5
0
 

  

(Roll Up Stand Banner)  

 )ستندرد( 1.8x80 اندازه
ایکس استند مکمل و با کیفیت باال 

بروی فلکس جال دار و یا فلم مطابق 

جنسیت/  فرمایش

 مواد

فلکس جال دار 

(Shiny Flex) 

 فلم /

   چهار رنگ دیجیتل چاپ
مقاوم در مقابل شعاع آفتاب و آب و 

 باران
طرز 

 ساختار

مطابق ستندرد 

 مارکیت

 الف -سمت:ق -( 10بخش )
  

  

 LEDبا گروپ های  3Dساين بورد     

بع
ر
 م

ر
مت

 

 
 4

5
 

5
0
 

  

3D Signboard with LED Lights 

 اندازه
ی وی سی با المونیم و پ -الکوبان 

 ساخت، انتقال و نصب آن در ساحه
جنسیت/ 

 مواد

المونیم و  -الکوبان

 سی پی وی

مقاوم در مقابل شعاع آفتاب و آب و   چهار رنگ دیجیتل چاپ

 باران

  
طرز 

 ساختار

نصب حلقه در 

 چهار ضلع بنر
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 آزمايشات ومعاينات

 

 آزمايشات و معاينات طوريکه در شرطنامه ذکر است عملی نمايند، آزمایشات و معاینات ذیل اجرا می گردند: }

 بصری اجناس،تفتیش  .1

 تفتیش فزيکی .2

 تفتیش عملیاتی )در صورت ضرورت( .3

 

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

 تعریفات -1ماده 
 

 اصطالحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند: 1.1

 جمهوری اسالمی افغانستان است.دولت دولت:  -1

ل د به شمورارداققرارداد: موافقتنامه کتبی ميان اکمال کننده و اداره است که شامل اسناد  -2

 ضمایم، ملحقات و اسناد مربوط آن ميباشد.

 اشد. بنامه قرارداد و تعدیالت منضمه آن می تاسناد قرارداد: اسناد مندرج موافق -3

مشخص  اردادت به اکمال کننده است که درموافقتنامه قرقيمت قرارداد: قيمت قابل پرداخ -4

 . و یا تعدیل گرددبق مندرجات قرارداد تنقيص، تزئيد گردیده و می تواند مطا

 روز تقویمیروز:  -5

ه در تکميل: اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن )در صورت موجودیت( توسط اکمال کنند -6

 مطابقت با شرایط مندرج قرارداد.

شرایط  ا تحتماشين آالت، تجهيزات و سایر اشيای که اکمال کننده آن ر اجناس: موادخام، -7

 این قرارداد برای اداره تهيه می نماید.

 دشرايط خاص قراردانهادیست که اجناس و خدمات ضمنی مربوط را مطابق اداره:  -8

 تدارک می نماید.

فظ و حو خدمات متمم اجناس تحت این قرارداد مانند بيمه، نصب، آموزش خدمات ضمنی: -9

 مراقبت ابتدائی و سایر مکلفيت های اکمال کننده تحت این قرارداد ميباشد.

ا اره بشرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبيق باالی قرارداد که از طرف اد -10

 نظرداشت ماهيت و نوعيت تدارکات تعيين می گردد. 

ن جناس تحت ایقراردادی فرعی: شخص حقيقی و یا حکمی است که اکمال قسمتی از ا -11

عمل طرزال وخدمات ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون یا اجرای بخش از  تدارکات

 تدارکات به عهده دارد.

ا رکات بکننده: شخص حقيقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرزالعمل تدااکمال  -12

 وی عقد قراداد گردیده باشد.

 .مشخص می گردد شرايط خاص قرارداد: محل که در اجناس تدارک شدهمحل تسليمی  -13

 

 اسناد قرارداد -2ماده 

 

د، د می باشارداقرارداد و ضمایم آن که مرتبط، متمم و مبين اسناد قر دهنده تمام اسناد تشکيل 2.1

منحيث یک  گردد، موافقتنامه قرارداد ذکر میو ترتيب تقدم آن ها در الزم و ملزوم یکدیگر بوده 

 ی گردد. کل اسناد قرارداد محسوب م

 تقلب و فساد -3ماده 
ی در مراحل داوطلبی ادهرگاه اداره از ارتکاب عمل فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اغفال توسط قرارد 3.1

 )14یا اجری قرارداد اطمينان حاصل نماید، ميتواند با اطالع کتبی به قراردادی در خالل مدت )
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شرايط  35ماده  1قرارداد در روشنی بند  روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ

قابل تطبيق می  شرايط عمومی قرارداد 35صورت گرفته و احکام ماده  عمومی قرارداد

 باشد. 

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

ا فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پيشنهاد به صورت مستقيم ی (1)

غيرمناسب کارکردهای جانب دیگر با ارزشيکه به صورت  مستقيم هرچيزغير

 )کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد( را تحت تاثير قرار دهد؛

به  هواًتقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا س (2)

ی و منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مال

 ی و یا اجتناب از اجرای مکلفيت ها صورت گيرد؛غير مال

ن و ر داوطلبان و یا ميان داوطلباتبانی: عبارت از سازش ميان دو یا بيشت (3)

کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت 

 تاثيرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح گردیده باشد؛

ا سایر یاد و به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارد رسانيدن: تهدید و یا ضرر اجبار (4)

ر ا غيداوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آنان به صورت مستقيم ی

 مستقيم؛ 

رست در ت ناداخالل و موانع: تخریب، تزویر، تغيير یا کتمان اسناد و اظهاراایجاد  (5)

 پروسه تدارکات. 

این ماده گردد،  1اکمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج  بند هر گاه کارمند اداره و یا  3.2

 .  مطابق احکام قانون مجازات گردیده و مکلف به پرداخت جبران خسازه نيز می گردد

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

 تجارت بين المللیشرایط  4.2

اص خشرايط وجایب طرفين در آن در حقوق و  ين المللی وتجارت باین سند شرایط در  -1

 د؛مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباش قرارداد

ی الملل این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بين المللی صادره اتاق تجارت بيندر  -2

 ه صورت می گيرد.  استفاد، مشخص می گردد شرايط خاص قراردادپاریس که در 

 تماميت توافق  4.3

ات و ت، مکاتبافقااین قرارداد توافق کلی ميان اداره و اکمال کننده بوده که با عقد آن تمام تو

 ميان جانبين ملغی می گردد.مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی 

 تعدیل 4.4

تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزالعمل تدارکات 
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 و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد. 

 ءعدم استثنا 4.5

ایط و مهلت دهی، یا اجتناب از تطبيق شراین بند، هيچگونهتخفيف،   2با رعایت جز  -1

ه وارد ن لطمآمکلفيت ها توسط  یکی از جانبين که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به 

رارداد قاوم نقض تد از جانبين، یکینقض قرارداد توسط و استثنا قرار دادن مجاز نبوده نماید 

 را مجاز نمی سازد. 

