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 مقدمه

مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بين اوطلبی اسناد مشابه معياری د طبقاین شرطنامه معياری توسط اداره تدارکات ملی 

( ميليون 500کات الی )که قيمت تخمينی تدار ط ادارات تدارکاتی در تدارک امور ساختمانی کوچک المللی ترتيب گردیده و توس

تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقيد، و تدارکات از منبع واحد مورد  1با استفاده از وجوه عامه غانی بوده واف

 استفاده قرار می گيرد. 
 

مفاد  تدارکات و زالعملاین شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتيب گردیده و در صورت مغایرت ميان قانون و طر

 این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد. 
 

اليسی تدارکات صادره واحد پ PPU/C024/1388با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معياری تدارک اجناس منضمه متحدالمال شماره 

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

ات تمویل کننده تمویل ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسس 2روی از حکم جزء ادارات تدارکاتی می توانند به پي

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

 

 این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: قلن

 

 ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری

 لی اداره تدارکات م

 ریاست پاليسی تدارکات 

 قصر مرمرین، کابل، افغانستان
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مصارف عامه تصریح گردیده که شامل  یر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در مادۀ هشتم قانون ادارۀ امور مالی وعبارت از پول یا سا وجوه عامه 1

داره اه در اختيار پولی ک هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات

 شود، می باشد.گذاشته می 

 

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

 الف. عمومیات

ساحه  -1ماده 

 داوطلبی

قسمت  و داوطلبی تصفحه معلوما مندرج یامور ساختماناین شرطنامه را به منظور تدارک داره ا 1.1

به این داوطلبی  یصادر مينماید. نام، نمبر تشخيصيه و تعداد بخش ها (شرايط خاص قرارداد ) 5

و   صفحه معلومات داوطلبیدر و نوع قرارداد  (Lot) بخش شمول نام و نمبر تشخيصيه هر

 . گردددرج می شرايط خاص قرارداد 

شرايط مندرجات و  صفحه معلومات داوطلبی درجه امور ساختمانی را به تاریخ منداوطلب برند 1.2

 تکميل می نماید.  خاص قرارداد

 : در این شرطنامه 1.3

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

 وسط طرف مقابل می باشد؛تاسناد دریافتی 

 ر برده می شود؛صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکادر  -2

 به معنی روز تقویمی می باشد.  "روز" -3

وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل پيشبرد آن را تعهد و قسمتی از  اداره، 2.1 وجوه -2ماده 

که این شرطنامه به منظور امور ساختمانی وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد 

  به کار می گيرد. آن صادر گردیده است

دارۀ قانون ا ادۀ هشتمعبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در م وجوه عامه   2.2

ی مراحل طه با امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به ادار

ته ره گذاشدر اختيار اداقرضه های که  کمک ها وبودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول 

 می شود، می باشد.

اصول عالی اخالقی را در مراحل  اندداوطلب، اکمال کننده، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف  اداره، 3.1 فساد و تقلب -3ماده 

داوطلبی، تطبيق و اجرای این قرارداد رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را 

 اده می نمایند: اف

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

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

 دهد. 

اً به منظور اغفال تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهو -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

ت تاثيرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تح

 گردیده باشد.

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

 داوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آنان به صورت مستقيم یا غير مستقيم می باشد.

خریب، تزویر، تغيير یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه اخالل و موانع: عبارت از تایجاد  -5
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 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

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

قرارداد گردیده است را لغو می  تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی یا در اجرای

 نماید. 

، مراحل تدارکات توسط کارمند ادارهاداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخالل در  3.3

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

نهم قانون  ( ماده چهل و1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره ) 3.4

 تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

حسابات، یادداشت ها و داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمينه تفتيش و بررسی  3.5

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

 نماید. 

لب داوط - 4ماده 

 واجد شرایط
 

صفحه داوطلب و شرکای وی ميتوانند تابعيت هرکشوری را با رعایت محدودیت های مندرج  4.1

داشته باشند. در صورت که داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی، ساکن، تبعه و  معلومات داوطلبی

ور محسوب یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانين همان کشور فعاليت نماید، تبعه همان کش

 می گردد. 

 داردجوانب این داوطلبی تضاد منافع با یک یا بيشتر  داوطلبداوطلب نباید تضاد منافع داشته باشد،  4.2

این و سایر اسناد مربوط  صاتطرح، مشخکه  طرفبصورت مستقيم یا غير مستقيم با شرکت یا  اگر 

شده  پيشنهاد داوطلبیین منحيث مدیر پروژه تحت ا با شخص که را ترتيب نموده و یا تدارکات

داوطلب که تضاد منافع داشته باشد غير واجد شرایط پنداشته می شود. . باشد ارتباط داشته باشد

نظارت امور ساختمانی شرکت یا شخص که توسط اداره، موظف به ارائه خدمات مشورتی در ترتيب و 

   شرایط پنداشته می شوند. در این داوطلبی غير واجد  و همچنين شرکت های متعلق به آن گردیده

وم طلبان محرت داواداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت محروميت عقد نماید. لس 4.3

 و تحت محروميت از ویب سایت اداره تدارکات ملی قابل دریافت می باشد.  شده

صفحه معلومات مطابق مندرجات دارک تثبيت اهليت خویش را داوطلب مکلف است شواهد و م 4.4

 .نماید ارائه داوطلبی 

اهليت  - 5ماده 

 داوطلب 

و چارت  هانقشه بشمول  یو جدول امور ساختمانکاری پيشنهادی شيوه اوليه بان شرح لتمام داوط 5.1

 نمایند.  می ، ارائه فورمه های داوطلبی 3قسمت  در مورد نياز را ی ها

قبلی  ر ارزیابیبا داوطلبان موفق دصرف قد قرارداد عانجام ارزیابی قبلی اهليت داوطلبان، در صورت  5.2

يت ورد اهلدر م تجدید شدهمعلومات  ارزیابی قبلی اهليتداوطلبان موفق در اهليت صورت می گيرد. 

 ستمرارا ا تآیيدی جدیدت د. نارائه می نمای استمرار اهليت ارزیابی شده  را  در روز تسليمی آفر خویش و یا

  ميگردد. درج  3قسمت اهليت در 

الوه بر ع را د ذیلدر صورت عدم راه اندازی ارزیابی قبلی اهليت داوطلبان، داوطلبان معلومات و اسنا 5.3

می  3مت قسشامل ( حکم هفدهم طرزالعمل تدارکات 2فقره ) 6و  5، 4، 3، 2اسناد مندرج اجزای 

 طور دیگر تذکر رفته باشد: صفحه معلومات داوطلبیمگر اینکه در نمایند. 
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 تفعالي حقوقی، محل ثبت، آدرس تجارتی و نوع وضيعتنقل اصلی اسناد که نشان دهنده  -1

 داوطلب باشد؛ 

 ؛صالحيت نامه کتبی مهر و امضا شده -2

 سال گذشته؛ 5اجرا شده در  یامور ساختمانمجموعی ارزش  -3

ا یر و ر کانی زیپنج سال گذشته و جزئيات امور ساختما ت و اندازه مشابه درييتجربه کاری با ماه -4

 . رفتمعلومات بيشتر با وی تماس گ برای کر طرف قرارداد که می توانقرارداد شده با ذ

 اقالم عمده تجهيزات ساختمانی پيشنهاد شده برای اجرای این قرارداد؛ -5

داد که برای اجرای این قرار پرسونل تخنيکیکارمندان مدیریت ساحه و اهليت و تجارب  -6

 ؛اختصاص داده می شود

ه مه تصفيیا اظهار نایا بيانيه مفاد و ضرر  شيمالی داوطلب مانند گزارش تفت يتوضعگزارش  -7

 ؛سال گذشته( 5در )مالياتی 

د رارداقبرای اجرای این  نزد داوطلب مدارک که نشان دهنده موجودیت سرمایه دورانی کافی -8

ش يپ، که بدون شموليت منابع مالی قابل دسترس( سایرو  اعتبارات )قرضه()دسترسی به 

 داد ها وقرار پرداخت قابل اجرا تحت این قرارداد بشتر از سایر تعدات مالی داوطلب برای سایر

 آفر های ارائه شده باشد.

خيل ب در آن دسال اخير که داوطل پنجدر  اختتام یافتهدعاوی در جریان و یا  در موردمعلومات  -9

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

 معلومات در مورد اعطای قرارداد فرعی  -10

ه بباشد، داوطلب مشترک مکلف  دو یا بيشتر شرکت( JV) شرکت مشترکدر صورت که داوطلب  5.4 

 شد: فته باطور دیگر تذکر ر ،صفحه معلومات داوطلبی. مگر اینکه در رعایت موارد زیر می باشد

 شد؛بابرای هر شریک مشترک ور العمل دستاین  5ماده  3بند  شامل معلومات مندرج آفر -1

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

 ؛می باشند آنتطبيق قرارداد مطابق شرایط مسؤل مشترک شرکا بصورت  یتمام -3

ود منو مسؤل قبول مسؤليت ها و پذیرش ره معرفی گردیدهشریک اصلی یکی از شرکا منحيث  -4

 ؛گی از سایر شرکا می باشدها به نمایند

 ؛شریک اصلی صورت ميگيردبا بشمول پرداخت اجرای قرارداد  -5

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

 ارادل را ذیاهليت  برای اعطای قرارداد، داوطلب باید معيار های شناخته شدنواجد شرایط  جهت 5.5 

 طور دیگر تذکر رفته باشد:اوطلبی صفحه معلومات دمگر اینکه در باشد. 

 ؛صفحه معلومات داوطلبی مدت مندرجخالل معامالت در سکتور ساختمانی در  حجم -1
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تمانی با ساخهای تعداد قرارداد حد اقل در  یساختمانامور در منحيث قراردادی اصلی  تجربه -2

 ظوربمن) صفحه معلومات داوطلبی مندرج د يعاو پيچيدگی معادل در مماهيت  ،اندازه

باشد(  ودهنمتکميل  راامور ساختمانی  فيصد( 70) داوطلب باید حد اقل مطابقت با این معيار

اشد، نمی تواند ب( فيصد قيمت قرارداد 10قرارداد که تحت دعوا بوده و مبلغ تحت منازعه بيشتر از )

 منحيث تجربه مد نظر گرفته شود؛

ات صفحه معلوم مورد نياز مندرج تجهيزاتبه موقع اجاره(  و )مالکيتیک پالن دسترسی  -3

 ؛داوطلبی

بشمول حد  همشاب امور ساختمانی با ماهيتدر سال تجربه کاری  (5)داشتن یک مدیر قرارداد با  -4

 سال تجربه کاری منحيث مدیر؛ (3)اقل 

فحه معلومات صکه کمتر از مبلغ تذکر رفته در انواع اعتبارات )قرضه(   یاو  سيالدارایی های  -5
ش پيليت بيشتر از تعهدات مالی داوطلب برای سایر قرارداد ها بدون شموشد و نبا داوطلبی

  باشد؛ قابل اجرا تحت این قراردادپرداخت 

ته ر گذشیا استمرار صدور فيصله حکميت بر عليه داوطلب یا شریک داوطلب مشترک د استمرار دعاوی

 شده می تواند.  نجر به فاقد اهليت شمرده شدن داوطلبم

 ارقام اهليت این دستورالعمل، 5ماده  5بند  1طابقت با حد اقل معيارات اهليت مندرج جز برای م 5.6 

 فيصد معيار100شرکا اهليت  مجموع ارقام  ریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد وهر ش

فيصد  (40و شریک اصلی حد اقل )( فيصد 25هر شریک باید حد اقل ) ید.اهليت را تکميل نما

ردد. گک می ا تکميل نماید. عدم تکميل شرط باال منجر به رد آفر شرکت مشترمعيار های اهليت ر

ر اینکه ود، مگشتوسط داوطلب در نظر گرفته نمی  قراردادی فرعی در تکميل معيار هاتجربه و منابع 

 در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد. 

هر   -6ماده 

 داوطلب یک آفر 
هر . نمایدیک آفر را بصورت انفرادی یا منحيث شریک شرکت مشترک ارائه می تواند هر داوطلب  6.1

باشد منجر به رد تمام آفر  ه نموده و یا در بيشتر از یک آفر شریکارائ تر از یک آفرداوطلب بيشگاه 

در های که داوطلب در آن اشتراک دارد ميگردد. اشتراک منحيث قراردادی فرعی و آفر بدیل 

 از این امر مستثنی است.  صورتيکه مجاز باشد

مصارف  -7ماده 

 داوطلبی
 آفر را تهيه و تسليم نموده و اداره مسؤليت چنين مصارف را ندارد. داوطلب بمصرف خود 7.1

بازدید از   -8ماده 

 ساحه 
مربوط از ساحه کار و محيط و ماحول آن بازدیده نموده و  وليت و خطراتئمی تواند با قبول مس داوطلب 8.1

را جمع آوری نماید. مصارف بازدید از محل امور ساختمانی  م جهت ترتيب آفر و عقد قراردادزمعلومات ال

 به عهده داوطلب می باشد. 

  شرطنامه ب.

مندرجات  -9ماده 

 شرطنامه 
 :می باشددستور العمل این  11 ماده ذیل و ضمایم صادره مطابق قسمت های این شرطنامه شامل  9.1

 ای داوطلبان قسمت اول: دستور العمل بر 
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 داوطلبی  قسمت دوم: صفحه معلومات  

 قسمت سوم: فورمه های داوطلبی  

 قسمت چهارم: شرایط عمومی قرارداد  

 قسمت پنجم: شرایط خاص قرارداد   

 قسمت ششم: مشخصات   

 نقشه ها قسمت هفتم:   

 2یقسمت هشتم: بل احجام کار  

 قسمت نهم: فورمه های قرارداد و تضمينات   

وضيح ت -10اده م

 شرطنامه 
ه آدرس ماس بداوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بيشتر را از اداره بصورت کتبی با ت 10.1

در  ( روز7)مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل  صفحه معلومات داوطلبیمندرج 

د. اداره لت نموده باشی آفرها به اداره مواصقبل از ميعاد تسليم( روز در داوطلبی مقيد 4داوطلبی باز و )

بی را به توضيح کتکاری در داوطلبی مقيد روز ( 2کاری در داوطلبی باز و )( روز 3درخالل مدت )

ذکر ند بدون توده اداوطلب ارسال می نماید. نقل این توضيح به تمام داوطلبانيکه شرطنامه را دریافت نم

 منبع درخواست ارسال ميگردد. 

باشد  کرشدهذنظور توضيح و جواب به سواالت پيرامون مندرجات شرطنامه، درصورتيکه درشرطنامه به م 10.2

حه صفدرج در قت مناداره ميتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و و

 دعوت نماید. معلومات داوطلبی،

 خ برگزاریز تاریباشد، آنرا بصورت تحریری قبل ااز داوطلب تقاضا می شود تا در صورتيکه سوال داشته  10.3

 جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسليم نماید.  

يه شده  گری تهه شده بشمول هر جواب دیو جوابات ارائگزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سواالت  10.4

هر  د.د، ارسال ميگردان( روز به تمام داوطلبانيکه شرطنامه را اخذ نموده 4بعد از جلسه، درمدت حد اکثر )

این  11ه ی مادگونه تعدیل شرطنامه در نتيجه جلسه قبل از داوطلبی با صدور ضميمه شرطنامه در روشن

 دستورالعمل صورت می گيرد. 

عدیل ت -11ماده 

 شرطنامه
 د.اداره ميتواند، در طول ميعاد تسليمی آفر ها با صدور ضميمه شرطنامه را تعدیل نمای 11.1

نموده  ریافتزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانيکه شرطنامه را دضمایم صادره ج 11.2

 نمایند. می تصدیق  را به صورت کتبیضميمه  دریافتاند ارسال ميگردد. داوطلبان 

 یک ضميمه ر، طیاداره می تواند به منظور در اختيار قراردادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهيه آف 11.3

 .این دستورالعمل تمدید نماید 21ماده  2فر ها را در مطابقت با  بند ميعاد تسليمی آ

 ج. تهیه آفر ها 

                                                 
  در قرارداد های باالمقطع، بل احجام کاری حذف و جدول فعالیت درج گردد. 2
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 زبان آفر - 12ماده 
 مشخص گردیده ترتيب ميگردد.  صفحه معلومات داوطلبیبه زبان که در مربوط آفر اسناد  تمام  12.1

اسناد  -13ماده 

 شامل آفر
 می باشد: اسناد ذیلشامل آفر ارائه شده  13.1

 ؛این دستور العمل 17ابقت با ماده مين آفر در مطتض -1

 قيمت گذاری شده؛ 3بل احجام کاری -2

 فورمه آفر داوطلبی؛ -3

 اسناد و فورم معلومات اهليت؛  -4

 ؛ ودر صورت که مجاز باشدآفر های بدیل  -5

 .صفحه معلومات داوطلبیمطالبه شده در  موادسایر  -6

  آفر قيم – 14ماده 
ار به اساس بل احجام کدستورالعمل این  1ماده  1مندرج بند  یانامور ساختمبرای تمام  قرارداد 14.1

   می باشد.  قيمت گذاری شده که توسط داوطلب ارائه می گردد

ا ارائه اری رکاحجام  مندرج بلداوطلب باید نرخ ها و قيمت ها برای تمام اقالم امور ساختمانی  14.2

امل شده شحجام کار قيمت و نرخ آن در بل اد، ارائه نشده باشنرخ و قيمت برای آنها نماید. اقالم که 

 می کهدر صورتيکه مجموع قيمت قلم یا اقالمحسوب گردیده و پرداخت به آن صورت نمی گيرد. 

ی غير جوابگو ، آفر و( فيصد قيمت آفر داوطلب تجاوز نماید10برای آن قيمت ارائه نشده است، از )

رج دتصحيح تاریخ  ده، تصحيح شده امضا وش خط زدهدر صورت تصحيح، اغالط محسوب ميگردد. 

  گردد. 