و  د کتبیتحت این قراردا یا جبران خسارهحيت ها هر گونه استثنا قراردادن حقوق، صال -2

مبين  باید تاریخ داشته و توسط نماینده با صالحيت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و

 حقوق و اندازه استثنا باشد. 

 قابليت جدایی 4.6

ین ، اشوده انستدشرایط این قرارداد ممنوع یا ملغی یا غير قابل تطبيق  یا هرگاه یکی از احکام

 شرایط قرارداد نميگردد. احکام و امر منجر به الغا و عدم تطبيق سایر 

 زبان -5ماده 
ترتيب  ای ملیهاسناد مربوط آن به یکی از زبان سایر در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و  5.1

 اردادشرايط خاص قرميگردد. در داوطلبی های بين المللی این اسناد به زبان که در 

یر ه ساه، ترتيب ميگردد. در صورتيکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و بمشخص گردید

ورت صه در آن نيز ضم قرارداد ميگردد، کيب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده زبان ها ترت

 نياز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط ميگردد. 

ی اکمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن م 5.2

 باشد. 

شرکت های  -6ماده 

 مشترک
ورت اکمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسيوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصهرگاه  6.1

ارنده دهبر مشترک در قبال ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منحيث ر

دون بصالحيت نمایندگی می باشد. ترکيب یا تشکيل شرکت مشترک، کانسرسيوم، یا انجمن 

 وده نمی تواند. موافقت قبلی اداره تغيير نم

 واجد شرایط بودن -7ماده 
اشند. شته بتابعيت هر کشور واجد شرایط را دااکمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند  7.1

شور ثبت کآن  اکمال کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتيکه تبعه یک کشور بوده یا در

 ند. يگردمد، اتباع همان کشور محسوب باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعاليت نماین

اشند. باشته دمنشا از کشور واجد شرایط را س و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید اجنا تمام 7.2

ده سس شاصطالح منشآ عبارت از کشوری  است که اجناس در آن استخراج، کشت، توليد و پرو

 اشد. بموده نسایر مراحل صنعتی ماهيت اوليه آن تغيير ا در نتيجه ساخت، پروسس و یا طی و ی

 اطالعيه ها -8ماده 
هر نوع اطالع و آگهی دهی طرفين تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت ميگيرد. هدف از  8.1
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 کتبی عبارت از تبادله اطالعات بصورت نوشتاری توام با سند دریافت آن می باشد.  

می ریخ تسليو تاداطالعيه سر از تاریخ تسليمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر  8.2

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

 قانون نافذ -9ماده 
ين نی قوانروش این قرارداد تابع قوانين جمهوری اسالمی افغانستان بوده و تفسير آن نيز در 9.1

 جمهوری اسالمی افغانستان صورت ميگيرد. 

 حل منازعات -10ماده 
ز ت ناشی االفااداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تالش های خویش را برای حل منازعات و اخت 10.1

 کرات غير رسمی بخرچ دهند.  امذاین قرارداد با استفاده از 

 به نتيجه ( روز جانبين درحل منازعه یا اختالفات توسط مشورۀ دوجانبه28هرگاه در خالل ) 10.2

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

 علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 10.3

گری طوردی مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگراینکهطرفين به اجرای وجایب  -1

 موافقه نمایند؛ و

 اداره تمام پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید.  -2

تفتيش و بررسی  -11ماده 

 ها توسط حکومت
های  دادیاکمال کننده مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قرار 11.1

اشته وجه داکمال کننده تفرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

ایط م شراز تفيتش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سو یباشد که عمل جلوگير

 عمومی قرارداد ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد. 

 حدود اکماالت -12ماده 
 مشخص می شود.  جدول نیازمنديهااجناس و خدمات ضمنی قابل اکمال در  12.1

تحویل و اسناد  -13ماده 

 مربوط
با ا جدول نیازمنديهمندرج  جدول اکمالاکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به  13.1

ایر اسناد صورت ميگيرد.  جزئيات انتقال و س قرارداد شرايط عمومی  33ماده  1رعایت بند 

 د. مشخص ميگرد شرايط خاص قراردادکه توسط اکمال کننده باید تسليم داده شوند، در 

های مسووليت  -14ماده 

 اکمال کننده
و  ردادشرايط عمومی قرا12باید در مطابقت با ماده رااکمال کننده اجناس وخدمات ضمنی  14.1

 ید. اکمال می نما شرايط عمومی قرارداد 13در مطابقت به ماده جدول تحويل و تکمیل 

 قيمت قرارداد -15ماده 
رت پرداخت ها به اجناسو خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قيمت آفر اکمالکننده صو 15.1

 ست.  ااز این امر مستثنی  شرايط عمومی قراردادميگيرد. هر نوع تعدیل قيمت مجاز در 

 شرایط پرداخت -16ماده 
اص پرداخت ها بشمول هرگونه پيش پرداخت درصورتيکه قابل اجرا باشد(، طبق شرایط خ 16.1

 قرارداد صورت ميگيرد. 
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 نشان اکمال کننده درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوایس که 16.2

به اداره  دهنده اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد،

 ارائه می نماید.  

راردادی توسط ( روز بعد از قبول درخواست پرداخت ق30پرداخت ها به اکمال کننده در خالل مدت ) 16.3

 .  گردد اداره، صورت ميگيرد. در صورت تاخير حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبيق می

فر در مت آپرداخت ها به قراردادی به واحد پولی افغانی صورت ميگيرد مگر اینکه اسعار قي 16.4

 طور دیگر تذکر رفته باشد. حه معلومات داوطلبی صف

نگردد،  اردادمندرج شرایط خاص قردر صورتيکه اداره قادر به پرداخت به اکمال کننده در مدت  16.5

 تانه مندرج شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخير شده قابل پرداخت می باشد. تک

ماليات و  -17ماده 

 مکلفيت های گمرکی
ت اليامدر صورتيکه اجناس بيرون از جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی  17.1

 خارج از ه دربشمول ماليات بر معامالت انتفاعی، عوارض، قيمت جواز، و سایر انواع ماليات ک

 جمهوری اسالمی افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده اکمال کننده می باشد. 

لی کصورتيکه اجناس در داخل جمهوری اسالمی افغانستان ساخته شده باشد، مسؤليت در  17.2

ر عهده باره پرداخت تمام ماليات، عوارض گمرکی، قيمت جواز و غيره الی تسليمی اجناس به اد

 اکمال کننده می باشد. 

ها  شافيفات، پادتخ اداره تالش نماید تا اکمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه معافيت مالياتی، 17.3

 یا امتيازات )در صورت موجودیت(در کشورفرمایش دهنده، استفاده نماید. 

 تضمين اجرا -18ماده 
 10مدت  تذکر رفته، اکمال کننده باید درشرايط خاص قرارداد در صورت ضرورت طوریکه در  18.1

اص خايط شرروز بعد از در یافت نامه قبولی آفر تضمين اجرا را برای مبلغ  مشخص شده در 

 تهيه نماید.  قرارداد، 

ابل قدر صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اکمال کننده، مبلغ تضمين غير  18.2

 استرداد می باشد. 

ر شکل دداره باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اتضمين اجرا  18.3

 یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.  شرايط خاص قرارداد مشخص شده 

رگونه ه( روز بعد از تکميل تعهدات مندرج قرارداد بشمول 28تضمين اجرا در خالل مدت ) 18.4

طور  ردادشرايط خاص قرا مکلفيت های ورنتی، به اکمال کننده مسترد ميگردد، مگراینکه در

 دیگر مشخص شده باشد.

 حق چاپ و نشر -19ماده 
حق چاپ و نشر در ترسيمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگيرنده معلومات که توسط  اکمال  19.1
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کننده به اداره ارائه ميگردد برای اداره محفوظ می باشد و یا در صورتيکه توسط اکمال کننده و 

 یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث محفوظ می باشد. 

 معلومات محرم -20ه ماد
ستقيم میا غير  وقيم اداره و اکمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مست 20.1

فشا رف اطتوسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی 

 هماد فراراردقنمایند. حتی در صورتيکه این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ یا ختم 

ا که از علومات ریر مگردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اکمال کننده می تواند اسناد، ارقام و سا

 این اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای انجام وظایف وی تحت

ر حفظ به منظو ی راقرارداد نياز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اکمال کننده تعهد قراردادی فرع

 اخذ می نماید.  شرايط عمومی قرارداد  20محرميت در مطابقت با ماده 

ا به هر ده راداره نباید همچو اسناد، ارقام و یا سایر معلومات  دریافت شده از اکمال کنن 20.2

ه نباید مال کنند، اکمنظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده نماید. به همين ترتيب

رارداد، قرای این ز اجهمچواسناد، ارقام و یا سایر معلومات دریافت شده از اداره را به مقاصد غير ا

 استفاده نماید.

 شد:این ماده باالی معلومات ذیل قابل تطبيق نمی با 2و  1مکلفيت های مندرج  بند  20.3

شریک  اردادقرآن معلومات که  اکمال کننده و دولت با سایر نهاد های تمویل کننده این  -1

 می سازند؛

 یا معلوماتيکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛ -2

لکيت و ما معلوماتيکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نيامده -3

 طرف علنی کننده بوده است ؛ یا 

ایت ه رعبف معلومات که بطور قانونی در اختيار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکل -4

 محرميت نمی باشد، قرار گرفته باشد.

 ز جانبينیک ااحکام این ماده نباید هرگونه تعهد در رابطه به حفظ محرميت داده شده توسط هر 20.4

 .یل نمایدتعد را قبل از تاریخ قرارداد در ارتباط به اکمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن

 احکام این ماده بعد از فسخ یا تکميل قرارداد نيز قابل تطبيق می باشد.   20.5

عقد قرارداد  -21ماده 

 فرعی
يکه ، درصورتارداددر مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قر تباً که باید اداره را اکمال کنند 21.1

اردادی ه قربقباًل در آفر داوطلب  مشخص نگردیده باشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد 

لفيت ی مکفرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت ميگيرد. اعطای قرارداد فرع

 ده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد. ها، وجایب و مسووليت های اکمال کنن

 یند.را رعایت نما شرايط عمومی قرارداد  7و  3قرارداد های فرعی باید احکام مواد  21.2
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ورت گرفته فيصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره ص 20در صورتيکه قرارداد فرعی الی  21.3

ن عمل نقض ایفيصد قيمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد  20باشد، یا قرارداد فرعی بيشتر از 

در این  قانون تدارکات و تعهدات طرفين تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب ميگردد.

اصلی  دادید فسخ و تضمين اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محروميت قرارصورت قراردا

 طی مراحل ميگردد.  

مشخصات و  -22ماده 

 معيارها
 مشخصات تخنيکی و ترسيمات 22.1

ای درد هاجناس و خدمات قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنيکی و ستن -1

د قابل مطابقت داشته باشند. درصورتيکه کدام ستندرجدول نیازمنديها  5قسمت مندرج

 شد. را می بابل اجاجرا ذکر نشده باشد، ستندردهای رایج در کشور منشا و یا باالتر از آن قا

مشخصات  اکمال کننده می تواند از پذیرش هر نوع مسووليت در قبال طراحی، ترسيمات، -2

با  می گيرد قرار ده است و در اختيار وییا سایراسناد که به نمایندگی از اداره ترتيب گردی

 صدرو اطالعيه عدم مسووليت به اداره انکار نماید.

د يق ميگردا تطبدر صورتيکه در قرارداد از کودها و ستندردهایکه قرارداد درمطابقت به آنه -3

 جدولتذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید چنين کود ها همانی خواهد بود که در 

و  ود هادیده است. در جریان تطبيق قرارداد هر نوع تغيير در کمشخص گر نیازمنديها

ط عمومی شراي  33ستندردها صرف در صورت تائيد آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 

 قابل اجرا می باشد.  قرارداد

 بسته بندیو اسناد -23ماده 
لی ان آن فاسد شدمنظور جلوگيری از تخریب و یا ه اکمال کننده  طبق قرارداد، اجناس را ب 23.1

 بر گرما،برا رسيدن به مقصد نهایی بسته بندی می نماید. بسته بندی باید توانایی مقاومت در

اید با بته بندی ه بسسرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد. وزن و انداز

 ردد.  در نظرداشت فاصله مقصد نهایی و شيوه انتقاالت و بارچاالنی تعيين گ

 اص که درات خبسته بندی، عالمه گذاری و نوشته ها در داخل یا بيرون بسته ها باید با معيار 23.2

ئه ای اراهو سایر رهنمود  شرايط خاص قراردادقرارداد درج گردیده بشمول معيارات مندرج  

 شده توسط اداره مطابقت داشته باشد.  

 بيمه -24ماده 
ی ه آسانبپولی که  واحدبا بصورت مکمل اجناس که تحت این قرارداد اکمال ميگردند باید  24.1

تقال، د، انجریان تولي، تخریب در مقابل مفقودیدر–قابل تبدیل از کشور واجد شرایط بوده 

 قابل(Incoterms2015) شرايط تجارت بین المللینگهداری و تحویل در مطابقت با 

گر مشخص شده است، بيمه شده باشد، م شرايط خاص قرارداداجراء یا به طوریکه در 

 طوری دیگر ذکر شده باشد.  شرايط خاص قرارداداینکه در 

 انتقال -25ماده 
صورت (Incoterms2015) شرايط تجارت بین المللیانتقال اجناس در مطابقت با  25.1

 طور دیگری تذکر رفته باشد.شرايط خاص قرارداد ميگيرد، مگر اینکه در 



 شرطنامه معیاری تدارک اجناس

 

79 
 

آزمایشات   -26ماده 

 و معاینات
ات  عاینماکمال کننده به مصرف خود و بدون تحمل مصرف از جانب اداره، تمام آزمایشات و  26.1

هد م خوادرج گردیده، انجاشرايط خاص قرارداد  اجناس و خدمات ضمنی مربوط را طوریکه در

 داد.