سایر مکلفيت و  (BRT)4بشمول ماليات بر معامالت انتفاعی  ،ماليات محصوالت قابل پرداخت،تمام  14.3

نرخ  ،در قيمت ها ،روز قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر 28تحت این قرارداد قابل پرداخت  های مالی

   . شامل گردد قيمت مجموعی آفرها و 

ط شراي 47ماده  احکامو  شرايط خاص قراردادو  صفحه معلومات داوطلبیتذکر در  درصورت 14.4

طلب . داودباشنتعدیل ميقابل آفر در جریان اجرای قرارداد  ی، نرخ ها و قيمت هاعمومی قراداد

 . ئه می نمایدرابا آفر خویش ا توامرا  خاص قرارداد وشرايط عمومی  47 ماده معلومات الزم مندرج

و  آفر اسعار -15ماده 

 پرداخت
را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه  5آفرمندرج های فی واحد و قيمت  نرخباید  داوطلب 15.1

 طوری دیگر تذکر رفته باشد.  صفحه معلومات داوطلبیدر 

 د. باش می یصفحه معلومات داوطلبدر روز مندرج بادله، نرخ فروش د افغانستان بانک تمنبع نرخ  15.2

 د. در آفر ارائه نمایجزئيات اسعار خارجی الزم را داوطلب مکلف است  15.3

                                                 
 

4 Business Reciept Tax 
 5در قرارداد های با پرداخت باالمقطع "قیمت فی واحد و قیمت ها" با "قیمت سر جمع" تعویض  گردد. 
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ميعاد  -16ماده 

 اعتبار آفرها
این مدت در داوطلبی های  اعتبار داشته باشد. صفحه معلومات داوطلبیآفر باید به مدت مندرج   16.1

. آفر های با مدت اعتبار ( روز بعد از ختم ميعاد تسليمی آفر ها باشد90ملی نمی تواند بيشتر از )

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

 روز بوده نمی تواند.  120ميعاد اعتبار آفر بيشتر از 

در حاالت استثنائی اداره از داوطلب تقاضا می نماید تا مدت اعتبار آفر را به مدت مشخص تمدید 

در صورت تمدید ميعاد ید. تقاضای اداره برای تمدید و جواب داوطلب طور کتبی صورت ميگيرد. نما

اعتبار آفر، ميعاد اعتبار تضمين آفر نيز برای مدت مشابه تمدید ميگردد. داوطلب نمی تواند در آفر 

مستثنی  از این امراین دستورالعمل  17ماده تمدید شده خویش تغييرات وارد نماید، حاالت مندرج 

است. در صورت رد درخواست تمدید ميعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمين آفر مسترد می 

 گردد. در صورت در جریان بودن طی مراحل محروميت داوطلب، تضمين آفر وی مسترد نميگردد. 

تضمين آفر  -17ماده 

و اظهار نامه تضمين 

 آفر 

را منحيث جزء آفر خود تهيه نماید. آفر بدون تضمين آفر  یا اظهار نامهمکلف است، تضمين آفر  داوطلب 17.1

 تضمين آفر غير جوابگو پنداشته شده، رد ميگردد.   

یا  وفغانی مشخص گردیده و می تواند به  واحد پول ا صفحه معلومات داوطلبیمقدار تضمين آفر در  17.2

 ند:ن آفر می تواارایه گردد. تضمي صفحه معلومات داوطلبیسایر اسعار قابل تبدیل مطابق 

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

 هر گاه نهاد ماید.نداوطلب می تواند تضمين آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهيه  -2

مالی  نهاد صادر کننده تضمين آفر خارج از جمهوری اسالمی افغانستان موقعيت داشته باشد، باید

 وری اسالمی افغانستان اجرای تضمين آفر را  ضمانت نماید.  مشابه در داخل جمه

رمه های )فو 9قسمت تضمين آفر باید کامال در مطابقت با یکی از فورم های تضمين آفر مندرج  -3
، یده باشدر گردو یا فورمه های دیگری که قبل از تسليمی آفر توسط اداره منظو قرارداد و تضمینات(

 ترتيب گردد. 

ه اسرع وقت  ،  با درخواست کتبی اداره باين دستورالعمل  17ماده  5بند ق هدایت در صورت تطبي -4

 قابل پرداخت باشد. 

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

ین دستورالعمل، حد ا 16ماده  2مطابقت با بند  دریا اظهار نامه تضمين آفر ميعاد اعتبار تضمين آفر  -6

 روز بيشتر از ميعاد اعتبار آفر و یا ميعاد تمدید شده آن باشد.( 28اقل )

ستورالعمل مطالبه این د 17ماده  1در صورت که تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر در مطابقت با بند  17.3

باشد، ق الذکر نند فوبگردیده باشد، تمام آفر های که توام با تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر مطابق 

 ر جوابگو پنداشته شده رد می گردند. غي

 د.رد ميگردداوطلب برنده، به آنان  مستبا  از عقد قرارداد تضمين آفر داوطلبان غير موفق  بعد 17.4

 و یا تضمين آفر مسترد نمی گردد: حاالت ذیل اظهارنامه تضمين آفر تطبيق در 17.5
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اده م 2بند   مورد يمی آن به استثنایدر صورت تغيير یا  انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معينه تسل -1

 این دستور العمل؛ 16

 فر؛آه در در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی در جدول قيمت های ارایه شد -2

این  28ده ما 2آفر در مطابقت با بند  اشتباهات محاسبوی درداوطلب از پذیرش  اجتناب در صورت -3

 دستور العمل؛

 ؛در خالل مدت معينهنده از عقد قرارداد اجتناب داوطلب بر -4

 تضمين اجراء قرارداد توسط داوطلب برنده؛ عدم ارائه -5

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

د بنام ، تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر بایباشد JV)) در صورت که داوطلب شرکت مشترک 17.6

 باشد.  (JV) داوطلب مشترک

 های آفر –18 ماده

 بدیل
از قبولی آن  صفحه معلومات داوطلبیآفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در  18.1

اجراآت  این دستور العمل 18ماده  2و  1احکام بند  بدیل طبق تذکر رفته باشد. در صورت قبولی آفر

 :مشخص ميگردد در صفحه معلومات داوطلبی یکی از گزینه های ذیل صورت ميگيرد و پذیرش

 ر اصلیکه آف صرف در صورت تسليم نموده و اداره  اصلیآفر های بدیل را با آفر  می تواند داوطلب -1

 ، آفر بدیل را مالحظه می نماید.قيمت باشدنازلترین دارائی ارائه شده 

 یا 

 آفر های وی اصلی نماید که در این صورت آفر هاتسليم داوطلب می تواند آفر بدیل را بدون آفر اصلی  -2

 بدیل هر کدام به نوبه خود ارزیابی می گردند. 

شيوه  ت ها،آفر های بدیل تمام معلومات الزم بشمول محاسبه دیزاین، مشخصات تخنيکی، جزئيات قيم 18.2

ت وط جهپيشنهادی اعمار، پيش پرداخت و تاریخ تکميل بدیل در حدود مناسب و دیگر جزئيات مرب

 د.    نرا ارائه نمای ارزیابی آفر های بدیل توسط اداره

شکل و  -19ماده 

 امضاء آفر 
این دستورالعمل ترتيب و با  13داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده  19.1

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

تسليم گردد. درصورت موجودیت تفاوت ميان اصل و کاپی،  مات داوطلبیصفحه معلوتعداد مندرج 

 اصل آن قابل اعتبار خواهد بود. 

انونی قینده اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نما 19.2

ستورالعمل امضا داین  5ماده  3ند ب 1در مطابقت با جزء  )رئيس، معاون یا نماینده با صالحيت( داوطلب

 وده، امضامضا نمتمام صفحات آفر که نوشته یا تعدیل گردیده باید توسط شخص که آفر را اگردد.  و مهر

 گردد.     

 صيکه وسط شخهرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف درصورتی قابل اعتبار ميباشد که  ت  19.3

 داوطلب امضا شده باشد. نماینده با صالحيت  یاآفر را امضا نموده 
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ح برای اصال ره یاهرگونه تغيير یا افزود در آفر قابل قبول نخواهد بود، مگر اینکه مطابق هدایات ادا 19.4

امضا  موده،نکه در این صورت اصالح اشتباهات توسط شخصی که آفر را امضا  اشتباهات داوطلب باشد.

  می گردد. 

 

 تسلیمی  آفرها  د.

 تسليمی، -20ماده 

مهر و عالمت گذاری 

 آفر 

داوطلب می تواند آفر خویش را شخصًا یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونيکی آفر ها در صورت  20.1

، امکان پذیر می باشد. در صورت مجاز بودن ارسال آفر صفحه معلومات داوطلبیآن در  تذکر

می نماید. داوطلب آفر را در پيروی  صفحه معلومات داوطلبیالکترونيکی، داوطلب از روش متذکره 

  بنویسد. "کاپی"و  "اصل"پاکت های جداگانه سربسته و مهر شده گذاشته و باالی آنها کلمه 

 پاکت های آفر باید به طور ذیل ترتيب گردیده باشد: 20.2

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

اد شرايط خاص قراردو  صفحه معلومات داوطلبیکره متذ داوطلبی حاوی نام، نمبر تشخيصيه -2
 باشد.  

ستور دربوط محاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت به مواد  -3

 العمل.  

درس داوطلب دستور العمل، داخل بسته حاوی نام و آ 20ماده  2بر عالوه نياز تشخيصيه مندرج بند  20.3

 ، آفر باز نشده مسترد گردد.  رسيده اعالم آفر نا وقتباشد تا در صورت 

درصورتيکه پاکت بسته و عالمه گذاری نشده باشد، اداره مسؤليت بيجایی یا باز شدن آفر قبل از ضرب  20.4

 العجل را ندارد.

  ميعاد –21ماده 

 آفرها تسليمی
فحه صآدرس مندرج به  صفحه معلومات داوطلبیآفر ها باید قبل از ختم ميعاد تسليمی مندرج  21.1

 تسليم گردند. معلومات داوطلبی 

، ميعاد انوطلبدستور العمل برای دا 11اداره می تواند در صورت لزوم، با صدور یک تعدیل طبق ماده  21.2

در طول  اوطلبتسليمی آفر ها را تمدید نماید. در این صورت  تمامی حقوق و مکلفيت های  اداره و د

 ه می یابد.  ميعاد تسليمی تمدید شده ادام

 آفر –22ماده 

 وقت نا های

 رسيده

 آفر های ناوقت رسيده رد گردیده و بدون باز شدن مسترد ميگردند.  22.1

 -23ماده 

انصراف، تعویض 

 و تعدیل آفرها 

داوطلب می تواند، قبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها، با ارسال اطالعيه کتبی که توسط نماینده با  23.1

ه باشد و کاپی صالحيت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، صالحيت داوطلب امضاء شد

تعدیل و یا از آن انصراف نماید. اطالعيه کتبی توام با آفر های تعویض، انصراف یا تعدیل شده بوده و 
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 این اطالعيه باید:

ز با این دستورالعمل ارسال گردیده، بر عالوه پاکت های مربوط ني 20و  19در مطابقت با مواد  -1

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

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

 بعد از ضرب االجل تسليمی آفر صورت گرفته نمی تواند.    تعویض یا تعدیل آفر ها 23.2

 

ا و ختم ميعاد هب االجل تسليمی آفر در فاصله زمانی ميان ضر هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر ها 23.3

 ورت گرفتهصآفر  اعتبار آفر طوری که در فورمه تسليمی آفر تذکر رفته بشمول ميعاد تمدید شده اعتبار

مه تضمين ار نانمی تواند. انصراف در چنين حالت منتج به عدم مسترد نمودن تضمين آفر یا اجرای اظه

 ميگردد. طلبی دستور العمل برای داو 17آفر مطابق ماده 

ی مپيشنهاد  العمل این ماده دستور با  ولی یا در اثر تعدیل در مطابقتداوطلب تخفيف را تنها در آفر ا 23.4 

 نماید. 

 آفر گشايی و ارزيابی   هـ.

 گشایی آفر –24ماده 

  ارزیابی و
عام در محل،  این دستور العمل در محضر 23اداره آفر های دریافت شده را بشمول تعدیالت مطابق ماده  24.1

تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت  صفحه معلومات داوطلبی تاریخ و زمان که در

 درج گردد.صفحه معلومات داوطلبی الکترونيکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در 

 

ی شده و شانن "انصراف"در مجلس آفر گشایی، ریيس هيئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه  24.2

ز بدون با وعالم اقبل از ختم ميعاد تسليمی آفر ها اطالعيه انصراف خویش را تسليم نموده اند،  را 

  شدن مسترد می نماید.

دیل )در ونه آفر بهر گ وهيئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب،  قيم آفر، مجموعه مبلغ هر آفر  24.3

ا عدم ودیت یبدیل(، هر گونه تخفيف، انصراف، تعویض، تعدیل، موجصورت درخواست یا مجاز بودن آفر 

د ناسب بدانمداره موجودیت تضمين آفر یا اظهار نامه تضمين آفر در صورت لزوم، و سایر جزئيات را که ا

این دستور  22ده ما 1قرائت می نماید. در آفر گشایی هيچ آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 

تور العمل برای این دس 23قت رسيده باشد. آفر های تعویض و تعدیل تسليم شده مظابق ماده العمل نا و

 ارزیابی بيشتر مد نظر گرفته نشده و بدون باز شدن مسترد ميگردد.  

این دستور  24ه ماد 3جلسه آفر گشایی را بشمول معلومات آشکار شده در مطابقت با بند  رویداداداره  24.4

 ید. العمل تهيه می نما

انه پری، خذکور مهيئت آفر گشایی، فورم های معياری آفر گشایی صادره اداره تدارکات ملی را در جلسه  24.5

 ماید. می ن امضاء و بمنظور مصئونيت و عدم تغيير در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف )اسکاشتيپ(

چسپ اهليت خویش را در صورتيکه داوطلبان جدول قيمت های ارائه شده در آفر و فورم معلومات   24.6

شفاف )شکاستيپ( ننموده باشند، هيئت آفر گشائی مکلف است آنها را نيز چسپ شفاف )شکاستيپ( 
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 نماید. 

 محرميت -25ماده 
معلومات مربوط به ارزیابی ابتدایی، وضاحت، ارزیابی مفصل، مقایسه و ارزیابی  بعدی اهليت داوطلبان و  25.1

این دستور  34ماده  4ر اطالعيه تصميم اعطاء قرار داد مطابق بند پيشنهاد اعطاء قرارداد  الی زمان نش

تالش توسط داوطلب بمنظور اعمال نفوذ در مراحل ارزیابی هر نوع العمل محرم بوده، نباید افشاء گردد. 

علی  ابتدایی، مفصل، ارزیابی بعدی اهليت داوطلبان و تصميم اعطای قرار داد منجر به رد آفر وی ميگردد.

موارد فوق، از زمان آفر گشایی الی عقد قرارداد، درصورتيکه داوطلب تقاضای تماس با اداره را در هر  الرغم

 مورد مربوط به مراحل  داوطلبی داشته باشد، باید به صورت کتبی آن را انجام دهد.

 آفر توضيح –26ماده 

 ها

د. توضيح داوطلب نيز بشکل اداره می تواند در مورد آفر از داوطلب طور کتبی توضيح مطالبه نمای 26.1

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

ه شده بدون هر نوع توضيح ارائنماید، مگر اینکه تصحيح اشتباهات محاسبوی را قبول نماید. 

 خواست اداره، قابل قبول نمی باشد. رد

ارزیابی و   -27ماده 

يص جوابگویی تشخ

 آفر ها 

 اداره قبل از ارزیابی مفصل آفر ها، باید موارد ذیل را تشخيص نماید: 27.1

 این دستور العمل را بر آورده می سازد؛ 4معيارات واجد شرایط مطابق ماده  -1

 بطور مناسب امضاء گردیده است؛ -2

 تضمين آفر می باشد؛ و دارای -3

 شرطنامه می باشد.  جوابگوی معيارات و شرایط -4

رایط و شرات، ر جوابگو آفریست که بدون انحراف، استثناء و از قلم افتادگی عمده مطابق با معياآف 27.2

 :ود کهمشخصات شرطنامه باشد. انحراف، استثناء و از قلم افتادگی زمانی عمده پنداشته می ش

 باالی حدود، کيفيت  یا انجام امور ساختمان داشته باشد؛ هتاثير قابل مالحظ -1

ا رار داد راین ق اسناد داو طلبی داشته که حقوق اداره یا مکلفيت های داو طلب تحتناسازگاری با  -2

 بر خالف شرطنامه  محدود نماید؛

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

یا  ت ستثنأت، انحرافابعداً با اصالح اآفر که در مطابقت به مندرجات شرطنامه جوابگو نباشد رد گردیده و  27.3

 قلم افتاگی جوابگو نميگردد. 

 د. صورت گرفته نمی توان ان داوطلببا سایر هيچ مذاکره با داوطلب با نازلترین نرخ یا  27.4

ا تغيير ارد تداوطلب مسؤليت های منحيث شرط عقد قرارداد که در شرطنامه از آن تذکر نرفته، را ند 27.5 

 قيمت یا تعدیل آفر صورت گيرد. 
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 صحيحت – 28ماده 

 اشتباهات
را ارزیابی مالی نموده و به عنوان بخش اداره آفر های را که در ارزیابی ابتدایی، واجد شرایط شناخته شوند  28.1

اشتباهات حسابی بررسی می نماید. تصحيح اشتباهات محاسبوی به شکل  جهت تصحيحاز ارزیابی مالی 

 ذیل صورت ميگيرد: 

 ار خواهداعتب م وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدارهرگاه تفاوتی ميان مبلغ به حروف و ارقا -1

 بود.

گرفته  فی واحد مد نظر نرخ، قلم مربوط فی واحد با قيمت مجموعی نرخدرصورت عدم توافق  -2

ری اعشا ح کدام عالمهگراینکه ازنظر اداره به صورت واضم شده، قيمت مجموعی تصحيح ميگردد.

ده شرفته ، که در اینصورت قيمت مجموعی مد نظر گدر قيمت فی واحد بيجا تحریر گردیده باشد

 و قيمت فی واحد اصالح می گردد؛

غير  فر ویآو تضمين هرگاه داوطلب تصحيح اشتباهات محاسبوی آفر خویش را  قبول نکند، آفر وی رد  28.2

جرا ستور العمل اداین  17ماده  5بند  2قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمين آفر مطابق جزء 

 می گردد. 

 در اسعار –29ماده 

 آفر ارزیابی
، در صورتيکه این دستور العمل ارزیابی ميگردد، 15ماده  1مطابق بند  واحد پولی افغانیآفر ها به  29.1

با استفاده از  واحد پولی افغانی آفر به قيمت نخست استفاده نموده باشد را داوطلب نرخ مبادله دیگری 

صفحه مگر اینکه در ميگردد.  ارزیابی آفر ها  صورتآفر تبدیل و  مندرجادله مشخص شده نرخ مب
 طور دیگر ذکر گردیده باشد.  معلومات داوطلبی

 -30ماده 

ارزیابی و 

 مقایسه آفر ها 
 

نيکی شخصات تخمآفر دارای نازلترین قيمت ارزیابی شده را در مطابقت با معيارات و شرایط و اداره  30.1

ترین ی نازلص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.  در صورتيکه آفر دارامندرج شرطنامه جهت تشخي

د، هيئت يص گردقيمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنيکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخ

 فر دارایورتيکه آ. در صارزیابی می تواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویش را به آمر اعطاء ارائه نماید

یابی زلتر ارزيمت نانازلترین قيمت ارزیابی شده، جوابگو تشخيص نگردد، هيئت ارزیابی، آفر بعدی دارای ق

 شده را مورد ارزیابی تخنيکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.

 :را طور ذیل تعيين می نمایداداره در ارزیابی آفر ها، قيمت ارزیابی شده هر آفر  30.1

 این دستور العمل؛ 28مطابق ماده  محاسبوی تتصحيح اشتباها -1

ی شده ت گذاربصورت رقابتی قيمه احتياطی در بل احجام کار و جمع مزد کار که منهای هر گونه وج -2

 اند؛

دیل در ميل بتطبيق یک تعدیل مناسب برای هر گونه تفاوت ها، انحرافات، پيش پرداخت و تاریخ تک -3

 ور العمل؛این دست 18د های بدیل در مطابقت به ماده شده یا پيشنها حدود معقول قبالً تعيين

 5ند بطابق متطبيق تعدیالت مناسب که انعکاس دهنده تخفيفات یا دیگر تغيير قيمت پيشنهاد شده  -4

 این دستور العمل؛ 23ماده 

فات حق قبول یا رد هر گونه تفاوت، انحراف یا پيشنهاد بدیل برای اداره محفوظ می باشد. تفاوت ها، انحرا 30.2

و پيشنهادات بدیل و دیگر عوامل بيشتر از نيازمندیهای شرطنامه یا اینکه سبب مفاد غير ضروری اداره 
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 گردد، در ارزیابی مد نظر گرفته نمی شود. 

ط شراي  47 ماده در ارزیابی آفر، اثر تخمينی هر گونه شرایط تعدیل قيم در جریان اجرای قرارداد تحت 30.3 

 فته نمی شود. مد نظر گرعمومی قرارداد، 

ا جهت بان ردر صورت که شرطنامه دربرگيرنده دو یا بيشتر از دو بخش باشد، اداره تخفيفات داوطل 30.4 

 کاهش هزینه ترکيب تمام بخش ها تطبيق می نماید.  

ترجيح  -31ماده 

 داخلی
 داخلی در روشنی حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبيق می گردد. تدارکات از منابع ترجيح  31.1

 .اعطاء قراردادو

 معيارات – 32ماده 

 قرارداد اعطاء

مت ارزیابی شده را ارایه نموده، اداره قرارداد را به داوطلب واجد شرایط که آفر جوابگو با نازلترین قي 32.1

 اعطاء می نماید.   

 حق –33ماده 

 رد و آفر هر قبول

 آفر تمام یا یک

   ها

ق قبول یا رد هر آفر، فسخ مراحل تدارکات و رد تمام آفر ها این دستور العمل، اداره ح 32ماده  علی الرغم 33.1

را در هر زمان پيش از قبولی آفر بدون تحمل کدام مسؤليت به داوطلب متاثر شده یا داوطلبان دارا می 

رسمی به اطالع  مراحل تدارکات به اسرع وقت بطور باشد مشروط بر اینکه دالیل رد آفر ها یا فسخ

 د. داوطلبان رسانيده شو

 – 34ماده 

 و اعطاء اطالعيه

 امضای

 موافقتنامه

  قرارداد

اداره بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و یا رسيدگی به اعتراضات داوطلبان، در  34.1

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

که قرارداد در حيطه صالحيت کميسيون تدارکات ملی باشد، بعد از ارسال مينماید، در صورتي

اداره نامه قبولی را بعد از کميسيون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.  آنمنظوری 

قبول آفر، پيش از ختم ميعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. این نامه بيان کننده 

 به قراردادی پرداخت ميگردد. یساختمان اموره که بعد از اجرا، تکميل، و مراقبت قيمت قرارداد بود
 

عطاء ری آمر امنظو اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتيب و بعد از اخذ 34.2 

ا در د ررارداست، قدر طی  ميعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف ا

 ( روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسليم نماید10مدت )

ه ایت اداریب سو اداره بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده، معلومات ذیل را در ویب سایت خویش، 34.3 

 نماید: شر مینویب سایت های که از طرف اداره تدارکات ملی تجویز ميگردند،  تدارکات ملی و سایر

 وطلبانيکه آفر تسليم نموده اند؛نام دا -1

 در آفر گشایی؛ قيمت های خوانده شده -2

 نام و قيمت ارزیابی شده هر آفر؛ -3

 نام داوطلبانيکه آفر هایشان رد گردیده و دالیل رد آن؛ -4

 نام داوطلب برنده، قيمت ارائه شده، مدت و خالصه حدود قرارداد اعطا شده.  -5
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ا رر خویش قيت آفداوطلبان غير موفق دالیل عدم موفصورتيکه  در بعد  از نشر اطالعيه عقد قرارداد، 34.4 

 دالیلکر ت با ذنمایند. اداره پاسخ خویش را بصورت کتبی در اسرع وقبصورت کتبی از اداره مطالبه 

 ائه می نماید. رعدم انتخاب آفر ا

تضمين  -35ماده 

 اجراء

نامه قبولی آفر، تضمين اجرای ( روز بعد ازدریافت 10داوطلب برنده مکلف است، درخالل مدت ) 35.1

)فورمه  8قسمت قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمين اجرا که شامل 
به اسعار که در نامه قبولی آفر از آن نامبرده  باشدیا سایر اشکال قابل قبول به اداره  های قرارداد(

 ، ارایه نماید.شده است 

انک یک ب را بشکل تضمين بانکی، داوطلب می تواند تضمين اجرا را ازدر صورت ارائه تضمين اج 35.2

جرای انظور بم خارجی قابل قبول اداره که نمایندگیمقيم در جمهوری اسالمی افغانستان یا بانک 

 این تضمين در جمهوری اسالمی افغانستان داشته باشد، فراهم نماید. 

 این دستور العمل را برآورده  34ماده  3و بند  35اده م 1بند  شرطدرصورتيکه داوطلب برنده نتواند   35.3 

 ميگردد. نسازد، اعطای قرارداد فسخ و تضمين آفر مسترد 

اد با قد قراردا از عاداره فوراً پس از دریافت تضمين اجرا و تثبيت صحت و سقم آن، داوطلبان غيرموفق ر  35.4

 د.د می نمایمستر م تضمينات آفر آنان راداوطلب برنده و عدم موفقيت آنان طور کتبی اطالع داده و تما

پيش  -36ماده 

پرداخت و تضمين 

 پيش پرداخت

ر ن تذکاز آ شرايط عمومی قرارداداداره پيش پرداخت را در مقابل تضمين پيش پرداخت که در  36.1

د. باش لبیصفحه معلومات داوط. پيش پرداخت نمی تواند بيشتر از مبلغ مندرج می پردازدرفته، 

طنامه این شر 9قسمت  تضمینو  فورمه های قراردادبانکی پيش پرداخت شامل در  فورم تضمين

 می باشد. 

مرجع  -37ماده 

حل و فصل 

 منازعات

    مرجع حل و فصل منازعات در شرایط خاص قرارداد درج ميگردد.  37.1

حق  -38ماده 

 شکایت داوطلبان
رکات متضرر یا خساره مند گردیده یا هرگاه داوطلب در نتيجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدا 38.1

کمیته گردد، می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به 
 مشخص گردیده، ارسال نماید.صفحه معلومات داوطلبی که محل و آدرس آن در   بررسی اداری
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 معلومات داوطلبی هقسمت دوم:  صفح

 

 عمومیات الف.  

دستورالعمل  1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد. {شرکت مخابراتی افغان تیلی کام -وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی}اداره 

 :نام و شماره این داوطلبی

پروژه ترمیم مجدد ساحات قطع شده کیبل فايبر نوری مسیر واليت بامیان الی دره صوف 

 واليت سمنگان

MCIT-AFTEL/1401/W-004/NCB 

ی دره يان الپروژه ترميم مجدد ساحات قطع شده کيبل فایبر نوری مسير والیت بام ر ساختمانی }امو

 {می باشد. صوف والیت سمنگان

 { ميباشد. بالمقطعنوع قرارداد }

دستور العمل  1.2ماده 

 برای داوطلبان 
  می باشد. { بعد از صدور مکتوب آغاز کارروز  60}تاریخ تکميلی امور ساختمان 

دستورالعمل  1.1ماده 

 برای داوطلبان
 دستورالعمل برای داوطلبان درج گردیده است.  1ماده  1در بند نام اداره تدارکاتی 

الیت وره صوف دپروژه ترميم مجدد ساحات قطع شده کيبل فایبر نوری مسير والیت باميان الی  }پروژه 

 { می باشد.  سمنگان

دستورالعمل  4.1ماده 

 انبرای داوطلب

 داوطلبان کشور های ذیل واجد شرایط نمی باشند:

 {قابل تطبيق نيست }

دستورالعمل  4.3ماده 

 برای داوطلبان

بل یل قاذلست شرکت های محروم شده و تحت پروسه محروميت از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس 

 دریافت می باشد:

{www.npa.gov.af} 

دستورالعمل   5.36ماده 

 برای داوطلبان

 :دستور العمل برای داوطلبان 5ماده  3در صورت تعدیل معلومات مندرج بند 

 { "قابل تطبيق نيست" }

                                                 
.در صورت تطبيق ارزیابی قبلی اهليت، این ماده حذف گردد 6  
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 10جزء  75.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 . { می باشدمطابق با قانون تدارکات افغانستان}فيصدی مجاز واگذاری به قراردادی فرعی 

دستورالعمل  5.4ماده 

 برای داوطلبان
دستور العمل  5ماده  4مندرج بند که داوطلبان مطالبه شده از الزم در اهليت  ورود تعدیلت در صور

 ميباشد: برای داوطلبان

 {  "قابل تطبيق نيست" }

دستورالعمل  5.5ماده 

 برای داوطلبان
 :دستور العمل برای داوطلبان 5ماده  5در صورت تعدیل معيارات اهليت مندرج بند 

 { "قابل تطبيق نيست" }

 1جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

معادل مبلغ پنج سال اخیر  خالل داوطلب در  دو سالحد اقل الزم حجم معامالت 

 می باشدافغانی  {و چهارصد هزار ه میلیونشانزد) 16,400,000

 2جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان 

دگی ساختمانی با اندازه، ماهیت و پیچیامورتجربه منحیث قراردادی اصلی در حد اقل الزم 

 د:می باش قرار ذيل  سال اخیر (10)خاللدر  معادل

 10,400,000صلی مشابه در امور ساختمانی با اندازه ماهيت و پيچيدگی معادل مبلغ ایک قرارداد  -1
 ميليون و چهارصد هزار( افغانی)ده 

 و یا

 14,900,000دل مبلغ با اندازه ماهيت و پيچيدگی معااصلی مشابه در امور ساختمانی دو قرارداد  -2
 ميليون و نه صد هزار( افغانی چهارده)

 3جزء  5.5ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 .تجهيزات ضروری که توسط داوطلب تهيه ميگردد

  قابل تطبيق نيست

 4جزء  5.58ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 داشتن کارمندان ذیل:

 نيست قابل تطبيق

 5جزء  5.59ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 د:نماي مندرج ذيل مطابقت داشته باشند، ارائه را ارائه نمايد که داوطلب بايد اسنادی مالی

و هفت صد و ده  میلیونسه ) 3,710,000مبلغ  حد اقل مبلغ دارائی های نقدی )ستيتمنت بانکی(

                                                 
  اعطای قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات و حکم یکصد و پنجم طرزالعمل تدارکات صورت می گيرد.  7
 .در صورت تطبيق ارزیابی قبلی اهليت، این ماده حذف گردد8

 .در صورت تطبيق ارزیابی قبلی اهليت، این ماده حذف گردد8
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صدور صورت حساب بانکی از تاريخ اعالن دعوت به تاريخ  و بايد )حتمی((افغانی میباشد هزار

 ،ارائه نمایدداوطلبی )اعالن( الی تاريخ آخرين ضرب االجل تسلیمی آفرها )آفر گشائی( باشد

 تن به دعواعال در صورت که تاریخ صدور توانائی مالی ویا صورت حساب بانکی ارائه شده قبل از تاریخ

 ی شود.شته مایه شده داوطلب مطلوب رد و غير جوابگو پندابه داوطلبی باشد، در این صورت آفر ار 

مالی داوطلب،  ( منحيث دارائی نقدی ویا توانائیLine of Creditدر صورت ارائه تسهيالت اعتباری )

ته بلغ خواسائی متسهيالت اعتباری باید مطابق نمونه صادر شده اداره محترم تدارکات ملی باشد و دار

داوطلب  ه شدهباالتر از آن و بدون قيد و شرط باشد. در غير آن آفر ارائ شده مندرج شرطنامه ویا

 مطلوب رد و غير جوابگو پنداشته می شود

 مندرجات شرطنامهب.  

 10.1مادۀ  

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 :دجهت دریافت توضيح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گرد

 ت و تکنالوژی معلوماتیوزارت مخابرا

 شرکت مخابراتی افغان تلی کام

 آمريت تهیه و تدارکات

 تعمیر پست پارسل -منزل چهارم

 محمد جان خان وات، کابل

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

 b.haidari@afghantelecom.afو   afghantelecom.afs.akramy@ ايمیل: 

 تهیه آفرهاج.  

دستورالعمل  12.1ماده 

 برای داوطلبان

 ه ميگردد. ارائ {دری}آفر به زبان

 6جزء  13ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 اين دستور العمل 17. تضمین آفر در مطابقت با ماده 1

 احجام کاری قیمت کذاری شده ل. ب2

 آفر  تسلیمی فورمه. 3

 . اسناد و فورم معلومات اهلیت4

 کاپی جواز کاری با اعتبار. 5

 جدول زمانی/ پالن کاری . 6

ه توسط داوطلب مهر گردد و فورمهای داده شده در شرطنامتمام اوراق شرطنامه بايد  . 7

ايد غرض معلومات داوطلب بايد بصورت درست و مکمل خانه پری شود و تعهد نامه داده شده ب

 توسط رئیس، معاون و يا نماينده با صالحیت امضا و مهر گردد.

mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:s.akramy@afghantelecom.af
mailto:b.haidari@afghantelecom.af
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دستورالعمل  14.4ماده 

 برای داوطلبان

 درج گردد.  {يستقابل تعدیل ن }قيم قرارداد قابل 

 

دستورالعمل 15.1ماده 

 برای داوطلبان

  می باشد.{افغانیپول  دواح}اسعار 

دستورالعمل 15.2ماده 

 برای داوطلبان

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

 تاريخ تبادله اسعار }يوم آفر گشايی{ خواهد بود.

دستورالعمل  16.1ماده 

 برای داوطلبان

 می باشد.  {روز بعد از ختم میعاد ضرب االجل تسلیمی آفره می 90نود }عاد اعتبار آفرمي

دستورالعمل  17.2ماده 

 برای داوطلبان
بانکی تضمین افغانی به شکل  (هزار و هشتاد صد سه) 380,000مبلغ  مقدار تضمین آفر

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

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

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

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

ب جل تسلیمی آفر ها )آفرگشائی( باشد، دراين صورت، آفر ارائه شده داوطلآخرين ضرب اال

 رد گرديده و غیر جوابگو محسوب میگردد.

ن (، تضمین آفر بايد بنام تمام شرکای آJVدر صورت حالت معامله مشترک بین داوطلبان ) 

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

دستورالعمل  18.1ماده 

 برای داوطلبان
 درج گردد{می باشد.  "قابل قبول نيست"آفر های بدیل } 

 

دستورالعمل  19.1ماده 

 برای داوطلبان
 {می باشد. يک کاپیيک اصل +}تعداد کاپی های آفر که تسلیم میگردند 

 ج. تسلیمی آفر ها 

  20.1ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 {درج گردد "قابل قبول نيست" }ر ها بصورت الکترونيکی ارائه آف

 1جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

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

 مر تهیه و تدارکات شرکت مخابراتی افغان تلی کامآ -سلطان ربانی خالقی توجه:
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 .غانستان، کابل افوزارت مخابرات و تکنالوژی 4ل محمد جان خان وات تعمير پست پارسل منزآدرس: 

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

 د.ن شده تسلیم داده و بازگشايی صورت میگیریتعی در روز بعدی کاری در همان ساعت قبالً

 2جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 اشد. بمی   MCIT-AFTEL/1401/W-004/NCB:  بر تشخيصيه این داوطلبینام و نم

 3جزء  20.2ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

 باز 1401اسد  22هشدار اينکه قبل از تاريخ نام، نمبر تشخیصیه و پاکت شرطنامه حاوی  

     .  نگردد

دستورالعمل  21.1ماده 

 برای داوطلبان

 از ظهر بجه قبل   10:00ساعت )روز شنبه(  1401اسد  22 فرهاضرب االجل برای تسلیمی آ

 میباشد.

  23.3ماده 

دستورالعمل برای 

 داوطلبان

روز بيشتر از  28تضمين آفر حد اقل می باشد.  روز بعد از تاریخ آفر گشایی 90نود ميعاد اعتبار آفر 

 ميعاد اعتبار آفر باشد.

 آفر گشايی و ارزيابی د.  