رعی، در فادی آزمایشات و معاینات فوق الذکر می تواند در محالت مربوط اکمال کننده،  قرارد 26.2

 در  محل تحویل، مقصد نهایی و یا سایر محالت در داخل جمهوری اسالمی اقغانستان که

ده در صورتيکه این ما 3از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند  شرايط خاص قرارداد

تسهيالت و  ابد،معاینه در محالت مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام ی آزمایش و

ه عاینمهمکاری الزم بشمول فراهم سازی زمينه دسترسی به ترسيمات و معلومات توليد به 

 کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم ميگردد. 

يط شرا26.2 مادهشات و معاینات مندرج اداره یا نمایندۀ مؤظف وی حق حضور در آزمای 26.3

ور را و حضرا خواهد داشت، مشروط براینکه اداره تمام مصارف مربوط به همچ عمومی قرارداد

 متحمل شود. 

ه محل و لی کدر صورتيکه اکمال کننده آماده همچو آزمایشات و معاینات باشد، با اطالعيه قب 26.4

رف طننده از ال که باشد، اداره را مطلع سازد. اکمزمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفت

در  اینده ویا نمثالث و یا توليد کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و ی

 جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.

منظور اما بده نبو اداره ميتواند از  اکمال کننده هر آزمایش و یا معاینه را که در قرارداد درج 26.5

ین اتثبيت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس با مشخصات تخنيکی و ستندرد های مندرج 

ت آزمایشا ونات قرارداد  ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معای

 ساخت، شرفتبه قيمت قرارداد عالوه گردد. همچنان در صورتيکه چنين آزمایشات و معاینات پي

ر ت الزم دعدیالتجایب وی تحت این قرارداد را متآثر سازد، واجراآت اکمال کننده و انجام سایر 

 تاریخ تحویل و تکميل و سایر وجایب متآثره صورت ميگيرد. 

 د. نمایمی اکمال کننده راپور نتایج همچو آزمایشات و معاینات را به اداره ارائه  26.6

یا در  ويرد گاداره ميتواند اجناس و یا پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی  26.7

رد  جات مطابقت به مشخصات  نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه

رد نياز ت موشده را تصحيح یا تعویض نموده و تغييرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصا

ه صورت عاینم، بدون تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمایش و می باشد

 ماید. نمی  گرفته را با صدور اطالعيه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر تکرار

 وحضور اداره  اکمال کننده موافقه مينماید که اجرای آزمایش و معاینه اجناس و پرزه جات آن، 26.8

راهم سازی ورنتی ف این ماده  6 نده وی در جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بندیا نمای

 ها و سایر مکلفيت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متآثر نمی سازد. 
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 جریمه تاخير -27ماده 
ا تمام مت یدر صورتيکه اکمال کننده موفق  به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکميل قس 27.1

نون قام خدمات ضمنی آن در زمان معينه آن نگردد، جریمه تآخير مطابق حکم ماده سی و نه

دد. ميگر طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع تدارکات و حکم یکصد و  هشتم 

گردد،  فيصد قيمت مجموعی قرارداد 10قدار جریمه تاخير وضع شده بالغ بر در صورتيکه م

 فسخ ميگردد.   شرايط عمومی قرارداد  35قرارداد مطابق ماده 

 ورانتی -28ماده 
ا ودلهماکمال کننده تضمين مينماید که تمام اجناس جدید، غير مستعمل و از جدید ترین  28.1

ور طقرارداد ه دررطرح و مواد را شاملمی باشند، مگراینکميباشد و اینکه آنها تمام بهسازی ها د

 دیگری تصریح گردیده باشد. 

ه تضمين ، اکمال کنندشرايط عمومی قرارداد22ماده  1بند  2عالوه برآن با درنظرداشت جز  28.2

 ناشی از واقصمينماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از اجراآت ، فروگذاری یا کتمان و یا ن

   اشد.دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می ب

د نهایی که ماه بعد از تسليمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقص 12ورانتی باید برای مدت  28.3

ز بندر یا ماه بعد از تاریخ حمل ا 18تذکر رفته است و یا به مدت  شرايط خاص قرارداددر 

که در این مگربارگيری از کشور منشا، هر دوره که زدوتر تکميل گردد، اعتبار خواهد داشت. 

 طور دیگر تذکر رفته باشد. خاص قراردادشرايط 

وجود ماهد اداره بمحض دریافت هر گونه  نواقص، اکمال کننده را از ماهيت نواقص بشمول شو 28.4

را  نندهمطلع می سازد. اداره زمينه های مناسب بمنظور مالحظه رفع نواقص توسط اکمال ک

 فراهم ميسازد.  

ناس ، اجشرايط خاص قرارداد ننده در مدت مندرجبه محض دریافت اطالع از نواقص، اکمال ک 28.5

 ناقص را  بدون تحمل مصرف توسط اداره ترميم یا تعویض می نماید. 

رايط شدر صورتيکه اکمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت ميعاد معينه مندرج   28.6

يگيرد. ست مدنشود، اداره اقدامات الزم را به مصرف و ریسک اکمال کننده  روی  خاص قرارداد

 این اقدامات سایر حقوق اداره تحت این قرارداد را متآثر نمی سازد.    

 حق ثبت اختراع -29ماده 
ز نقض و یا ااین ماده توسط اداره، مسئوليت حقوقی ناشی  2اکمال کننده در صورت رعایت بند  29.1

ا حقوق یی و اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه تجارتی، حق نشر و سایر حقوق مالکيت فکر

ذیل  دالیل توسط اکمال به شمول مصارف حقوقی بهموجود در معياد قرارداد مالکيت و جایداد 

 . پذیردمی 

نجا نصب اجناس توسط اکمال کننده یا استفاده اجناس در کشوریکه محل آن درآ -1

 واقع ميباشد؛ و

 فروش در هرکشوریکه اجناس درآنجا توليد شده اند -2
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ا باشد و یندرج  معافيت شامل حاالت استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداداین 

ا مواد، بآن  ل نيامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزایدر قرارداد ضمنًا از آن تذکر بعم

 ردد. می گنتجهيزات و تاسيسات که توسط اکمال کننده در این قرارداد اکمال نگردیده باشد 

ده، اداره اکمال این ما 1در صورت اقامه دعوی و یا ادعا عليه اداره ناشی از موارد مندرج بند  29.2

ه بو ادعا  به طی مراحل دعویو اکمال کننده اقدام با اطالعيه کتبی مطلع ساخته را کننده 

 ی دهد. مرا به مصرف خود انجام یا دعوی بمنظور تسویه ادعا مصرف خود نموده و مذاکرات 

دام به اطالع اق روز بعد از دریافت اطالعيه از جانب اداره موفق 28هرگاه اکمال کننده در مدت  29.3

ز جانب ارا  خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره

 اکمال کننده دارا می باشد. 