  24.1ماده 

ستورالعمل برای د

 داوطلبان

 جلسه آفر گشائی در مکان ذیل دایر می گردد:

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

 ، آمريت تهیه و تدارکات{مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

 {چهارماطاق کنفرانس هامنزل و شماره اطاق: }منزل 

 شهر: }کابل{

 روز شنبه 1401اسد  22 تاريخ:

 قبل از ظهر10:00ساعت زمان: 

دستورالعمل  31.1ماده 

 برای داوطلبان

 داخلی مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبيق می گردد. رجيح تدارکات از منابعت

 

 عقد قرارداداعطا هـ.  

دستورالعمل  33.1ماده 

 برای داوطلبان
 به اطالع داوطلبان رسانیده میشود:

 قرارداد با داوطلب برنده مشروط و منوط به منظوری و تعهد بودجه میباشد. عقد

( روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمين اجرای قرارداد 10داوطلب برنده مکلف است در خالل مدت )دستورالعمل  35.1ماده 
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  را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد اریه نماید. برای داوطلبان

دستورالعمل  36.1ماده 

 برای داوطلبان

  در صورت ضرورت مطابق با قانون تدارکات افغانستان اجراء ميگردد.پيش پرداخت 

 قابل تطبیق نیست

دستورالعمل  38.1ماده 

 برای داوطلبان

 به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:  اعتراضات 

 تباًدرس ذیل توضيحات کدر صورت داشتن شکایت از عدم برندن شدن آفر، داوطلب ميتواند از آ

 درخواست نماید.

ی تکنالوژ برات وآمر تهيه و تدارکات، شرکت مختبراتی افغان تلی کام، وزارت مخا –سلطان ربانی خالقی 

رکت مخابراتی افغان تلی کام. شمنزل چهارم  -ن وات، تعمير پوست پارسلمحمد جان خا -معلوماتی

 کابل.

  ید.اجعه نماق مره شده اداره فوق، داوطلب ميتواند به اداره مافودر صورت عدم قناعت به توضيحات ارائ
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 قسمت سوم: فورمه ها

 فورمه های داوطلبی
 

 عنوان فورمه   شماره فورمه 

 

  فورمه تسليمی آفر   01ساختمانی کوچک/فورمه امور 

 فورمه معلومات اهليت داوطلب  02فورمه امور ساختمانی کوچک /

 فورمه نامه قبولی آفر    03/ کوچک امور ساختمانی فورمه
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 تسلیمی آفر فورمه 

 01فورمه امور ساختمانی کوچک/

 

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

  رکت مخابراتی افغان تيلی کامش -وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی: اداره

 MCIT-AFTEL/1401/W-004/NCطلبی: شماره داو

 

 سمنگان پروژه ترميم مجدد ساحات قطع شده کيبل فایبر نوری مسير والیت باميان الی دره صوف والیت :تدارکاتعنوان 

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

رصورت ضميمه د شماره و تاریخ صدور} آن بشمول ضميمه شماره: و هيچ مالحظه یی در قسمت مطالعه کردیمما شرطنامه را دقيق 

 به  ردادومی قراشرايط عمدر مطابقت به {عنوان و نمبر تشخيصيه قرارداد درج گردد}نداشته و پيشنهاد اجرای  {لزوم درج گردد

انگر ارقام، بي روف ووعی آفر به حقيمت مجم}قيمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفيفات پيشنهاد شده در ذیل عبارت است از:
 می باشد.{مبالغ مختلف و  اسعارهای مربوطه درج گردد

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

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

را که  ل احجام کاربشده  هر تخفيف پيشنهاد شده و  اقالم مشخص}.........قيمت مجموعی تخفيفات به ارقام:............ (2)
 ؛{قابل اجرا  است، با جزئيات آن مشخص کنيد

 م. ائيت می نمنحيث پيش پرداخت درخواسرا م {مبلغ و فيصدی به ارقام و حروف درج گردد}ما جهت اجرای این قرارداد، مبلغ 

 يست.و یا هر آفر دریافت شده دیگر ن ارائه شدهر دارای نازلترین قيمت ما ميدانيم که اداره مکلف به قبولی آف

 تضمين آفر مندرج یا اظهار نامه در صورت لزوم تضمين آفرو ميعاد اعتبار در مطابقت با ما بدینوسيله تصدیق می داریم که این آفر 

می باشد. یبصفحه معلومات داوطل  

فرها در مطابقت با آ، سر از تاریخ  ضرب االجل تسليمی دستورالعمل برای داوطلبان  16ماده  1فر ما برای ميعاد مشخص در بند آ

 قابل قبول وی ما الزامی اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن باال دستورالعمل برای داوطلبان  21ماده  1بند 

 بوده ميتواند؛

، بخاطر  ای داوطلباندستورالعمل بر 35ماده  1بند  ين اجراء را در مطابقت باقبول شود، ما تعهد ميسپاریم که تضم آفرماهرگاه 

 اجرای بموقع قرارداد فراهم می نمائيم؛

دستور  4ماده  1ما بشمول هر قراردادی فرعی یا اکمال کننده های هر بخش این قرارداد، دارای تابعيت کشور واجد شرایط مطابق بند 

. می باشيمالعمل برای داوطلبان   

، نداریم. دستور العمل برای داوطلبان 4ماده  2ما هيچ گونه تضاد منافع مطابق بند   
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ماده  4و  3ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده ها برای هر بخش این قرارداد در جمهوری اسالمی افغانستان مطابق به بند های 

. شناخته نشده ایم، محروم دستور العمل برای داوطلبان 4  

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظيفه درج گردد{وظيفه: 
 امضاء:

 تاریخ: 
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 فورمه معلومات اهلیت داوطلب

 02فورمه امور ساختمانی کوچک/

ور العمل برای تدس 5ه لی اهليت در مطابقت به ماداهليت و یا تصدیق ارزیابی قباین فورمه توسط داوطلب خانه پری و جهت ارزیابی 
ا هردیف  وجودهای م در جدولداوطلب می تواند  استفاده ميگردد. این معلومات در قرارداد درج نميگردد. در صورت ضرورت داوطلبان

، داوطلب اهليت صفحات اضافی ضميمه گردد. در صورت استفاده این فورمه جهت تصدیق ارزیابی قبلی و ستون های اضافی عالوه و

 را درج نماید.  تجدید شدهومات باید صرف معل
 

 (JVداوطلب يا داوطلب مشترک ) .1

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

 {محل ثبت درج گردد} محل ثبت:

 {محل اصلی تجارت درج گردد: }یآدرش تجارت

 {یک کاپی صالحيت نامه ضميمه گردد: }صالحيت نامه امضا کننده آفر

لبی درج صفحه معلومات داوط 5ماده  5بند  1جزء  تعداد مطابق به}در جریان ختمانی اجرا شده حجم معامالت سا 1.2

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

 

 2به جزء ق اد مطابتعد}جریان  تعداد قرارداد امور ساختمانی با ماهيت و مبلغ مشابه اجرا شده منحيث قراردادی اصلی در 1.3

دیف عالوه رجدول زیر خانه پری گردد، در صورت لزوم د{سال گذشته: }درج گرد صفحه معلومات داوطلبی 5ماده  5بند 
 می باشد.{گردد

  

 5ماده  5بند  3جهت تکميل جدول ذیل به جزء }تجهيزات عمده پشنهاد شده داوطلب جهت انجام کار امور ساختمان  1.4
زوم ردیف اضافی دستور برای داوطلبان مراجعه گردیده و تمام معلومات درخواست شده درج این جدول گردد. در صورت ل

 {می باشد.  عالوه گردد

 

نام طرف قرارداد و شخص  نام پروژه و کشور 

 ارتباطی

نوعيت امور ساختمان 

تکميل شده و سال تکميل 

 آن

 ارزش مجموعی قرارداد

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}

    

ملکيت، کرایه، و یا خرید با  حالت تجهيزات تشریح تجهيزات بشمول  نام تجهيزات   
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جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف ها درصورت ضرورت، }اهليت و تجارب کارمندان کليدی جهت اداره و اجرای قرارداد  1.5

 ماده 1بند  ودستور العمل برای داوطلبان  5ماده  5بند  4تکميل گردد. معلومات بيوگرافيک ضميمه گردیده و نيز به جزء 

 { می باشد. مراجعه گردد ط عمومی قرارداد،شراي 9

 تعداد سالهای تجربه کاری نام  وظيفه    

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 این وظيفه

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}

    

 7ه ماده راجعه بودن ردیف ها درصورت ضرورت، و نيز با مجدول ذیل با اضافه نم}قراردادیان فرعی و شرکت های مربوط:  1.6
  می باشند.{شرایط عمومی قرارداد، تکميل گردد

 

تعداد سالهای تجربه  نام  وظيفه    

 کاری

 )عمومی(

سالهای تجربه کاری در 

 این وظيفه

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}

    

فتش مده توسط ش تائيدسال گذشته، بيالنس شيت و بيانيه مفاد و ضرر {تعداد به ارقام و حروف درج گردد} تفتيشگزارش  1.7

 {.لست و کاپی ها ضميمه گردد}مستقل 

و  (قرضه) عتباراتاانواع ، دسترسی به ی(نقددارائی سيال )اهليت:  نابع مالی جهت تکميل نمودن معيارشواهد دسترسی به م 1.8

ت ف است لسداوطلب مکلمی باشد. {فهرست آن ترتيب و کاپی های اسناد حمایوی ضميمه گردد} منابع مالی اسنادسایر 

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

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

 {رس، شماره تليفون و فکس بانک درج گرددنام ، آد}

جدول ذیل با اضافه نمودن ردیف در صورت ضرورت، تکميل }دعوی حقوقی جاری مرتبط به داوطلب:مور معلومات در  1.10

)تاریخ ساخت و مدت 

 کارایی(

)جدید، خوب، کهنه، و 

 تعداد قابل دسترس(

ذکر طرف های مقابل 

 کرایه و خرید

 {معلومات درج گردد} {درج گردد معلومات} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}
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 {گردد

 

 مبلغ منازعه  دليل منازعه  طرف های دیگر  

 {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد} {معلومات درج گردد}

   

 {فهرست ترتيب گردد}روش کار، و تقسيم اوقات کار پيشنهاد شده: پروگرام،  1.11

 {فهرست ترتيب گردد}توضيحات، نقشه ها، و چارت ها مورد نياز جهت تکميل نمودن معيار شرطنامه: 

 

 ( JVشرکت مشترک ) .2

 گردد. ارائه  فوق برای هر شریک شرکت مشترک 1.10الی  1.1معلومات مندرج فهرست  2.1

 گردد. برای شرکت مشترک ارائه  1.11رج معلومات مند 2.2

 صالحيت نامه که صالحيت امضای آفر از جانب شرکت مشترک را ارائه ميدارد، ضميمه گردد.  2.3

اشد ضميمه ذیل ب موافقتنامه شرکای شرکت مشترک که باالی تمام شرکا الزاميت قانونی داشته باشد و نشان دهنده موارد 2.4

 گردد:

 . باشند در اجرای این قرارداد در مطابقت به شرایط قرارداد، مسؤل می تمام شرکا بصورت مشترک و انفرادی (1)

ایر سگی از یکی از شرکا منحيث شریک اصلی ناميده شده و مسؤل قبول مسؤليت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایند (2)

 شرکا می باشد؛

 تطبيق تمام قرارداد بشمول پرداخت ها به شریک اصلی صورت ميگيرد. (3)

 ی نیازمنديهای اضاف .3

 را ارائه نماید.  صفحه معلومات داوطلبیداوطلبان باید معلومات اضافی مورد نياز مندرج  3.1

 }نام شخص درج گردد{نام : 

 }وظيفه درج گردد{وظيفه: 
 امضاء:

 تاریخ: 
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 فورم نامه قبولی آفر10

 03فورمه امور ساختمانی کوچک/

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

 از: }نام اداره تدارکاتی را درج نمایيد{

 آدرس: }آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایيد{

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

 آدرس: }آدرس داوطلب برنده را درج نمایيد{

وم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرزالعمل تدارکات صادر و بموجب آن اطالع این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بيست و س

داده ميشود که آفر ارائه شده مؤرخ }تاریخ را به ترتيب روز، ماه و سال بنویسيد{ شما برای تدارک }نام پروژه یا قرارداد را بنویسيد{، 

به قيمت قطعی مجموعی مبلغ }مبلغ را به ارقام و حروف بنویسيد{، طوریکه درمطابقت با دستورالعمل برای داوطلبان مندرج 

 شرطنامه مربوطه، تدقيق و تصحيح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

( روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرزالعمل 10لذا از شما تقاضا ميگردد الی مدت ده )

واد بيست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرزالعمل، تضمين اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در تدارکات و م

ذیل تذکر گردیده، به اداره تسليم نمایيد، در غير آن در مطابقت به ماده بيست و نهم قانون تدارکات، تضمين آفر شما قابل استرداد 

جدول ذیل درج می باشد: نخواهد بود. معلومات مزید در  

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

 شمارۀ تشخيصيه تدارکات: }شماره قرارداد مربوطه را درج نمایيد{

 قيمت مجموعی قرارداد: }قيمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایيد{

 نوعيت تضمين اجرای قرارداد: }نوعيت تضمين اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسيد{

 مقدار تضمين اجرای قرارداد: }مبلغ تضمين اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایيد{

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

 مکان عقد قرارداد: }محل عقد قرارداد را بنویسيد{

 همچنين غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضميمه این نامه به شما ارسال گردید.

 نام و تخلص:

  وظیفه:
 امضاء و تاريخ11

                                                 
مل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم ميعاد اطالعيه تصميم اعطای قرارداد و یا رسيدگی به اعتراضات ( حکم هشتاد و پنجم طرزالع1طبق فقره )  10

ر حيطه که قرارداد در صورتيدداوطلبان، در صورتيکه قرارداد در حيطه صالحيت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، 

 رکات ملی باشد، بعد از منظوری این کميسيون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود. صالحيت کميسيون تدا

 .منحيث یادداشت های تدارکاتی حفظ ميگردد این نامه .نموده است، امضا شود، باید توسط شخصيکه شرطنامه ها و یا ضمایم را امضاء این نامه  11
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 سمت چهارم:  شرايط عمومی قراردادق

فين طرمکلفيت های  وده و بيانگر حقوق ومکمل ب یک سند ذیل شرایط خاص قرارداد و سایر اسناد لست شده }شرایط عمومی قرارداد،
  باشد. قرارداد می

در قرارداد  ورقی ها تعغيرات مندرج پا وروده گردیده و با ( استفادadmeasurementsاد های فی واحد )در قرارد این شرایط عمومی

 های با باالمقطع نيز استفاده ميگردد.  

 الف: عمومیات

 عریفات ت -1ماده 
  شده به صورت درشت تحریر گردیده اند:اصطالحات تعریف  -1

 می باشند.شامل آفر که احجام کار قیمت گذاری شده بل احجام کار:  -1

 . نداتعریف گردیده شرایط عمومی قرارداد  44حوادث که در ماده  حوادث قابل جبران: -2

بند  بقت بهمدیر پروژه در مطا توسط تصدیق شده یتاریخ تکميل امور ساختمانتاريخ تکمیل:  -3

 شرایط عمومی قرارداد.  55ماده  1

امور  راقبتم: موافقتنامه کتبی ميان اداره و قراردادی جهت اجرا، تکميل و حفظ و قرارداد -4

می  ادشرايط عمومی قرارد  3ماده  2بند مندرج  قرارداد شامل اسناد  است. ساختمان 

 باشد. 

ده بول گردیی توسط اداره قبرای انجام امور ساختمانی و: شخص یا شرکتی که آفر  قراردادی -5

 باشد. 

  به اداره تسليم گردیده است.  داوطلب برندهآفر مکمل که توسط : آفر قراردادی -6

ی م راردادقوارده مطابق بعدی : قيمت مندرج نامه قبولی آفر بشمول تعدیالت قیمت قرارداد -7

 باشد. 

 ویمی می باشند.روز تق: روز -8

 فه فيصدیه اضابادی به اساس کار، مواد خام، تاسيسات : کار که در مقابل آن به قراردمزد کار -9

 موافقه شده مصارف غير مستقيم و مفاد پرداخت ميگردد. 

 کار که مطابق شرایط قرارداد تکميل نشده باشد. از : قسمت نواقص -10

به  صالح نواقص توسط مدیر پروژها: تصدیقنامه است که بعد ازنواقص رفعسند تصديق  -11

 . قراردادی صادر ميگردد

شرايط   35اده م 1محاسبه از تاریخ تکميل قرارداد که در بند قابل : ميعاد میعاد رفع نواقص -12
 از آن تذکر رفته است.  خاص قرارداد

منظور روژه بدیر پتوسط مو تآئيد شده : در برگيرنده محاسبات و معلومات ارائه شده نقشه ها -13

 اجرای قرارداد می باشد.

 می باشد.  شرايط خاص قرارداددر   : طرف قرارداد مشخص شدهاداره -14
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در  ، بصورت موقتی: ماشين آالت و وسایط نقليه که جهت اجرای امور ساختمانتجهیزات -15

 ساحه کار فراهم ميگردند.  

 : قيمت قرارداد که در نامه قبولی آفر درج می باشد. قیمت ابتدايی قرارداد -16

اریخ تاید. می نم تکميلاختمان را : تاریخ تخمينی که قراردادی امور ستاريخ تخمینی تکمیل -17

تور این تاریخ صرف با صدور دسمی باشد.   شرايط خاص قراردادتخمينی تکميل مندرج 

  ر نموده می تواند. يغيت یا تسریع توسط مدیر پروژه ميعادتمدید 

، یختمانبشمول مواد مصرفی که توسط قراردادی جهت اجرای امور سا مواد: تمام مواد خام -18

 يگردد. استفاده م

یا  عملکرد ميخانيکی، برقی، کيمياوی،دارائی امور ساختمانی که  منضمات: تآسیسات -19

 بيولوژیکی باشد. 

ت با صالحي تذکر رفته یا شخص شرايط خاص قرارداددر  وی: شخص که نام مدير پروژه -20

ت و نظار مسؤليت که توسط اداره به عوض مدیر پروژه به قراردادی معرفی  گردیده باشد و 

  ی را دارا باشد. دیریت قرارداد امور ساختمانم

21- SCC : .به معنی شرایط خاص قرارداد است 

  می باشد. شرايط خاص قرارداد  : ساحه مشخص شدهکارساحه  -22

يعت شامل شرطنامه بوده گزارش واقع بينانه و مشرح در مورد وض: ساحه بررسیگزارش  -23

 سطح و سطح فرعی ساحه می باشد.

 ا تائيدرات و اضافات وارده یيغيو تشامل در قرارداد ر ساختمانی : مشخصات امومشخصات -24

 شده توسط مدیر پروژه می باشد. 

دادی ه قرار، تاریخ کشرايط خاص قرارداد: تاریخ آغاز امور ساختمان مندرج کارتاريخ آغاز  -25

 باشد. می نساحه  تسليمیمصادف به تاریخ  لزوماً می نماید این تاریخ  آغازکار امور ساختمان را 

ی از امور ساختمان : شخص یا شرکت که با قراردادی جهت اجرای بخشقراردادی فرعی -26

 می باشد.  نيز ساحه در  یکه در برگيرنده امور ساختمان قرارداد داشته

وسط شده و یا دور شده ت، نصب ه شده، ساختشده : ساختمان دیزاینمؤقت های ساختمان -27

  ی و یا نصب آن ضروری می باشد. قرارددای که برای اجرای امور ساختمان

 ير در امور ساختمانی می باشد.يغ: امر مدیر پروژه مبنی بر تتعديل -28

ه ت، آماد، تخریب، ترميم یا نو سازی یک عمارشامل اعمار، اعمار مجدد: یامور ساختمان  -29

 ی، نقشهه کارئيناتی و نيز خدمات ضمنی آن )برمساختن ساحه، حفریات، نصب، مونتاژ، امور تز

درج ابق منزلزله و خدمات مشابه و امثال آن( است که مطبرداری، تصویر برداری، تحقيقات 

تر ت بيشقرارداد، انجام می گردد، مشروط بر اینکه ارزش خدمات ضمنی از قيمت خود عمار

 نگردد.
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 فسيرت -2ماده 

  
ه می ر برد، مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکاشرايط عمومی قراردادبمنظور تفسير  2.1

يت فاقد اهم عناوین را افاده می نماید.و یا باالعکس آن  خنثییا معنی مذکر شود. همچنان مؤنث 

 باشند. دارا می باشند، مگر اینکه بصورت مشخص تعریف گردیدهمعانی عادی  کلمات می باشند.

 وضاحت ارائه می نماید.  شرايط عمومی قرارداد،مدیر پروژه به پرسش ها در مورد 

 ات دراشار ،شرايط خاص قرارداددر صورت تذکر تکميل کار امور ساختمان بشکل قسمت وار در  2.2

ت امور ر قسم، تاریخ تکميل و تاریخ تخمينی تکميل به هبه امور ساختمانی شرایط عمومی قرارداد

مان( اختسر امور به تاریخ تکميل و تاریخ تخمينی تکميل برای تمام کا اشاره)به استثنای  یساختمان

 می باشد.  قابل تطبيق 

 ند:داسناد تشکيل دهنده قرارداد به ترتيب اولویت ذیل تفسير ميگر 2.3

 موافقتنامه؛  -1

 نامه قبولی آفر؛ -2

 ی؛آفر قرارداد -3

 شرایط خاص قرارداد؛  -4

 شرایط عمومی قرارداد؛ -5

 مشخصات تخنيکی؛ -6

 نقشه ها؛ -7

 و  ؛بل احجام کاری -8

 ت.  از آن تذکر رفته اس يط خاص قراردادشراسایر اسناد تشکيل دهنده قرارداد که در  -9

ن زبان و قانو -3ماده 

 قرارداد
 است.  گردیدهبيان  شرايط خاص قراردادزبان و قانون نافذ بر قرارداد در  3.1

 تصاميم مدیر -4ماده 

 پروژه 
اید. منتخاذ می دی را امسایل قرارداد ميان اداره و قراردادر مدیر پروژه به نمایندگی از اداره، تصميم  4.1

 تذکر رفته باشد.  شرايط خاص قرارداددر  مگر اینکه طور دیگری

 اگذاری و -5ماده 
، محول یخص دیگرمکلفيت های خود را به ش مدیر پروژه با صدور ابالغيه به قراردادی، مسؤليت ها و  5.1

 یا مسؤليت ها و مکلفيت های محول شده را فسخ می نماید. 

  رتباطاتا -6ماده 
ر صورت دصرف  رتباط بر قرار شده ميان طرفها باید بصورت کتبی بوده و هرگونه ابالغيههر گونه ا 6.1

  قابل اجرا می باشد. تسليمی

 عقد قرارداد -7ماده 

 های فرعی
تيکه قباًل در آفر صور ردر مورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، د باید اداره را کتباً  قراردادی 7.1

ی ماده ر روشنباشد اطالع  دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی د داوطلب  مشخص نگردیده

ای وليت هسی و ششم قانون تدارکات صورت ميگيرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفيت ها، وجایب و مسو

 اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.

حجم فيصد  20بيشتر از یا و موافقه کتبی اداره بدون  را فيصد حجم قرارداد 20الی  در صورتيکه قرارداد 7.2

این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفين تلقی  ،قرارداد را به قراردادی فرعی واگذار نموده باشد

گردیده و تخطی در قرارداد محسوب ميگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمين اجرای قرارداد قابل 
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 ادی اصلی طی مراحل ميگردد.  استرداد نبوده و محروميت قرارد

ایر س  -8ماده 

 قراردادی ها
ریخ ر ميان تاداداره  و خدمات ارائه کننده گان، مقامات دولتی، سایر قراردادیانبا  ساحه کار را  قراردادی 8.1

 ی نماید.م مشترکًا استفاده  از آن تذکر رفته شرايط خاص قراردادکه در تقسيم اوقات کار آنان 

م می ته فراهتذکر رف کارتقسيم اوقات قراردادی همچنان تسهيالت و خدمات را برای آنها طوریکه در 

 طلع موضوع م ی را ازراردادی اصلو قداده ر يداره ميتواند جدول کاری قرار دادی های دیگر را تغينماید. ا

 سازد.

  ارمندانک -9ماده 
را که  ، یا کارمندان دیگریجدول کارمندان کلیدیست کارمندان کليدی مندرج قراردادی مکلف ا 9.1

اید. دام نم، استخجدول  کارمندان کلیدیتوسط مدیر پروژه تآئيد گردیده، جهت انجام وظایف مندرج 

ور قابل نها بطمدیر پروژه تعویض کارمندان کليدی را تنها زمانی می پذیرد که شایستگی و توانایی آ

 باشد.   جدول کارمندان کلیدیمعادل یا باالتر از کارمندان کليدی مندرج مالحظه 

ا از اخراج اداره ر ردادیقرا راردادی را با ارائه دالیل نماید.می تواند درخواست اخراج کارمند ق مدیر پروژه 9.2

 نان ميدهد.  اطمي، روز (7)در جریان و عدم ارتباط وی با امور ساختمانی تحت این قرارداد کارمند مذکور 

خطرات به  -10ماده 

  اداره و قراردادی
است،  فتهر ذکرتخود طوریکه در قرارداد مربوط خطرات  اداره و قراردادی هر کدام مسئول جبران خساره 10.2

 . می باشند

خطرات  -11ماده 

 مربوط اداره 
 ی باشد:داره مبه ا از آغاز کار امور ساختمان الی صدور سند تصدیقنامه رفع نواقص، مربوطذیل خطرات  11.1

ام، و واد خ، تآسيسات، میخطر صدمه شخصی، مرگ، یا خساره به ملکيت )به استثنای امور ساختمان -1

 تجهيزات( که ناشی از:

مور اا پذیر که نتيجه اجتناب ن توسط ساختمان یا به منظور ساختمانساحه  تصرفاستفاده یا  (1)

 ساختمان باشد؛ یا 

ط شخص که در حقوق قانونی توسط اداره یا توسیا مداخله  مسئوليت قانونی تخطی ازغفلت،  (2)

 در استخدام و یا طرف قرارداد با اداره باشد به استثنای خود قراردادی 

وده بر اداره تقصي که ناشی از، تآسيسات، مواد خام و تجهيزات به اندازه یخطر خساره به امور ساختمان -2

ا رشده است  واقع منطقه که ساحه کار در آن دگی کهیا خطرات ناشی از دیزاین یا از اثر جنگ یا آلو

 متاثر سازد.

ار ان آغاز کاز زم ، تآسيسات، مواد خام، به استثنای زیان و خسارهییا خساره به امور ساختمان زیانخطر  11.2

 وارد ذیلماشی از نینکه مفقودی و خساره مگر ا مربوط به اداره می باشد صالی صدور تصدیقنامه رفع نواق

 :باشد

 ؛ینقص موجود در تاریخ تکميلی امور ساختمان -1

 مربوط به اداره نباشد؛ یا خطر حادثه صورت گرفته قبل از تاریخ تکميلی که  -2

 . دادی در ساحه بعد از تاریخ تکميلفعاليت های قرار -3
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خطرات  -12ماده 

 مربوط به قراردادی 
ان، ت بشمول امور ساختمخطرات صدمه شخصی، مرگ، و زیان یا خساره به ملکيت )بدون محدودی 12.1

که  فع نواقصؤليت رالی صدور تصدیقنامه مس یتآسيسات، مواد خام، و تجهيزات( از آغاز کار امور ساختمان

 مربوط به اداره نباشد، مسؤليت قراردادی می باشد. 

 يمه ب -13ماده 

 
يعاد ملی ختم اکار خود را از تاریخ آغاز  ناشی از خطراتقراردادی مکلف است پوشش بيمه حادثات ذیل  13.1

 سازد: مهيا د،شرايط خاص قراردامسؤليت رفع نواقص، بنام مشترک اداره و قراردادی، به مبلغ مندرج 

 زیان یا خساره به امور ساختمانی، تآسيسات، و مواد خام؛ -1

 زیان یا خساره تجهيزات؛ -2

وط به مرب يزات(، تآسيسات، مواد خام، و تجهیزیان یا خساره ملکيت )به استثنای امور ساختمان -3

 قرارداد؛ و 

 صدمه شخصی یا مرگ.   -4

مه در ماید. بيم می نبيمه را  قبل از تاریخ آغاز کار جهت تآئيدی به مدیر پروژه تسلي پاليسی ،قراردادی 13.2

 برگيرنده پرداخت جبران خساره قابل پرداخت می باشد.  

فراهم  ین منظوررا بد ادی، اداره بيمه الزمدر صورت عدم ارائه پاليسی بيمه و تصدیقنامه بيمه توسط قرارد 13.3

الی اخت باقرض قابل پردی حصول یا در صورت عدم پرداخت، و قيمت بيمه پرداخت شده را از قرارداد

 قراردادی  محسوب ميگردد. 

 هرگونه تغيير در شرایط بيمه بدون تآئيد مدیر پروژه قابل قبول نمی باشد.  13.4

 ه عمل می نمایند. طرفين مطابق شرایط پاليسی بيم 13.5

زارش گ -14ماده 

 تحقيق ساحه
 

ومات که در و سایر معل شرايط خاص قرارداد مندرج ساحه  بررسیگزارش در ترتيب آفر به  قراردادی 14.1

 دسترس داوطلب قرارداده می شود اتکا می نماید. 

پرسش ها  -15ماده 

در مورد شرایط خاص 

 قرارداد

  ، توضيحات ارائه می نماید.شرايط خاص قراردادد مدیر پروژه به پرسش ها در مور 15.1

 . نماید را در مطابقت به مشخصات تخنيکی و نقشه ها  اجرا و نصب می یقراردادی امور ساختمان 16.1 راردادی ق -16ماده 

تاریخ  -17ماده 

 تخمينی امور ساختمان 

ید ه یا تجدرائه شدارنامه کاری و طبق ب شروعکار  نامه آغازرا بعد از اخذ  یقراردادی کار امور ساختمان 17.1

 اید. می نم ، تکميلیی تکميلتاریخ تخمين درشده که از جانب مدیر پروژه تصدیق شده باشد، اجرا و 

تصدیق  -18ماده 

 توسط مدیر پروژه

ر پروژه به مدی مؤقت می باشدکه نشان دهنده  امور ساختمانی  را ه هاقراردادی مشخصات تخنيکی و نقش 18.1

 می نماید. ائهارجهت تآئيد 

 مؤقت می باشد.  یل دیزاین امور ساختمانئوقراردادی مس 18.2

اختمان سئه شده ارادر دیزاین مؤقت توسط مدیر پروژه، مسؤليت قراردادی  یتصدیق دیزاین امور ساختمان 18.3

  متاثر نمی سازد.را های موقت 

    ی نماید.حاصل ممؤقت  یاندیزاین امور ساختمت را در تصدیق اشخاص ثالدر صورت لزوم، قراردادی  18.4 

باید  ستفادهامؤقت و دایمی  قبل از  یتمام نقشه های تهيه شده قراردادی جهت اجرای امور ساختمان 18.5 

 دند. توسط مدیر پروژه تآئيد گر
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 قراردادی مسؤل ایمنی تمام فعاليت ها در ساحه می باشد.  19.1 یمنی ا -19ماده 

د. در صورت ساحه کشف گردد، ملکيت اداره می باشدر  رزش که بصورت تصادفی با اتاریخی یا  شیهر  20.1 کتشافا -20ماده 

را  ژه موضوعیر پرورا توقف و مدیر پروژه را از موضوع مطلع می سازد. مد یکشف، قراردادی امور ساختمان

 هنگی و تاریخیفر دارائی هایقانون حفاظت از  10طبق ماده  ادارات وزارت اطالعات و فرهنگبه اطالع 

 ی رساند. م

لکيت م -21ماده 

 ساحه
رايط ش مندرج تاریخ دراداره تمام ساحه را در اختيار قراردادی قرار می دهد. در صورتيکه اداره ساحه را  21.1

نداشته اداره پ تقصيرشروع فعاليت های مربوط در در اختيار قراردادی قرار ندهد، تاخير  خاص قرارداد

 د. قابل جبران می باش عملشده که خود یک 

سترسی به د -22ماده 

 ساحه 

ص ا شخی پروژه  ساختمانی را به مدیرقراردادی اجازه دسترسی ساحه و دیگر محالت مرتبط به کار امور  22.1

 با صالحيت که از جانب مدیر پروژه معرفی گردیده، می دهد. 

ستور، د -23ماده 

 ش و بررسی يتفت

 د. ام می دهاشد، انجبساحه در طابقت به قوانين قابل تطبيق مدیر پروژه را که در م قراردادی تمام دساتير 23.1

ای هردادی قراردادی مکلف است اجازه بررسی ساحه، دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قرا 23.2

داشته  توجه قراردادیفرعی مربوط به انجام این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. 

بررسی  و بيان کننده عمل جلوگيری از تفتيش که فساد و تقلب 60اده م 1باشد که مطابق بند 

ع تلقی ش و بررسی حکومت، ایجاد مانيحق تفت 23ماده  2دولت از جانب قراردادی مطابق بند 

 گردیده و منجر به فسخ قرارداد و غير واجد شرایط بودن می گردد.

يم ا تصمیر قراردادی خارج از صالحيت وی تحت قرارداد در صورتيکه تصميم مدیر پروژه به باو 24.1 نازعه م -24ماده 

به مرجع حل  ،( روز از اطالعيه تصميم 14اینصورت تصميم اتخاذ شده در جریان ) باشد، در نادرست

 ارجاع می گردد.  و فصل منازعات

 اید. ( روز از اخذ اطالعيه منازعه، ارائه می نم28مرجع تصميم کتبی خود را در جریان ) 24.2 

 نترول زمان ب. ک

برنامه ، راردادشرايط خاص ق مندرج  قراردادی مکلف است بعد از اخذ نامه قبولی آفر، در حدود زمان  25.1 کاری پالن -25ماده 

 ماید. نرائه ارا جهت تآئيدی به مدیر پروژه  ی، ترتيبات، و زمان بندی فعاليت های اموساختمانکاری

ت يشرفت بدسن دهنده پيشرفت واقعی بدست آمده هر فعاليت و اثر پباید نشاتجدید شده کاری  پالن 25.2

 باشد.  مول هر تغيير در تسلسل فعاليت هاآمده باالی زمان کار با قيمانده، بش

 ئيد بها، جهت تشرايط خاص قراردادکاری تجدید شده را در خالل مدت مشخص شده  قراردادی پالن 25.3

ده شخص شکاری تجدید شده در خالل مدت م رت عدم ارائه پالننماید. در صو مدیر پروژه ارائه می

ی و ال دهشمعطل قراردادده از پرداخت بعدی  شرايط خاص قرارداد ندرجشرایط خاص قرارداد، مبلغ م

 ادامه می یابد. آن پرداخت  معطلیکاری تجدید شده،  ارائه پالن

 ردادی می. قرازدمتاثر نمی ساهای قراردادی را  کاری قراردادی توسط مدیر پروژه، مکلفيت ئيد پالنتا 25.4

ده ی تجدید شکارالن مدیر پروژه ارائه نماید. پ نموده و به بازنگریکاری خود را در هر زمان تواند پالن 

  قابل جبران می باشد.  واقعاتاضافه کاری و کم کاری و نشان دهنده 

مدید تاریخ ت -26ماده 

 تخمينی تکميل 

ا در رور ساختمان که تکميل کار اماضافه کاری  دستورجبران یا قابل در صورت وقوع حادثه  مدیر پروژه 26.1

ضافی به امصرف  وقوعسبب که تسریع کار توسط قراردادی تاریخ تخمينی تکميل نا ممکن سازد، بدون 

 گردد، تاریخ تخمينی تکميل امور ساختمان را تمدید می نماید. وی 

 واقعاتد را با در نظر داشت اثرات درخواست تمدید، تصميم و اندازه تمدیاز روز  21ان مدیر پروژه در جری 26.2 

جبران یا اختالف با ارائه معلومات حمایوی، اتخاذ می نماید. در صورت عدم ارائه هشدار بموقع از قابل 
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ر در بررسی جانب قراردادی مبنی بر تآخير یا عدم همکاری قراردادی بمنظور جلوگيری تآخير، این تآخي

 تاریخ تخمينی تکميل تمدید شده، مد نظر گرفته نميشود. 