جام ننده انکبه درخواست اکمال و مذاکره را طی مراحل دعوی  اداره کمک های الزم به منظور  29.4

 داده، و اکمال کننده مصارف مربوطه را به اداره می پردازد.   

ی، حق جارتتاداره مسئوليت حقوقی ناشی از نقض و یا اتهام نقض حق اختراع، دیزاین، عالمه  29.5

توسط  ردادنشر و سایر حقوق مالکيت فکری و یا حقوق مالکيت و جایداد موجود در معياد قرا

 داره را  به شمول مصارف حقوقی به عهده می گيرد.  ا

 حدود مسووليت -30ماده 
 به استثنای حاالت سوء رفتار یا غفلت جرمی: 30.1

هی کننده تحت این قرارداد، مسووليت تحمل نقصان، ضرر، از دست داکمال  -1

رد، ا ندااستفاده، از دست دادن توليد یا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه ر

 ه وضعباینکه این استثنا وجایب اکمال کننده که عدم اجرای منجر  مشروط بر

 جریمه تاخير می گردد را شامل نگردد؛

يمت قوعه مسووليت اکمال کننده تحت قرارداد و قصور بيشتر از مجموعه ممج -2

ا یرميم قرارداد بوده نمی تواند، مشروط بر اینکه حد در بر گيرنده مصارف ت

ه تخطی خسارکلفيت اکمال کننده برای جبران تعویض تجهيزات ناقص یا م

 حقوق حق اختراع نباشد.  

تغيير در قوانين  -31ماده 

 و مقررات نافذه
ت و بيس مدتبه استثنای اینکه در قرارداد طور دیگری ذکر شده باشد، در صورتيکه بعد از  31.1

امه ا نظامنمال ی( روز قبل از تاریخ تسليمی آفر قانون، مقرره، مصوبه، فرمان، متحد ال28هشت )

دیل تع ایکه دارای حيثيت قانونی در جمهوری اسالمی افغانستان باشد، تصویب، نشر، ملغی 

در  دلعامرات طوریکه منجر به تغيير تاریخ تسليمی یا قيمت قرارداد گردد، تغييگردیده باشد،

داد يمت قرارقدر  وارد ميگردد. علی الرغم این در صورتيکه تغييرتاریخ تحویلی و قيمت قرارداد ،

ی انسته نمدجرا در تعدیل قيمت قباًل اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تعغيرات معادل قابل ا

 . شود

حاالت  -32ماده 
ل در اثر حاالت غير مترقبه جریمه تآخير، عدم استرداد تضمين در صورت وقوع  تآخير در اکما 32.1
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 Forceغيرمترقبه)

Majeure) 

 اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد. 

رایط خارج ( در این ماده عبارت از واقعات یا شForce Majeureهدف از حاالت غير مترقبه ) 32.2

و بی  غفلت نبوده و منشا آن ناشی ازاز کنترول اکمال کننده که قابل پيش بينی و جلوگيری 

بات، یا انقال ها جنگ پروایی وی نباشد. این حاالت می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره،

 نقل آتش سوزی ها، سيالب ها، بيماری های واگير، محدودیت های قرنطين، تحریم حمل و

 بوده می تواند. 

ا ذکر بی بدر صورت وقوع حاالت غير مترقبه، اکمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کت 32.3

داده  دامهادالیل وقوع آن مطلع می سازد. اکمال کننده به مکلفيت های خویش تا حدی امکان 

ر ماید. مگنمی  و راه  های بدیل اجرای قرارداد که متآثر از حاالت غيرمترقبه نباشد را جستجو

 ه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد. اینک

دستور تغيير و   -33ماده 

 تعدیالت قرارداد
دور اطالعيه، ، در هر زمان با صشرايط عمومی قرارداد  8اداره می تواند در مطابقت با ماده  33.1

 : تغييرات الزم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید

 د صرفترسيمات، دیزاین، طرح ها یا مشخصات، در صورتيکه اجناس تحت این قراردادر  -1

 برای اداره توليد گردد؛

 روش انتقال یا بسته بندی؛ -2

 محل تحویل؛ و -3

 باید تهيه گردد. کننده خدمات ضمنی که توسط اکمال -4

رای بز يادر صورت که تغييرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد ن 33.2

اد، راردقاجرای مکلفيت های اکمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیالت الزم در قيمت 

ل است تعدیر خوجدول تکميل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقآ تعدیل ميگردد. هر گونه د

مال ير توسط اکروز بعد از تاریخ در یافت دستور تغي 28توسط اکمال کننده تحت این ماده باید 

 کننده صورت ميگيرد. 

رارداد، ين ققيم خدمات ضمنی قابل تهيه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرف 33.3

یر برای سا شابهمموافقه ميگردد. اما نمی تواند از قيمت هائيکه اکمال کننده برای عرضه خدمات 

 طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید. 

معتبر  رفينهر گونه تعدیل یا تغيير در شرایط قرارداد صرف در صورتی امضا تعدیالت توسط ط 33.4

 می باشد. 

تعدیل ميعاد  -34ماده 

 قرارداد
هرگاه در ميعاد اعتبار قرارداد، اکمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی  34.1

شرايط عمومی   13در اکمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 

تآخير و دالیل آن اطالع می دهد.  گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل قرارداد
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 د و هشتمت لزوم تعدیل ميعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نوصوردر

 طرزالعمل تدارکات، صورت می گيرد. 

سط  اکمال ، تاخير توشرايط عمومی قرارداد  32به استثنای حاالت غير مترقبه، مندرج ماده  34.2

با  طابقتمجریمه تآخير در کننده در انجام  مکلفيت هایش تحت این قرارداد، منجر به وضع 

 1بند  بقت باميگردد. مگر اینکه ميعاد اعتبار قرارداد در مطا شرايط عمومی قرارداد26ماده 

 این ماده تعدیل گردیده باشد.   

تم و فسخ خ -35ماده 

 قرارداد
 فسخ به اثر تخطی قراردادی 35.1

ده ل کنندر صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطالعيه کتبی به اکما -1

 قرارداد را تماماً یا قسماً فسخ نماید. 

رج بخش یا تمام اجناس در مدت مندیک هرگاه اکمال کننده موفق به تحویلی  (1)

 گردد.  ، نشرايط عمومی قرارداد  34قرارداد یا در مدت تمدید شده آن طبق ماده

 ایگاه اکمال کننده موفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد؛ هر (2)

اد ی قرارداجرا هر گاه اداره بر این باور برسد که اکمال کننده در جریان داوطلبی یا (3)

 د.  زده باششرايط عمومی قرارداد  3دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 

، دشرايط عمومی قراردا 35ماده  1بند  1مطابقت جز خ قرارداد در در صورت فس -2

در  اکمال کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد.

اد می اکمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قراردصورت فسخ قسمی قرارداد 

 باشد.

 فسخ به سبب افالس 35.1

مال به اک زمان می تواند با صدور اطالعيهدر صورت افالس اکمال کننده، اداره در هر  -1

ره قابل ه ادابکننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دليل افالس، جبران خساره 

 تادیه نمی باشد.

 فسخ یک جانبه توسط اداره 35.2

. اطالعيه سخ نمایدالً فاداره ميتواند با ارسال اطالعيه به اکمال کننده، قرارداد را قسمًا یا ک -1

، قرارداد ر فسخید مبين فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبابا

 باشد.  

مطابق  ،ارهروز بعد از اخذ اطالعيه فسخ توسط اد 28اجناس تکميل شده و آماده انتقال  -2

ارد کی از مویداره شرایط قرارداد و قيمت قرارداد پذیرفته ميشود.  برای اجناس باقيمانده، ا

 ل را انتخاب می نماید:ذی

 تحویل و تکميل هر بخش در مطابقت با شرایط و قيم قرارداد؛ و یا (1)

انصراف از قسمت باقيمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اکمال کننده برای اجناس و  (2)
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خدمات ضمنی که قسماً تکميل و مواد و بخش هائيکه قبالً توسط اکمال کننده تهيه 

 شده است.

 واگذاری -36ماده 
و اکمال کننده مکلفيت های خود تحت این قرارداد را کاًل یا قسمًا واگذار کرده نميتوانند،  اداره 36.1

 سب شده باشد.قبلی جانب دیگرکاینکه موافقه مگر 

 منع صادرات -37ماده 
ت صادرا در انجام تمام رسميات صادرات، هر نوع محدودیتاکمال کننده علی الرغم مکلفيت  37.1

ات، جهيزتیت وضع شده در استفاده از دمتوجه اداره، جمهوری اسالمی افغانستان و یا محدو

مال ی اکتوانائ گردد واس و سيستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشا وضع اجن

اتش فای تعهدت ایاکمال کننده را از مکلفي دات مندرج قرارداد را سلب نمایدکننده در ایفای تعه

نظور به م اکمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تالش ها براینکه سازد، مشروطمعاف می 

 انجام اکماالت را ارائه نماید.  
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 قراردادشرايط خاص   -قسمت هفتم 

تناد می اسذیل  احکامبه شرایط ذیل خاص قرارداد، شرایط عمومی قرارداد را تکميل و یا تعدیل می نماید. درصورت تناقض 

 گردد. 

ماده  شرايط عمومی 

 قرارداد
 ضمايم مواد شرايط عمومی قرارداد و تعديالت

شرایط  1ماده  1بند  8جز 

 عمومی قرارداد

 تی مخابرات و تکنالوژی معلوماوزارت  -افغان تلی کامشرکت مخابراتی نام اداره: 

                   تلــــت ديجیــــپ آفساـــدارک چــیه  و تــــهتنام پروژه: 

 Rebid-MCIT-AFTEL/1401/G-003/NCB :شماره داوطلبی 

 چهارچوبینوع قرارداد: 

 1ماده  1بند  13جز 

 شرایط عمومی قرارداد

ر تعمی عکت مخابراتی افغان تیلی کام واقگدام شرمحل  پروژه/مقصد نهایی عبارت اند از: 

ه اساس اصطالح تجارتی بافغانستان.  -، کابلمرکزی شرکت مخابراتی افغان تیلی کام

 . DDPبین المللی 

شرایط  4ماده  2بند  1جز 

 عمومی قرارداد

ست. ادیده معانی اصطالحات شرایط تجارتی بين المللی در شرایط تجارت بين المللی تصریح گر

ایط شر ماننددر صورتيکه معنی یک اصطالح شرایط تجارتی وحقوق و وجایب طرفين تحت آن 

ين بسایر شرایط تجارت تصریح نگردیده باشد، توسط }  )Inco terms(تجارت بين المللی

 ميگردد.{ تصریح المللی 

شرایط  4ماده  2بند  2جز 

 عمومی قرارداد

 ميباشد. {2015( }Incotermsویرایش اصطالحات تجارت بين المللی )

شرایط  5ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 { می باشد.  دریزبان قرارداد: }
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شرایط عمومی  8ماده 1بند 

 قرارداد

 برای ارسال اطالعیه ها، آدرس اداره قرارذيل می باشد:

 آمر تهیه و تدارکات، سلطان ربانی خالقیقابل توجه: 

 93745500006+شماره تماس : 

 sultan.rabani@afghantelecom.af ايمیل: 

  آدرس:

 وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 تدارکاتآمريت تهیه و 

 تعمیر پست پارسل -منزل چهارم

 محمد جان خان وات، کابل

شرایط  10ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

 اشی از این، هر نوع منازعه، مشاجره و یا ادعای نشرايط عمومی قرارداد10ماده  2بند  1جز 

وری جمه زاقرارداد، تخطی، فسخ و یا الغای آن با استفاده از حکميت در محل بی طرف )خارج 

للی ین الماطاق تجارت بدر مطابقت با قواعد حکميت اسالمی افغانستان و کشور اکمال کننده( 

 صورت ميگيرد.  استاکهولم

 افغانستان: امارت اسالمیقراردادها با اکمال کننده داخلی    -1

اشد، تان بدر صورت بروز منازعه ميان اداره و اکمال کننده که تبعه جمهوری اسالمی افغانس

ی گردد جع م به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را قبل از ارجاع به محاکم ذیصالح موضوع

 .يگرددو خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانين نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم م

به  در صورت عدم رضایت یکی از طرفين به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع

 محکمه ذیصالح راجع ميگردد. 

شرایط  13ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 ز: جزئيات انتقال و سایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه ميگردد عبارت اند ا 

به طور منظم و بسته بندی مناسب که به اجناس صدمه فزيکی نرسد بايد در میعاد 

لی تعمیر دفتر مرکزی شرکت مخابراتی افغان تیاعتبار قرارداد در محل تحويلی يعنی 

 انتقال گردد. DDPاس اصطالح تجارت بین المللی واليت کابل به اس کام

 ،فتم دریااجناس دریافت خواهند شد، درصورت عداسناد فوق الذکر توسط اداره قبل از رسيدن 

 اکمال کننده در مقابل هرگونه مصارف باالنتيجه مسوول خواهد بود.

شرایط  15ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

نمی "قيمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکميل شده، قابل تعدیل }

 { "باشد

mailto:sultan.rabani@afghantelecom.af
mailto:sultan.rabani@afghantelecom.af
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شرایط  16ماده  1بند 

 قراردادعمومی 

 شرايط 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 

 از جانب مدیریت عمومی لوژستیک شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به GRNصدور 

 شرکت قراردادی. 

  اید کدام جنس به چاپ نمی رسد یا در جریان چاپ آن نواقص بروز مینمدر صورتیکه

تضی در آنصورت ارایه کننده خدمات مقصر تلقی گردیده و مکلف است تا اقدامات مق

 ( روز کاری روی دست بگیرد در غیر آن این۱۰) خالل ده جهت رفع نواقص را در

ل گردیده و پرداخت پومورد باعث کاهش ارزش تخریب اجناس شبکۀ مخابراتی سالم 

 صورت نخواهد گرفت.