دیر باشد، م ی تکميلدر صورتيکه اداره خواهان تکميل کار امور ساختمان در تاریخ پيشتر از تاریخ تخمين 27.1 تسریع  -27ماده 

. در مایدی نپروژه پشنهاد های قيمت گذاری شده را جهت تطبيق تسریع الزم از قراردادی مطالبه م

يد دادی تآئقرار صورت قبول پيشنهاد از جانب اداره، تاریخ تخمينی تکميل طبقاً تعدیل و توسط اداره و

 ميگردد. 

انب ی از جبعد از قبول یپيشنهاد های قيمت گذاری شده قراردادی جهت تسریع تکميل امور ساختمان 27.2

 ميگردد. محسوب  اضافه کاریاداره،  در قيمت قرارداد درج و 

 -28ماده 

تآخيرسفارش شده 

 توسط مدیر پروژه 

را به  یر ساختمانپيشرفت هر فعاليت در محدوده امو تاخير دستور تآخير آغاز یامی تواند مدیر پروژه  28.1

 دهد. قراردادی ب

جلسات  -29ماده 

 مدیرت

ز اهدف د. ناننموده می توت ، درخواساداریقراردادی از یکدیگر بمنظور اشتراک در جلسات یا اداره  29.1

می  32 ماده 1د با حادثات مندرج بنبرخورد باقيمانده و  یبررسی پالن کار امور ساختمان اداریجلسات 

 . باشد

سه ارائه جل ضرین حارا ثبت و کاپی های آن را به اداره و  اداریمدیر پروژه اجندای بحث شده در جلسه  29.2

 ژه تعيينیر پروا توسط طرفين در جلسه اداری و یا بعد از آن توسط مدفعاليت های قابل اجرمی نماید. 

 می گردد. 

دار زود هش -30ماده 

 هنگام

بب لی که سقراردادی بزود ترین فرصت ممکن مدیر پروژه را از وقوع حوادث یا شرایط مشخص احتما 30.1

تمان مور ساختآخير انجام ا، افزایش قيمت قرارداد، یا یتآثير منفی روی کيفيت امور ساختمانورود 

ت ی قيمميگردد، هشدار ميدهد. قراردادی اثرات تخمينی حوادث یا شرایط مشخص احتمالی را باال

 قرارداد و تاریخ تکميل، بزود ترین فرصت ممکن به مدیر پروژه ارائه می نماید. 

ت اهش اثراکجلوگيری یا  مدیر پروژه در حصه ترتيب یا مدنظر گرفتن پيشنهاد ها جهتبا قراردادی  30.1

  حوادث یا شرایط توسط اشخاص ذیدخل و جهت انجام دستور مدیر پروژه، همکاری می نماید.

 ج. کنترول کیفیت 

 تشخيص -31ماده 

 نواقص 

د. ع می سازرا مطل مدیر پروژه کار امور ساختمان را بررسی نموده و در صورت موجودیت نواقص، قراردادی 31.1

برمال  وستجو امور ساختمان تآثيری بر مسؤليت قراردادی ندارد. مدیر پروژه دستور ج این بررسی کار

ارای پروژه د مدیر را که به باور یساختن نواقص را به قراردادی داده و قراردادی هر قسمت امور ساختمان

 می نماید.  نواقص است، بررسی

ر دته، و جام آزمایش که در مشخصات تخنيکی از آن تذکر نرفدر صورت دستور مدیر پروژه جهت ان 32.1 آزمایش  -32ماده 

 ت عدمو نمونه ها از جانب قراردادی پرداخت ميگردد. در صور صورت تثبيت نواقص، مصرف بررسی

 موجودیت نواقص، حادثه قابل جبران تلقی ميگردد.  

تصحيح  -33ماده 

 نواقص

 يلی مشخصاریخ تکمتنواقص که از  رفعقص قبل از ميعاد مدیر پروژه قراردادی را از موجودیت هرگونه نوا 33.1

، نواقص تکميل رفعنواقص الی  ز ميگردد، مطلع می سازد.  ميعاد رفعآغا شرايط خاص قراردادشده 

 تمدید ميگردد. 

رفع عيه را در طول زمان مشخص شده اطالاطالع داده شده توسط مدیر پروژه قراردادی هر نواقص  33.2

 ی نماید. رفع م نواقص 

نواقص مدیر پروژه، رفع ننماید، رفع در صورتيکه قراردادی نواقص را در طول زمان مشخص شده اطالعيه  34.1نواقص  -34ماده 
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مبلغ متذکره از تامينات قراردادی وضع در اینصورت، مدیر پروژه مصارف رفع نواقص را بررسی و قراردادی  تصحيح نا شده 

   . می گردد

 صارف د. کنترول م

بل احجام  -35ماده 

 12کاری

جرا اردادی اوسط قرکه ت یو راه اندازی امور ساختمان رنده اقالم،  نصب، آزمایشبل احجام کاری در برگي 35.1

 ميگردد، می باشد. 

ن انجام ساختما بل احجام کاری جهت محاسبه قيمت قرارداد استفاده ميگردد. پرداخت برای مقدار امور 35.2

 خ مندرج بل احجام کاری برای هر قلم صورت ميگيرد. شده به نر

تغيير  -36ماده 

 13مقدار

 

 اید.ه می نمقراردادی به درخواست مدیر پروژه، جزئيات مصارف هر نرخ در بل احجام کاری را ارائ 36.1

اضافه کاری  - 37ماده 

 و کم کاری

  ردد. گمی شامل  توسط قراردادی ی تجدید شدهدر برنامه کار تمامی اضافه کاری و کم کاری ها 37.1

پرداخت  -38ماده 

های برای اضافه کاری 

 ها

ده ی دستور دااضافه کاربرای قراردادی نرخ خود را   ،دستور اضافه کاری توسط مدیر پروژهدر صورت  38.1

های  رخنیر پروژه روز یا مدت بيشتر که توسط مدیر پروژه بيان شده ارائه می نماید. مد 7شده در جریان 

  ارائه شده را بررسی می نماید. 

اری احجام ک شده در بل نرخ قبالً ارائه نيز باشد، بل احجام کاریقلم اضافه کاری شامل اقالم در صورتيکه  38.2 

 منحيث نرخ برای اضافه کاری در نظر گرفته می شود. 

د  ت قرارداا در قيمرسفارش و تغييرات در صورتيکه نرخ ارائه شده مناسب نباشد، مدیر پروژه تغييرات را  38.3 

 به اساس تخمين اثرات تغييرات در مصارف قراردادی، وارد می نماید. 

سبب  یا  بته باشدزمان کافی برای ارائه و بررسی نرخ ها وجود نداش استجعاليت به نسبت صورتيکه  در  38.4 

 ی شود. قابل جبران پنداشته م دثهارائه نگردیده و اختالف منحيث حانرخ کار گردد،  در تآخير

ردد، وگيری گقراردادی مستحق پرداخت مصارف اضافی که می بایست ذریعه ارسال هشدار زود هنگام جل 38.5 

 نمی باشد.  

خمين ت -39ماده 

 جریان پول نقد

ه ين جریان پول نقد تجدید نظر شده خویش را ب، قراردادی تخم14کاری پالندر در صورت تجدید نظر  39.1

مدیر پروژه ارائه می نماید. تخمين جریان پول نقد شامل اسعار مختلف مندرج قرارداد بوده و مطابق نرخ 

 مبادله قرارداد تبدیل ميگردد. 

                                                 
 

 
شرایط  37ماده  2با بند شرایط عمومی قرارداد 37ماده  1احجام کاری حذف و بجای آن جدول فعالیت و بند }در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل  12

 بشکل ذیل تعویض گردد: عمومی قرارداد
 دول فعالیتج عالیت هایفروز از اطالعیه، به مدیر پروژه ارائه می نماید.  14تجدید نظر شده خویش را درجریان  جدول فعالیتقراردادی  37ماده  1بند 

 با فعالیت های برنامه کاری هماهنگی داشته باشند. 
یت ارائه ر جدول فعالدر صورت پرداخت برای مواد خام در ساحه بطور جداگانه، قراردادی تسلیمی مواد خام در ساحه را بطور جداگانه د37ماده  2بند 

 می نماید.  
 

شرایط عمومی  38ه با بند ا ماد شرایط عمومی قرارداد 38و بجای آن جدول فعالیت و ماده  }در قرارداد با پرداخت باالمقطع بل احجام کاری حذف12
 بشکل ذیل تعویض گردد: قرارداد

یمت ول فعالیت، قتعدیل جدول فعالیت جهت درج تغییر برنامه یا شیوه کاری به صالحیت قراردادی صورت میگیرد. در صورت تغییر جد 38بند ا ماده 
 تغییر نمی نماید{ های جدول فعالیت

 
 در قرارداد با پرداخت باالمقطع، بعد از برنامه کاری، جدول فعالیت اضافه گردد{ } 14
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صدیقنامه ت -40ماده 

 پرداخت ها  

ه تصدیق شد صورت ماهانه ارزش تخمينی امور ساختمانی انجام شده منفی مجموعه مبلغبه قراردادی  40.1

 را به مدیر پروژه تسليم می نماید.  قبلی 

 اید. یق می نمرا تصد مدیر پروژه صورت مالی ماهانه قراردادی را بررسی و مبلغ قابل پرداخت به قراردادی 40.2

 ارزش امورساختمان انجام شده توسط مدیر پروژه تشخيص ميگردد.  40.3

 تکميل شده می باشد.  15بل احجام کاری ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل مقدار اقالم 40.4

  ارزش امور ساختمانی انجام شده شامل ارزیابی اختالف و حادثه قابل جبران می باشد. 40.5

 قدار قبالً مناسب به در تصدیق نامه قبلی را در نظر نگرفته و یا مت یر پروژه اقالم قبالً تصدیق شدهمد 40.6

  از صورت ماهانه فعلی کم می کند. لی می باشد که شامل صورت ماهانه فعشده تصدیق 

 از ( روز بعد30مجرا می گردد، پرداخت ها به قراردادی در خالل مدت ) پرداخت ها در پيش پرداخت  41.1 ا هپرداخت  -41ماده 

 . تصدیق صورت حساب ارائه شده توسط اداره صورت می گيرد

گری طور دی ادشرايط خاص قرارددر  مگر اینکه می گيرد، به واحد پول افغانی صورتتمام پرداخت ها  41.2 

 تذکر رفته باشد. 

حسوب مرارداد قاقالم امور ساختمان که نرخ یا قيمت ارائه نشده، شامل دیگر قيمت ها و نرخ ها در  41.3 

 پرداخت صورت نميگيرد. به آن گردیده و از جانب اداره 

قابل  وقایع -42ماده 

 جبران 

 قابل جبران می باشد: یل وقایعموارد ذ 42.1

تسليم  قرارداد شرایط عمومی 21ماده  1طابق بند ساحه کار را در زمان تسليمی ساحه مندرج ماداره  -1

 ننموده است. 

حت اردادی تان قراداره جدول فعاليت های قراردادیان دیگر را طوری تعدیل نموده که کار امور ساختم -2

 این قرارداد را متآثر می سازد؛

 بمنظور  ر الزمیا هم دستو نماید یا نقشه ها، مشخصات تخنيکیمی  صادرر پروژه دستور تآخير را مدی -3

 اجرای کار امور ساختمان را صادر نمی نماید؛

رنتيجه که د اضافی را از قراردادی می نماید مالساختن یا اجرای آزمایشاتمدیر پروژه دستور بر -4

 ؛تثبيت نمی گردد آزمایش، نواقص

 ؛اجازه فعاليت نمی دهده بدون کدام دالیل مؤجه، قراردادی فرعی را مدیر پروژ -5

ه اساس بلی آفر نامه قبو زمان قبل از صدوربطور قابل مالحظه ناسازگار تر نسبت به  در ساحهشرایط  -6

سترس دل )بشمول گزارش های تحقيق ساحه(، معلومات قاب معلومات فرستاده شده به داوطلبان

 می باشد؛  هعامه و بررسی عينی ساح

يل به ب اضافی اتکاراداره را داده یا اقدامات پيش بينی نشده ناشی از  وضيعتمدیر پروژه دستور حل  -7

  ؛الزم باشدسایر دالیل ایمنی یا  دالیل

نمی  ملعرارداد زمان مندرج قیا اداره در حدود  خدمات عمومیقراردادی ها دیگر، مقام های دولتی،  -8

 مصارف اضافی به این قراردادی ميگردد؛سبب تآخير یا  کهنمایند، 

 تآخير در پرداخت پيش پرداخت توسط اداره -9

 خطرات مربوط اداره به قراردادی؛ تاثير -10

 از جانب مدیر پروژه؛ بدالیل نا معقول  یتآخير صدور تصدیق تکميل امور ساختمان -11

 قبل یميل کار امور ساختماندر صورت وقوع حاثه قابل جبران که سبب مصارف اضافی یا جلوگيری از تک 42.2 

                                                 
ی تکمیل }در قرارداد با پرداخت باالمقطع، این پاراگراف شکل ذیل تحریر گردد: "ارزش کار امور ساختمانی انجام شده در برگیرنده ارزش فعالیت ها 15

 "{شده جدول فعالیت می باشد
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 در موردمدیر پروژه تصميم قيمت قرارداد و ميعاد آن تعدیل می گردد. از تاریخ تخمينی تکميل ميگردد، 

 اندازه تمدید تاریخ تخمينی تکميل امور ساختمان را اتخاذ می نماید.  دازه افزایش قيمت قرارداد وان

توسط  به موقع به علت عدم همکاری قراردادی و یا عدم هشداردر صورت ورود خساره به منافع اداره،  42.3 

 مستحق جبران نمی باشد. اندازه همان قراردادی به قراردادی، 

      سایرو ، (BRTاعی)در صورت تغيير ماليات بشمول ماليه بر معامالت انتف را د مدیر پروژه قيمت قراردا 43.1 ماليه  -43ماده 

د. عدیل می نمایروز قبل از تسليمی آفر ها و آخرین تاریخ تصدیق تکميلی، ت (28)مدت ماليات در ميان 

الً ييرات قبکه این تغقراردادی می باشد، مشروط بر اینبه ماليه قابل پرداخت در این تعدیل ناشی از تغيير 

 د. شرایط عمومی قرارداد، نباش 47یا ناشی از حکم ماده  نگردیدهدر قيمت قرارداد منعکس 

 .پرداخت ها به واحد پولی افغانی صورت می گيردباشد در صورت که طرف قرارداد داخلی  44.1 اسعار  -44 ماده

ط شراي که در مجاز می باشدصورت در  در قيمت عوامل بکار رفتهتعدیل قيمت به دليل وقوع نوسانات  45.1 متعدیل قي -45ماده 

     از آن تذکر رفته باشد. خاص قرارداد

ر رفته، آن تذک از شرايط خاص قرارداداداره الی ختم تمام کار ، قسمتی از پول هر پرداخت را که در  46.1 تآمينات  -46ماده 

 حفظ می نماید. 

صدور  وع نواقص ی و رفتی، ورانتتامينات، بعد از تکميل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم ميعاد گرن 46.2

  ب اداره به قراردادی مسترد می گردد. تصدیق نامه ختم قرارداد از جان

 جریمه -47ماده 

 تآخير 
د.  به ميگردبرای روز های تآخير محاس شرايط خاص قرارداد  جریمه تآخير به نرخ فی روز مندرج 47.1

 نگردد، عينه آنمموفق به انجام تمام یا قسمتی از کار امور ساختمان در زمان قراردادی در صورتيکه 

کات، تدارل و هشتم طرزالعمطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد جریمه تآخير م

فيصد  10غ بر از پرداخت های قراردادی وضع ميگردد. در صورتيکه مقدار جریمه تاخير وضع شده بال

ردد. فسخ ميگ شرايط عمومی قرارداد  35قيمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 

 آخير تاثيری بر مسؤليت های قراردادی ندارد.   پرداخت جریمه ت

وژه دیر پردر صورت تمدید تاریخ تخمينی تکميل امور ساختمان بعد از پرداخت جریمه تآخير، م 47.2 

صحيح تعدی، بهرگونه اضافه پرداخت جریمه تآخير توسط قراردادی را با تعدیل تصدیقنامه پرداخت 

 می نماید. 

ه )ب مندرج به نرخ فی روز مکافاتپيش از تاریخ تخمينی تکميل،   یدر صورت تکميل امور ساختمان 48.1  مکافات -48ماده 

ه گرفت استثنای روز های که پرداخت مکافات به نسبت سرعت در کار طبق دستور مدیر پروژه صورت

جرای امان ه زکرا ، به قراردادی پرداخت ميگردد. مدیر پروژه کار اجرا شده شرايط خاص قرارداد است( 

 می نماید. تصدیق  آن هنوز فرا نرسيده است 

پيش  -49ماده 

 پرداخت 

داره به ابل قبول و از بانک قامربوط اداره پيش پرداخت را در مقابل تضمين بانکی غير مشروط در فورم  49.1

رداخت پدادی ، به قرارشرايط خاص قراردادمبلغ و اسعار معادل پيش پرداخت، به مبلغ و تاریخ مندرج 

يش مين پمی نماید. تضمين پيش پرداخت الی باز پرداخت پيش پرداخت اعتبار داشته، اما مبلغ تض

ه خت تکتانپردا پرداخت بتدریج به اندازه باز پرداخت پيش پرداخت توسط قراردادی، کم ميگردد. در پيش

 وضع نميگردد. 

تجهيز کردن  ، تآسيسات، مواد خام و مصارفتجهيزاتبه صرف برای پرداخت  قراردادی پيش پرداخت را 49.2 

داخت يش پرپالزم مشخص شده جهت اجرای قرارداد، استفاده می نماید. قراردادی جهت تثبيت استفاده 

 ماید.  یا دیگر اسناد را  به مدیر پروژه ارائه می نها بمنظور موارد فوق،کاپی های انوایس 

پيش پرداخت یا باز پرداخت ت به قراردادی وضع می گردد. از پرداخت های قابل پرداخپيش پرداخت  49.3 
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بل جبران، پيش پرداخت در بررسی ارزش امور ساختمان انجام شده، اختالف، تعدیل قيم، حادثه قا

 ، مد نظر گرفته نمی شود.، یا جریمه تآخيرمکافات

شرايط ده در شمشخص  تضمين اجرای  لی آفر، وروز بعد از در یافت نامه قب 10داوطلب برنده در مدت  50.1 تضمينات -50ماده 

ت مد جرا بهاتضمين د. ارائه می نمای قيمت قرارداد اسعار به  به شکل قابل قبول به اداره را، خاص قرارداد

 ، دارای اعتبار می باشد. تاریخ صدور تصدیقنامه تکميل( روز بعد از 28)

 ار که بهر اضافی کروزانه ارائه شده در آفر داوطلب برای محاسبه پرداخت مقدا مزد کاردر صورت لزوم،  51.1  مزد کار   - 51ماده 

  اساس هدایت قبلی کتبی مدیر پروژه انجام یافته باشد، استفاده می گردد. 