شرایط  16ماده  5بند 

 عمومی قرارداد

داد قرار مطابقت با مشخصات داده شده، قبولی اجناس توسط هيئت  معاینه و تکميلی موفقانه

 صورت ميگردد.

 راقابل اجازد }بپرد تکتانهميعاد تاخيرپرداخت بعد ازاینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده 

 {روز خواهد بود. نیست

 {خواهد بود.نرخ به ارقام و حروف درج گرددقابل اجراء } تکتانهنرخ 

شرایط  18ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 {است"تضمين اجراء }ضرورت 

 {می باشد. قرارداد قیمتفیصد از مجموع  10مبلغ تضمین اجراء

 تضمین اجرا الی ختم قرارداد نزد اداره باقی میماند.

ر ق تصومطاب}مبلغ تضمين اجراء معموالً طور فيصدی قيمت قرارداد ذکر ميشود. این فيصدی 

ت ر حاالدعدم اجرای قرارداد توسط اکمال کننده تعيين می گردد.  اثراتتوسط اداره و  خطر

 % می باشد.  10عادی، فيصدی تضمين اجرا 

شرایط  18ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

 { می باشد. افغانی تضمين اجرا، تضمين اجراء به واحد پولی }در صورت نياز به 

غانی( ن )اف}در داوطلبی های ملی، تضمين اجراء باید به واحد پولی جمهوری اسالمی افغانستا

 باشد{

 .ارائه می گردد تضمین بانکیتضمین اجراء به شکل 

شرایط  18ماده  4بند 

 عمومی قرارداد

 صورت ميگيرد.قرار داد میعاد روز بعد از ختم  28ء استرداد تضمين اجرا

شرایط  23ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

، ضاء ريسه و امبا مهر و تاپاسناد در داخل و بيرون بسته ها: ه بسته بندی، عالمه گذاری و ارائ

 می باشد.  معاون و يا صالحیت دار شرکت
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شرایط  24ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 (Incoterms) اجناس، پوشش بيمه باید طوریکه در شرایط تجارت بين المللی مسووليت انتقال

 مشخص شده است، می باشد. در صورتيکه در مطابقت با  شرایط تجارت بين المللی

)Incoterms( {احکام مشخص بيمه ایکه باالی آن موافقه صورت گرفته است نباشد، طور ذیل

 )قابل تطبین نیست({می باشد.ددبه شمول پوشش، مبلغ و  واحد پولی درج گر

شرایط  25ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 مشخص شده (Incoterms) مسووليت انتقال اجناس طوریکه در شرایط تجارت بين المللی

 است، می باشد. 

ورذیل طنباشد، مسووليت انتقال (Incoterms) در صورت که مطابق شرایط تجارت بين المللی

مشخص  ک جایرداد از اکمال کننده تقاضا خواهد شد تا اجناس را به یطبق این قرا"می باشد: }

دهد.  نتقالمقصد نهایی درداخل جمهوری اسالمی افغانستان که بنام محل پروژه یاد می شود، ا

 خت و درپردا مصارف انتقال، بيمه، و گدام داری، در قرارداد مشخص گردیده  توسط اکمال کننده

 د.{قيمت قرارداد اضافه ميگرد

شرایط  26ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 توسط هيئت معاینه طور ذیل صورت ميگيرد:و معاینه  آزمایش

 تفتیش و معاينه بصری .1

 تفتیش و معاينه فزيکی  .2

 معیانه عملیاتی ) در صورت ضرورت( .3

و ساير معاينات در مطابقت به مشخصات داده شده در صورت که ايجاب کند، توسط 

 هیئت معاينه صورت خواهند گرفت. 

شرایط  26ماده  2بند 

 عمومی قرارداد

{ اتیزارت مخابرات و تکنالوژی معلومو -افغان تيلی کاممخابراتی شرکت و معاینه در } آزمایش

 راه اندازی ميگردد. 

شرایط  27ماده  1بند 

 عمومی قرارداد

 

 د.  می باش { در مقابل هر روز تاخیرقیمت قرارداد از مجموع فیصد  0.1جريمه تآخیر }

موعی قرارداد فيصدقيمت مج 0.5  فيصد در مقابل هر روز تآخير و یا 0.1 } اندازه جریمه تآخير

 در مقابل هر هفته تآخير ميباشد{

 می باشد.  قيمت قرارداداز مجموع { فيصد%10حد اکثرمبلغ جریمه تآخير }

 اشد.بحد اکثر رقم پولی جریمه تآخير یا غيابت الی ده فيصد قيمت مجموعی قرارداد می 

شرایط  28ماده  3بند 

 عمومی قرارداد

الوژی مخابرات و تکنوزارت به منظور استفاده در امور مربوط به ورانتی، مقصد نهايی }

 { می باشد. معلوماتی

شرایط  28 ماده 5بند 

 عمومی قرارداد

 برد داشته باشدکار  مدت يک سالبه جنس فوق الذکر 
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 های قرارداد فورمه –قسمت هشتم  -1

 فورمه های قرارداد

 نامه قبولی آفر     11فورمه اجناس/

 موافقتنامه قرارداد   12فورمه اجناس/

 فورم تضمين اجراء   13فورمه اجناس/

 پيش پرداختفورم تضمين    14فورمه اجناس/
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 نامه قبولی آفر2

11اجناس/ فورم  

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

}نام اداره تدارکاتی را درج نمایيد{از:   

}آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایيد{آدرس:   

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

}آدرس داوطلب برنده را درج نمایيد{ آدرس:  

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بيست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطالع 

به ترتيب روز، ماه و سال بنویسيد{ شما برای تدارک }نام پروژه یا قرارداد را بنویسيد{،  داده ميشود که آفر ارائه شده مؤرخ }تاریخ را

به قيمت قطعی مجموعی مبلغ }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسيد{، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج 

ده است.شرطنامه مربوطه، تدقيق و تصحيح شده است توسط این اداره قبول گردی  

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل 10لذا از شما تقاضا ميگردد الی مدت ده )

تدارکات و مواد بيست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمين اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در 

گردیده، به اداره تسليم نمایيد، در غير آن در مطابقت به ماده بيست و نهم قانون تدارکات، تضمين آفر شما قابل استرداد ذیل تذکر 

 نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

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

کات: }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایيد{شمارۀ تشخيصيه تدار  

 قيمت مجموعی قرارداد: }قيمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایيد{

نویسيد{بنوعيت تضمين اجرای قرارداد: }نوعيت تضمين اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را   

اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایيد{مقدار تضمين اجرای قرارداد: }مبلغ تضمين   

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

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

همچنين غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضميمه این نامه به شما ارسال گردید

                                                 

 
تراضات داوطلبان، ( حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و یا رسيدگی به اع1طبق فقره ) 2

حيت د در حيطه صالقراردا در صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتيکه

 کميسيون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کميسيون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. 
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قرارداد  موافقتنامه  

 12اجناس/ فورمه

 

 {داوطلب برنده این فورمه را درمطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری می نماید}

 {  ميانروز، ماه و سال درج گردداین موافقتنامه قرارداد به تاریخ }

 وی شود اداره یاد م{ جمهوری اسالمی افغانستان که منبعد بنام نام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد} (1)

زی آن ر مرک{ که دفتنام کشور اکمال کننده درج گردد{ که شرکت ثبت شده تحت قوانين }نام اکمال کننده درج گردد} (2)

 یاد ميشود، عقد گردیده است.  "اکمال کننده"{منبعد بنام آدرس اکمال کننده درج گردد}

ی نده را برالب بر{ آفر داوطزئيات  اجناس و خدمات ضمنی درج گرددجطوریکه اداره مطابق اعالن تدارکات اجناس و خدمات ضمنی }

 "راردادقيمت ق"ام عد بن{ که منبقيمت قرارداد را به ارقام و حروف، بااسعار مشخصه درقرارداد درج گرددتدارک اجناس فوق به مبلغ }

 یاد ميشود، قبول نموده است. 

 این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق مينماید:

 ست.رفته شده اگر نظر ین موافقتنامه، کلمات و اصطالحات همان معنی را افاده می نمایند که درشرایط قرارداد برای آنها ددرا -1

 ميگردد: اد استنباطقرارد اسناد ذیل تشکيل دهنده قرارداد ميان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر یک از آنها منحيث بخشی از -2

 موافقتنامۀ قرارداد (1)

 خاص قراردادشرایط  (2)

 شرایط عمومی قرارداد  (3)

 نيازمندیهای تخنيکی )به شمول جدول نيازمندیها و مشخصات تخنيکی( (4)

 آفراکمال کننده و جدول های اصلی قيمت  (5)

 اطالعيه اعطاء توسط اداره (6)

 {هرگونه اسناد دیگر عالوه گردد}  (7)

جحيت رارداد، ارسناد قاین قرارداد باالی سایر اسناد قرارداد ارجحيت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری ميان ا  -3

 اسناد به ترتيب فهرست فوق خواهد بود.  

 و هر نوعه را تهي اکمال و خدمات ضمنیاخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد ميسپارد که اجناس را در مقابل پرد  -4

 نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصالح نماید. 

خدمات  جناس، تهيهل اکمال امبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابنماید که قيمت قرارداد و یا سایر می اداره تعهد  -5

 ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شيوه مندرج قرارداد بپردازد. 

ق الی ز تاریخ فواو سر  ه جانبين تصدیق مينمایند که این موافقتنامه درمطابقت با قوانين جمهوری اسالمی افغانستان بودهبدینوسيل

 { قابل اعتبار می باشد. درج گردد روز، ماه و سالتاریخ }

 به نماینده گی از اداره:
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 {اسم درج گردداسم: }

 { امضای مقام ذیصالحامضاء: }

 {عنوان وظيفه درج گرددننده }عنوان وظيفه امضا ک

 {شهرت شاهد درج گردددر حضور داشت }

 

 ازطرف و به نماینده گی از اکمال کننده:

 {اسم درج گردداسم: }

 {عنوان وظيفه امضا کننده درج گرددعنوان وظيفه امضا کننده: }

 {امضای مقام ذیصالحامضاء: }

 {شهرت شاهد درج گردددر حضورداشت }
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 اجراء تضمین

 13اجناس/ فورمه

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

 {روز، ماه و سال  تسليمی آفر درج گرددتاریخ: }

 {شماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گرددشماره و عنوان داوطلبی : }

 {اسم بانک درج گردداسم بانک: }

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {تضمين اجرا درج گردد شماره} شمارۀ تضمین اجراء:

 هشمارماره }ارداد شیاد می شود، قر "اکمال کننده"{، که منبعد بنام نام مکمل اکمال کننده درج گردداطالع حاصل نمودیم که } 

ل } منظور اکمابم شما منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محتر { را کهروز، ماه وسال درج گردد{ مؤرخ }قرارداد درج گردد

 { عقد می نماید. توضيح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد

 عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرایط این قرارداد، تضمين اجراء نيز الزم می باشد. 

ی یافت تقاضامجرد درب{ را مبلغ به حروف و ارقام درج گرددچرا مبلغ }يم که بدون چون و تعهد می نمائ به درخواست اکمال کننده،

شما،  اضا ازجانبسال تقکتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمينه های ار

 بپردازیم. 

اریخ تید قبل از مين بانوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تض { اعتبار دارد و هرروز، ماه و سال درج گردداین تضمين الی تاریخ }

 متذکره به دفتر بانک تسليم داده شود. 

 يباشد.)الف( آن م 20ماده  2اطاق تجارت بين المللی، به استثنای فقرۀ  785این تضمين تابع مقرره منتشره شماره 

 

 درج گردد{با صالحيت بانک و اکمال کننده نماینده   }امضا، نام و وظيفه

 

 {بانک مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}
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 پرداخت پیش تضمین

 14اجناس/ فورمه

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

 {روز، ماه و سال  تسليمی آفر درج گرددتاریخ: }

 {داوطلبی درج گرددشماره و تشریح مختصر شماره و عنوان داوطلبی : }

 {اسم بانک درج گردداسم بانک: }

 {ورق رسمی بانک استفاده گردد}

 {نام مکمل اداره درج گردد}مستفید شونده: 

 {تضمين پيش پرداخت درج گردد هشمار}تضمین پیش پرداخت:  هشمار

ال اکم"بنام  همنبعد{، ککننده درج گرددنام و آدرس مکمل اکمال {اطالع حاصل نمودیم که }نام قانونی و آدرس بانک درج گرددما }

اد می یم قرارداد د بنا{ را که منبعروز، ماه وسال درج گردد{ مؤرخ }قرارداد درج گردد شمارهیاد می شود، قرارداد شماره } "کننده

 عقد نماید. {توضيح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} شود با اداره محترم شما بمنظور اکمال

 .  ، ما ميدانيم که طبق شرایط این قرارداد، پيش پرداخت در مقابل تضمين پيش پرداخت صورت ميگيردعالوه برآن

ای ریافت تقاضدمجرد { را بمبلغ به حروف و ارقام درج گرددبه درخواست اکمال کننده، تعهد می نمایيم که بدون چون و چرا مبلغ }

اشد، به رفته بگفاده پيش پرداخت برای اهداف غير تسليمی اجناس صورت کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از است

 شما بپردازیم. 

تبار { اعج گرددال درسروز، ماه و { الی تاریخ }روز، ماه و سال درج گردداین تضمين از تاریخ اخذ پيش پرداخت توسط اکمال کننده}

 و قابل اجرا می باشد.  

 اطاق تجارت بين المللی ميباشد. 785این تضمين تابع مقرره منتشره شماره 

 {امضا نماینده با صالحيت اخذ گردد}

 بانک{ }مهر

 