توسط ه تآئيد شد را در فورمه های تمانی قابل پرداخت تحت به اساس مزد کار اخقراردادی تمام امور س 51.2

تصدیق و امضاء  ( روز از جانب مدیر پروژه2) خاللی نماید. هر فورمه تکميل شده در مدیر پروژه ثبت م

 گردد. می 

 فورمه های امضاء شده، صورت ميگيرد.  صورت ارائهصرف در  مزد کارپرداخت  51.3

 مصارف -52ماده 

 ترميم 

ر امور که دام یا مواد خ یزیان یا خساره به امور ساختمان رفع نواقصقراردادی بمصرف خود، مسؤليت  52.1

ه کر صورت درفع نواقص  و ختم ميعادکار تاریخ آغاز  مدت زمان ميانرا در  ترکيب ميگردد یساختمان

  دارد. ناشی از اهمال یا فروگذاری قراردادی باشد را

 قرارداد  اختتامح. 

 یساختمان يل اموردرخواست صدور تصدیقنامه تکم از مدیر پروژه یقراردادی بعد از تکميل امور ساختمان 53.1 تکميل  -53ماده 

  ماید.، تصدیقنامه را صادر می نیرا نموده و مدیر پروژه بعد از تصدیق تکميل امور ساختمان

 ميگيرد.  سليمی را تصدور تصدیقنامه تکميل، ساحه و امور ساختمانبعد از ( روز 7اداره در جریان ) 54.1 تسليمی  -54ماده 

ب حسا -55ماده 

 نهایی 

حت این خود تبه پول قابل پرداخت  مجموعيعاد رفع نواقص، حساب مشرح قراردادی قبل از ختم م 55.1

رداخت ر گونه پر و هقرارداد را به مدیر پروژه ارائه می نماید. مدیر پروژه تصدیقنامه رفع نواقص را صاد

از جانب  ل و صحيحکمت حساب مبعد از دریاف( روز که 56باقيمانده نهایی قراردادی را در جریان )

و  اتانگر تصحيح( روز جدول را که بي56، مدیر پروژه در جریان )آنتصدیق می نماید. در غير  قراردادی

ائه ارادی توسط قراردصادر می نماید.  در صورت عدم قبول حساب نهایی که دوباره  راافزودی الزم 

و  ا اتخاذرخت به قراردادی تحت این قرارداد مبلغ قابل پردادر مورد گردیده، مدیر پروژه تصميم 

 تصدیقنامه پرداخت را صادر می نماید. 

هنمود ر -56ماده 

 عملياتی و مراقبت
يط خاص شرا  ندرجمتاریخ  دررهنمود های عملياتی و مراقبت را  یا صورت لزوم، قراردادی نقشه ها ودر  56.1

 ارائه می نماید. قرارداد 

شرايط خاص   تاریخ مشخص شده دررهنمود های عملياتی و مراقبت  ائه نقشه ها و یادر صورت عدم ار 56.2
شرايط خاص  در از جانب قراردادی یا عدم تآئيدی آن از جانب مدیر پروژه، مبلغ مشخص شدهقرارداد 
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 به قراردادی پرداخت نميگردد.  از پرداخت های باقيماندهقرارداد 



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

40 
 

 ميگردد. اد در اثر تخطی قراردادی از ایفای شرایط و تعهدات مندرج آن فسخ قرارد 57.1 اردادفسخ قر -57ماده 

 شامل موارد ذیل بوده اما محدود به آنها نمی باشد:تخطی در قرارداد  57.2

ور ساختمان در توقف کار ام ( روز توقف در حاليکه این28قراردادی کار امور ساختمانی را به مدت ) -1

 ؛ از جانب مدیر پروژه تآئيد نگردیده باشدتوقف نشده و کاری فعلی نشان داده  پالن

ین دستور صورت ( روز انصراف از ا28و در جریان )مدیر پروژه دستور تآخير امور ساختمان را داده  -2

 نگرفته باشد؛

 در صورت افالس و تصفيه قراردادی بدون حاالت ادغام و تغييرات تشکيالتی قراردادی -3

 شخص نقضپروژه به قراردادی مبنی بر اینکه عدم رفع یک نقص م مدیرتوسط با ارسال اطالعيه  -4

 ؛فع نمایداقص را رمدیر پروژه، نوتوسط اساسی قرارداد بوده و قراردادی نتواند در ميعاد مشخص شده 

 قراردادی امنيت الزم را بصورت پيهم فراهم ننماید؛ و -5

 دد. مجموعی قرارداد گر فيصد قيمت 10در صورتيکه مقدار جریمه تاخير وضع شده بالغ بر  -6

 اداره می تواند قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نماید. علرغم موارد فوق،  57.3

ه نان اینکصول اطميحتوقف داده و بعد از مدر صورت فسخ قرارداد، قراردادی کار امور ساختمان را فورًا  57.4

  ساحه امن و بيخطر است، ساحه را در اسرع وقت ترک می نماید.

اد ، یا ایج، اجباردر صورتيکه اداره تشخيص دهد که قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی 58.1 تقلب فساد و -58ماده 

( روزه به 14ه )موانع در پروسه تدارکات یا در اجرای قرارداد دخيل باشد، اداره بعد از صدور اطالعي

 ق می باشد. قابل تطبي 59ماده  5ز ساحه اخراج و بند قراردادی، قرارداد را فسخ و قراردادی را ا

ریان انع در جیجاد موادر صورتيکه کارمند قراردادی در اعمال های فساد کارانه، تقلب، تبانی، اجبار، یا  58.2

 يگردد. اخراج م شرايط عمومی قرارداد، 9ماده  1اجرای قرارداد دخيل باشد، کارمند مطابق بند 
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  وطلبی و احل دااوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف اند اصول عالی اخالقی را در مراداره، د 58.3 

 مایند: نه می اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطالحات آتی مفاهم ذیل را افاد

 فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن  یا پيشنهاد به صورت مستقيم یا غيرمستقيم هرچيز با -6

)کارمندان تدارکات( را تحت تاثير قرار  16ارزشيکه به صورت غيرمناسب کارکردهای جانب دیگر

 دهد. 

غفال انظور تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به م -7

رای ز اجناب اکارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غير مالی و یا اجت

 مکلفيت ها صورت گيرد. 

داوطلبان و یا ميان داوطلبان و کارمندان اداره که به  17تبانی: عبارت از سازش ميان دو یا بيشتر -8

منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثيرقراردادن نادرست اعمال سائرین طرح 

 گردیده باشد.

سایر  اد و یاندان تدارکات و مدیریت قراردتهدید و یا ضرر رسانيدن به کارمعبارت از اجبار:  -9

 ی باشد.قيم مداوطلبان به منظور تحت تاثير قراردادن اعمال آنان به صورت مستقيم یا غير مست

وسه ست در پرت نادراخالل و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغيير یا کتمان اسناد و اظهاراایجاد  -10

 تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.

د، رتکب فسانده ماداره پيشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقيماً یا ازطریق نمای

 د. نمای تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخالل و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می

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

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

هم قانون تدارکات ( ماده چهل و ن1اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره )

 از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید. 

 وشت ها حسابات، یاددايش و بررسی داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمينه تفت

راهم فداره سایراسناد مربوط به تسليمی آفر و اجرای قرارداد را توسط  مفتشين موظف از جانب ا

 نماید.

یا  ارکاتهيچ نوع فيس، مکافات، تخفيف، تحفه، کميشن، یا پرداخت دیگری مرتبط به پروسه تد 58.4

 ی شود.اده نمددر آفر یا قرارداد ذکر باشد، اخذ یا اجرای امور ساختمانی به استثنای آنهائيکه 

 

رداخت پ -59ماده 

 بمحض  فسخ

ده شانجام  ارتوسط قراردادی، مدیر پروژه تصدیقنامه ارزش کتخطی درصورت فسخ  قرارداد بدليل  59.1

االی بطبيق تفيصدی قابل  الی تاریخ صدور تصدیقنامه ورا بعد از تفریق پيش پرداخت پرداخت شده 

خير یمه تآ، را صادر می نماید. جرشرايط خاص قراردادتکميل ناشده مطابق  یکار امور ساختمان

پيش ز امتر کاضافی قابل تطبيق نمی باشد. در صورتيکه مجموعه قابل پرداخت اداره به قراردادی 

  قابل پرداخت به اداره محسوب می گردد. ، پس تفاوت آن قرض پرداخت باشد

گردد،  اره فسختوسط اد قراردادی تخطیقرارداد بصورت یکجانبه از طرف اداره یا بدليل درصورتيکه  59.2

صدور یخ الی تاراخذ کار انجام شده، بعد از تفریق پيش پرداخت مبلغ مدیر پروژه تصدیقنامه 

   می نماید.را صادر  تصدیقنامه

                                                 
 } به مقام رسم دولتی اطالق میگردد. اصطالح "منفعت " و "مکلفیت" مربوط به پروسه تدارکات یا اجرای قرارداد می باشد.  16
}به شرکت  کننده های پروسه تدارکات )بشمول مقامات دولتی( که قصد سازش یا کاهش سطح رقابت در پروسه تدارکات را داشته اند، اطالق  17

 میگردد{
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يسات، ملکيت تمام مواد خام در ساحه، تآسصورت فسخ قرارداد ناشی از قصور قراردادی، در 60.1 ملکيت -60ماده 

 از ملکيت اداره می باشد.  یمؤقت، و امور ساختمان یتجهيزات، کار امور ساختمان

عدم امکان  -61ماده 

  تطبيق قرارداد

 ز کنترولاخارج  قرارداد از اثر بروز جنگ یا حادثه دیگری یدرصورتيکه امکان انجام امور ساختمان 61.1

دادی بعد ید. قراری نماادی متآثر گردد، مدیر پروژه از عدم امکان انجام قرارداد تصدیق ماداره یا قرارد

  نجام شدهم کار او پرداخت به تما ترکتوقف و ساحه را ماز اخذ این تصدیقنامه به اسرع وقت کار را 

ابد، یام می تعهد شده قبلی که بعد از صدور تصدیقنامه انجمه و کار ها تصدیقنا دریافتقبل از 

 صورت می گيرد. 

 حل منازعه بطور دوستانه: 62.1 عه حل مناز -62ماده 

به  ا مرتبطکه ناشی یبطور دوستانه را جهت حل منازعات حد اکثر تالش خویشاداره و قراردادی  -1

 د. نقرارداد یا تفسير آن باشد، انجام ميده

 :مرجع حل و فصل منازعات 64.1

صميم یا ت ر پروژه خارج از صالحيت او تحت قرارداددرصورتيکه به باور قراردادی تصميم مدی -2

تصميم مدیر  کتبی ازاطالع  دریافت ( روز بعد از14اتخاذ شده غلط باشد، قراردادی در جریان )

 زد. راجع ميسا شرايط خاص قراردادمندرج جع حل وفصل منازعات  مرپروژه، موضوع را به 

 حکميت: 64.2

 مرجعم یا عدم اتخاذ تصمي جع حل وفصل منازعاتمردر صورت عدم قناعت هر جانب از تصميم  -3

( 28ریان )( روز از ارجاع منازعه، هر جانب می تواند در ج28در جریان ) حل و فصل منازعات

  . مطلع سازندذیصالح محاکم از تصميم خویش مبنی بر ارجاع موضوع به  روز
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 قسمت پنجم شرايط خاص قرارداد

 ف گردند{معلومات درج شده در قوس ها حذ خانه پری مينماید. رايط عمومی قراردادش}اداره این قسمت را جهت تکميل 

مواد شرايط 

 عمومی قرارداد

 تعديالت و ضمايم  مواد شرايط عمومی قرارداد

 الف: مسايل عمومی

 1بند  12جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 ميباشد.{روز 60مدت }ميعاد رفع نواقص 

 1بند  14جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

 رکت مخابراتی افغان تيلی کام{ ميباشدش -وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی }اداره 

 1بند  17جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

  می باشد.{ بعد از صدور مکتوب آغاز کارروز  60} یتاریخ تخمينی تکميل برای تمام کار امور ساختمان

 

 1بند  20جز 

ایط شر 1ماده 

 عمومی قرارداد

 : توسط فرمایش دهنده تعيين ميگرددمدیر پروژه 

بند ا ماده  22جز 

شرایط عمومی  1

 قرارداد

 ميباشد.  { مسير والیت باميان الی دره صوف والیت سمنگان }یساحه کار امور ساختمان

 1بند  25جز 

شرایط   1ماده 

 عمومی قرارداد

 می باشد. {از صدور مکتوب آغاز کار بعد  } یتاریخ آغاز کار امور ساختمان

 1بند  29جز 

شرایط  1ماده 

 عمومی قرارداد

دره  يان الیپروژه ترميم مجدد ساحات قطع شده کيبل فایبر نوری مسير والیت بام }امورساختمانی شامل 

 می باشد.{ صوف والیت سمنگان
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 2ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 { ميباشد.يستقابل تطبيق ن}تکميل قسمت وار 

ماده  3بند  9جز 

شرایط عمومی  2

 قرارداد

 اسناد ذیل شامل قرارداد می باشند.

 موافقتنامه قرارداد .1

 نامه قبولی آفر .2

 قراردادی آفر  .3

 شرایط خاص قرارداد .4

 شرایط عمومی قرارداد .5

 نقشه ها .6

 بل احجام کاری .7

 3ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 . ميباشد {دری}زبان قرارداد 

 .می باشد{قانون نافذ افغانستان}قانون نافذ بر این قرارداد 

 

 8ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ميباشد.{ قابل تطبيق نيست}جدول فعاليت های قراردادی دیگر 

 9ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ميباشد.{ قابل تطبيق نيست}کارمندان کليدی 

 

 

 13ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 ردادقرا

 قابل تطبيق نيست ميباشد: طور ذیل حذفمبلغ حد اقل بيمه و مبالغ قابل 

 

 14ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 { ميباشد.قابل تطبيق نيست}ساحه  بررسیگزارشات 
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 15ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 قابل تطبيق نيست

 

 

 21بند  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 می باشد. روز بعد از مکتوب آغاز کار  14حه تاریخ تسليمی سا

 

 

شرایط  62ماده 

 عمومی قرارداد

 باشد.{مي افغانستان تجارتی حل و فصل منازعات مرکز}نهادیکه از روش حکميت آن استفاده ميگردد 

حل ماید در در صورتيکه قراردادی خارجی باشد، حکميت بافغانستان می باشد.  امارت اسالمیمحل حکميت 
 )نه در افغانستان و نه در کشور قراردادی( صورت ميگيرد. رفبيط

  

 ب.   کنترول زمان

 25ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

هت تآئيد، ارائه جروز از تاریخ دریافت نامه قبولی آفر  6قراردادی پالن کاری امورساختمانی را در جریان 

 مينماید. 

 

 

  25ماده  3بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 روز ميباشد. 5 ميعاد ميان تجدید برنامه کاری امور ساختمان

 

پس از قيمانده مبلغ کار با فيصد 0.05پرداخت در صورت که برنامه کاری امور ساختمان ناوقت ارائه گردد، 

 آخرین پرداخت قبل از برنامه تجدید نظر صورت ميگيرد

 ج.  کنترول کیفیت

 33ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 دقراردا

 روز ميباشد.  60ميعاد رفع نواقص 

 

 

 مصرف کنترول  د.
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 45ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

علومات و م درج گردد{"نيست"یا  "است"} قابل تعدیل شرايط عمومی قرارداد 47مطابق ماده  قرارداد

 درج گردد{می باشد."قابل تطبيق نيست"یا  "قابل تطبيق است"}ضرایب  در موردذیل 

 تعدیل قيم قرارذیل ميباشند: ضرایب

  افغانی:برای واحد پول 

 به ارقام و حروف درج گردد{ميباشد. }رقم: فيصدی عنصر غير قابل تعدیل Aضریب 

 به ارقام و حروف درج گردد{ميباشد. رقم}: فيصدی عنصر قابل تعدیل Bضریب 

 به واحد پول} واحد پولی درج گردد{:

 به ارقام و حروف درج گردد{ميباشد. رقم}دیل : فيصدی عنصر غير قابل تعAضریب 

 به ارقام و حروف درج گردد{ميباشد. رقم}: فيصدی عنصر قابل تعدیل Bضریب 

  می باشد.}شاخص درج گردد{  واحد پول افغانیبه  1شاخص 

 می باشد.}شاخص درج گردد{  بين المللی مشخص شده واحد پولیبه  1شاخص 

 يشنهاد و از جانب اداره تآئيد ميگردد{}این شاخص ها توسط قراردادی پ

 شد. دد{ميبااسعار مشخص شده بين المللی }شاخص درج گر حد پول افغانیاو  ا اسعار به استثنای 1 شاخص

 }این شاخص ها توسط قراردادی پيشنهاد و از جانب اداره تآئيد ميگردد{

 46ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ميباشد. فيصد 10ينات فيصدی تناسب پرداخت های تام

ر اقص و صدوفع نوتامينات بعد از تکميل کامل قرارداد از جانب قراردادی یا ختم ميعاد گرنتی، ورانتی و ر
 تصدیق نامه ختم قرارداد از جانب اداره به قراردادی مسترد می گردد.

 47ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 . حد اکثر رقمموعی قرارداد در مقابل هر روز تاخير می باشدفيصد قيمت مج 0.1اندازه جریمه تاخير بين 

قدار جریمه . در صورتيکه م( فيصد قيمت مجموعی قرارداد می باشد10پولی جریمه تاخير یا غيابت الی )

ط عمومی قرارداد شرای 57فيصد قيمت مجموعی قراداد گردد، قرارداد مطابق ماده  10تاخير وضع شده بالغ بر 

 فسخ ميگردد.

 48ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

ای انعام بر د اعظمیحفيصد قيمت نهایی قرارداد در فی روز ميباشد. صفر انعام برای انجام تمام امور ساختمان 
 قابل تطبيق نيستفيصد قيمت نهایی قرارداد ميباشد. صفر  انجام تمام امور ساختمان

 



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

47 
 

 49ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ميگردد.ن صورت اختپيش پرد

ل با در نظرداشت پیشرفت کار و تصديق هیئات موظف فرمايش دهنده طورياز درک پروژه تاديات 

 پرداخت میگردد:

  ( فصد کار50اجرای پنجا )قرارداد بعد از  قیمت از مجموعپول  فیصد( 50پنجا )پرداخت  قسط اول: .1

 پروژه ختم و تکمیل کاررداد بعد از قراقیمت  مجموعاز فیصد پول ( 40چهل ): پرداخت قسط دوم .2

 ( فیصد بعد از تسلیمی و تائیدی شعبه مربوطه صورت میگیرد10ده )پرداخت  قسط سوم: .3

 50ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 ميباشد.{ قيمت قرارداد ميباشد فيصد 10}مبلغ تضمين اجرا 

 ميباشد. تضمين اجرا به شکل ضمانت بانکی

 

  قرارداد ختم  هـ.

 56ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

  رد. صورت می گي{قابل تطبيق نيست}ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملياتی و مراقبت به تاریخ

 56ماده  2بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

 58ماده  1درصورت عدم ارائه نقشه ها و یا رهنمود های عملياتی و مراقبت به تاریخ مشخص شده بند 
 .از پرداخت ها وضع می گردد{قابل تطبيق نيست}، مبلغمومی قراردادشرايط ع

ماده  2بند  6جز 

شرایط  57

 عمومی قرارداد

 .ميباشد روز 28حد اکثر تاخير 

 59ماده  1بند 

شرایط عمومی 

 قرارداد

ميل هت تکاره جفيصدی قابل تطبيق به ارزش کار امور ساختمان تکميل ناشده که بيانگر مصارف اضافی به اد

 فيصد ميباشد. 10کار امور ساختمان 
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  اجرا شرايط و تخنیکی مشخصات  ششم: قسمت

 است درج پايین در

  عمومی مشخصات  مورد در ها يادداشت

ی امل نم}این یادداشت صرف جهت ترتيب مشخصات تخنيکی شرطنامه توسط داوطلب می باشد این معلومات در اسناد نهایی ش
 باشند{ 

 ميباشد.   وطلبانی واضح و دقيق یک پيش شرط ارائه آفر بصورت واقعی و رقابتی بدون شروط و انحراف از جانب دامشخصات تخنيک

ار، مواد کح طرز در داوطلبی باز داخلی، مشخصات تخنيکی طوری ترتيب گردد تا سبب ایجاد رقابت بيشتر گردیده و توضيحات واض
ائه آفر که سبب ار ه بودنشته باشد. این صرف بخاطر اطمينان اقتصادی، مثمریت و منصفانخام، و انجام امور ساختمان تدارک شده را دا

 جوابگو و  تسهيل پروسه ارزیابی آفر گردد، می باشد. 

دیدترین ن یا جمشخصات تخنيکی بيانگر اینکه تمام اجناس و مواد خام ترکيب شده کار امور ساختمان جدید، غيرمستعمل، آخری
 د.ر رفته باشری تذکمواد باشد، مگراینکه در قرارداد طور دیگ دیزاین شامل تمام پيشرفت های اخير در طرح  و مودلهای فعلی، و

 ورساختمانیداد اممشخصات تخنيکی از پروژه های مشابه قبلی قابل استفاده ميباشد. اکثر مشخصات تخنيکی که برای اجرای قرار 
اما اصول  جود ندارد،وور ها ميگردند. مشخصات تخنيکی معياری با کاربرد فراگير تمام سکت مناسب باشد، از جانب اداره یا انجنير تحریر

 و عرف پا بر جا موجود در این اسناد منعکس گردیده است. 

 بنادر، قطار اه ها،رمعياری سازی مشخصات تخنيکی برای کار امور ساختمان تکراری با شرایط مرتبط در سکتور های دولتی چون شاه 
مواد و  رزکار،طمشخصات تخنيکی عمومی شامل  .مسکن شهری، آبياری، و تامين آب سبب صرفه جویی در تدارکات عامه ميگردد،آهن

ردد.  گص استفاده ان مشختجهيزات که معموالَ در امور ساختمان استفاده ميگردد، ميباشد. ضروری نيست تا در هر قرارداد امور ساختم

ند خصات اساختمان مشخص، بر وفق مشخصات تخنيکی عمومی باشد. مشخصات تخنيکی عمومی مش هرگونه حذف یا ضميمه در امور

 در شده باشد. ( صاISO)که توسط وزارت های سکتوری/نهاد های مسلکی در افغانستان و یا توسط سازمان بين المللی استاندرد 

ی مبين الملل هيه شده از نهاد های داخلی یا بينتوجه داشت که مشخصات تخنيکی ترتيب شده محدود نباشد. مشخصات تخنيکی ت

بل کر شده، قاارات ذاین باشد که اجناس، مواد و طرز کار مطابق مشخصات تخنيکی بوده و مشخصات تخنيکی معادل یا باالتر از معي

 قبول ميباشد. جهت تطبيق، ماده نمونوی ذیل در شرایط خاص یا مشخصات تخنيکی درج گردد.  

  ها کود و ها یارمع بودن معادل

، آخرین ه باشددرصورتيکه از معيارات و کود های خاص جهت تهيه  اجناس و خدمات، انجام یا آزمایش امور ساختمان اشاره شد

کود ها  وه معيارات . هرگاویرایش معيارات مناسب تحت این قرارداد قابل تطبيق ميباشد. مگر اینکه صریحاً طور دیگری تذکر رفته باشد

افق کتبی شروط بر توز آن ماد های جمهوری اسالمی افغانستان یا از کشور یا منطقه خاص باشد، معيار های دیگر معادل یا باالتر از نها

ا رشنهاد شده دیل پيو بررسی قبلی مدیر پروژه، قابل قبول می باشد. قراردادی، تفاوت ميان معيار های مشخص شده و معيار های ب

ورتيکه می نماید.  در ص ( روز قبل از توافق کتبی مدیر پروژه، آن را به مدیر پروژه تسليم28در جریان ) بصورت واضح کتبی ارائه و

يار های ادی معانحراف پيشنهاد شده توسط قراردادی بصورت قابل مالحظه معادل یا باالتر از کيفيت مشخص شده نباشد، قرارد

 مشخص شده اسناد داوطلبی را برآورده نماید.  
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 ها نقشه  هفتم سمتق

 

 ها نقشه و ها يادداشت

 نیست تطبیق قابل

 }لست نقشه ها درج گردد{

 نقشه های واقعی بشمول پالن ساحه به این بخش یا در دوسيه جداگانه ضميمه شود.

 نقشه ها دارای تاریخ، شماره و شماره تجدید شده ميباشد. 
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 18کار احجام بل   هشتم قسمت

  برای قيمت دهي جام کاریبل اح

ره
شما

 مشخصات 
 قیمت مجموعی قیمت فی متر مقدار واحد

1 

Partially hard Trenching/Backfilling and repairing in 

depth of (D -160cm )(W- 45cm)  

پرکاری  ودوباره ، 45/160نیمه سخره با ابعاد  ساحات کندنکاری

آن به حالت اولی ساحات حفر شده ، کمپکشن  و ترمیم دوباره  

 متر
متر 5400  

  

2 

Hard cut area Trenching/Backfilling and repairing in 

depth of (D -60cm )(W- 40cm) and 40x40 concrete  

کانکریت ریزی   40x40 و 60x40با ابعاد   سخره ساحات کندنکاری

                                                                                   ی لبه حالت او آن پرکاری ساحات حفر شده ، کمپکشن  و ترمیم دوبارهو

 متر
متر 5000  

  

3 
Pipe laying and Underground Warning tape 

 پایپ اندازی و فیته خطر  
 10400 متر

 متر
  

4 

Cable blowing   & Cable Laying in implemented conduit 

(Machine / Cable rudder ) 

راد   توسط ماشین و یا کیبلپایپ های تمدید شده  کیبل اندازی در داخل 

                                                  

 17400 متر

 متر
  

5 
36 Core Under Ground Joint Enclosure 

 هستۀ زیر زمینی 36ینت کلوزر جا
Pcs 30 Pcs   

6 

Installation of fiber glass with ID ball and Joint in 

trench area and put sand inside of fiberglass 

جاینت درساحه کندنکاری که داخل  \نصب فایبر گالس با آیدی بال  

 شود واطراف آن ریگ انداخته

Pcs 
20 Pcs 

  

  قیمت مجموعی 

 قیمت مجموعی به حروف:

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
اد قرارداد های بالمقطع، بل احجام کار صرف جهت ارائه معلومات بوده و الزام آور نمیباشد. برای معلومات ترتیب میشود و  وابسته به قرارد}در    18

 نیست. جدول فعالیت ها توسط داوطلب تهیه گردیده و اسناد مربوط به قرارداد میباشد.{
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  مشخصات تخنیکی

 نگان طع شده کیبل فایبر نوری مسیر والیت بامیان الی دره صوف والیت سمترمیم مجدد ساحات ق پروژه

 هدف پروژه
یباشد که از مزارشریف م –سمنگان –بامیان  –پروان  –فعال سازی لنک محافظتی فایبرنوری مسیرکابل  این  پروژههدف عمده 

 ش کیبلعدعامه که درجریان کارهای خویبه نسبت مشکالت کندنکاری سرک جدید توسط وزارت محترم فواچهارسال به اینسو

مایند نبل را ترمیم بار قطع نموده بودند که تیم های تخینکی توانسته اند درساحات که امکان داشت کی 90فایبرنوری را بیش از 

 عاهم قطدربسترسرک وی، مگربه علت مشکالت امنیتی وتوسعه سرک دربیشترین ساحات کیبل فایبرنوری دارای ذلیعات بیشتر

 میباشد.

برای  محافظتیکه یک ساحه بسیا مهم ووصل کننده والیات شمال و مسیربناآ ریاست تخنیکی سیمداردرنظردارد تا این مسیررا 

 در این یشبرای مشترکین خو تا خدمات رامجددا ترمیم نماید ارتباطات مخابراتی وانترنت مشترکین افغان تیلی میگردد 

 آن قرار ذیل میباشد ومشخصات تخنیکی که الیحه وظایف فعال نگهداردساعته  24مسیربطور 

 مشخصات تخنیکی

N

O 
Item Description  Unit Qti  وضاحت                                                                   

1 

Partially hard Trenching/Backfilling and repairing in depth of (D -160cm 

)(W- 45cm)  

ه ، کمپکشن  و پرکاری ساحات حفر شد ودوباره ، 45/160نیمه سخره با ابعاد  ساحات ندنکاریک

به حالت اولی آن ترمیم دوباره   

Mtr 5400m 

2 

Hard cut area Trenching/Backfilling and repairing in depth of (D -60cm 

)(W- 40cm) and 40x40 concrete  

ه دپرکاری ساحات حفر شوکانکریت ریزی   40x40 و 60x40  با ابعاد سخره ساحات کندنکاری

                                               به حالت اولی                                      آن ، کمپکشن  و ترمیم دوباره

Mtr 5000m 

3 

Pipe laying and Underground Warning tape   

                                                                                         وفیته خطر  پایپ اندازی  

                   

Mtr 10400m 

4 

Cable Laying in implemented conduit (Machine / Cable rudder )  &Cable 

blowing  

                                  راد    کیبل توسط ماشین و یاپایپ های تمدید شده  بل اندازی در داخلکی 

               

Mtr 17400m 

5 

36 Core Under Ground Joint Enclosure 

                                                                          زیرزمینی ی یهسته  36جاینت کلوزر 

                 

Pcs 30 Pcs 

6 

 Installation of fiber glass with ID ball and Joint in trench area and put sand 

inside of fiberglass 

 جاینت درساحه کندنکاری که داخل واطراف آن ریگ انداخته \نصب فایبر گالس با آیدی بال  

  شود

Pcs 20 Pcs 

 مسئولیت های قراردادی

 تمدید شده .توجه جدی به زیربنا های شخصی ودولتی از قبل  .1

 متردرساحات مختلف  5400طول  (160Cm) عمق  Cm 45)عرض )به ساحات نیمه سخره  کاری کندن .2

 متردرساحات مختلف 5000طول  (cm 60) عمقو  Cm 40)عرض )کندنکاری ساحات سخره به  .3

آن که عمق  در ساحات سخره باالی پایپ ها (1:2:2مشخصات ) و 40x40متربا ابعاد  5000کانکریت ریزی  .4

  کمترباشد

ده ش( وفیته خطر بشکل تخنیکی درساحات کندنکاری Two Way) دوتایی   HDPEپایپ متر تمدید  10400به طول  .5

 باالی آن ریخته شود.سانتی متر ریگ  25 و



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

52 
 

رپایپ های دمتر به شکل تخنیکی توسط  ماشین کامپریسورودرجاهایکه امکان ندارد با کیبل راد 17400کیبل اندازی  .6

 ده.تمدید ش

 .زیاد نباشد )dBm) 01.0-0.00هرکور از آن درضایعات  عدد جاینت کاری کیبل فایبرنوری که 30نصب  .7

 عدد فایبر گالس همراه  ای دی بال درساحات مخشص شده تیم تخنیکی 20نصب  .8

 آن . ترمیم دوباره ساحات تخریب شده به حالت اولی .9

 .فرش گردد (غربیل شدهه یا خاک میده )سانتی مترریگ مید 10باید  شدهکاری  کندنساحات  فکدر .10

 و جستی   HDPE کلپ کاری پایپ های .11

12.  (DIT Test  وامتحان کاری )HDPE. 

 باالی ساحات تخریب شده صورت گیرد.  صورت گیرد  Kg 400کمپکشن و تپک به وزن   .13

 .درساحات تمدید شده  ( OTDR)   امتحان کاری کیبل فایبر نوری توسط .14

 بازگرداند.ان به حالت اولی بوده فرش گردیده  ه قبال کانکریت ویا سنگوجاهای ک پیاده روها  .15

 . شده وترمیماتی  ساحات کندنکاری به تهیه و انتقال تجهیزات ومواد ساختمانی .16

 وسایل ازگدام افغان تیلی کام به ساحه کار. انتقال .17

نماید  ملبسومحافظتی رم مخصوص تمامآ پرسونل کاری خویش را با یونیفو مکلف استقراردادی  ، ساحات فعالیتدر .18

 لوگیریجواز صدمه رسیدن به کارگران تا بین پرسونل دولتی و کارگران قراردادی به ساده گی تفکیک صورت گیرد

  صورت گیرد.

زمان  دره را بدون وقفمسیر متذکره کارهای ساختمانی و تخنیکی پروژه فایبر نوری  تمام کهدادی مکلف است قرار  .19

 گردد.طبق قانون تدارکات جریمه میدر غیر ان  تکمیل نماید (روز 60)معینه 

 .قراردادی مکلف است تمامآ  قوانین و مقررات قانون  دولت را رعایت نمایند .20

م صالحیت تصمی که(  با تجربه دربخش فایبرساحوی )سوپروایزربا صالحیت نماینده مکلف است تا قراردادی  .21

 ف نمایند.ونظارت  امور راداشته باشد درساحه توظی

ظر یرآن ندر غ هر چه عاجل حل و مطابق قرارداد انجام دهد را خدمات ناقص و غیر استانداردقراردادی مکلف است  .22

 .به حجم کاری براورد و پول ان از قرارداد وضع می گردد

 برحفظ ومرابت فایبه مدیریت  خویش راکارهای انجام شده  روزانه و هفته وار گزارش ستقراردادی مکلف ا .23

 .فایبرنوری ارایه نماید

 م دهد.انجا ماشینری باتجهیزات تخنیکیبا باید را  مسیر فوق کیبل فایبرنوری   شرکت قراردادی پروژه تمدید .24

هیچ نوع  راردادقژه بعد از عقد جهت عدم تطبیق پرو قبل ازافرگشایی باید ازساحه معلومات دقیق داشته باشد یقرارداد .25

 پذیرفته نمیشود. معذرت

ت کاری مشکال قرارگیرد تا ی طرفینمهر وامضا شرکت افغان تیلی کام بدسترس سوپروایزرها بعد ازژورنال  کتاب .26

 روزمره ثبت گردد.وهدایات 

 ولیت هر نوع امنیت پروژه و کارمندان به دوش قراردادی میباشد.مس   .27

 ی میباشد .مسولیت هرنوع خساره به زیربنا های شخصی ودولتی از قبل تمدید شده بدوش قرارداد .28

 مکلفیت های قراردادی میباشد. جمله برداشتن و انتقال خاک ها ی اضافی ازساحات کندن کاری از .29

 سئولیت های شرکت مخابراتی افغان تیلی کامم

و   HDPEجاینت  -اینت کلوزرج –فیته خطر  -  HDPEپایپ  –صرف وسایل تخنیکی از قبیل ) کیبل فایبرنوری  .1

   .تسلیم داده میشود مهتاب قلعه گدامتیلی کام به قراردادی درسط افغان فایبرگالس ( تو

 مین گرددنظارت نموده تا مط افغان تیلی کام از کار های شرکت قراردادی شرکتمسولین حفظ ومراقبت فایبرنوری  .2

 . قرارداد میباشدکار های که صورت گرفته مطابق که 

 حاالت غیر مترقبه در تا استثنا
یرقابل درحاالت غیرمترقبه که باعث بروز تاخیر در فعالیت ها گردد و غکاردسترسی به  مشکالت مربوط به عدم

یلی کام مربوطه افغان تووالیت درصورتیکه مشکالت مورد تایید تیم حفظ ومراقبت فایبرنوری زون  کنترول باشد

 .نمیباشد (SLA)قرارداد سطح خدماتشامل  قرارگیرد

 حاالت غیرمترقبه:



 شرطنامه معیاری تدارکات امور ساختمانی کوچک 

  

53 
 

 کنترول.قابل واقعات غیر .1

 طبیعی.واقعات  .2

 .مشکالت امنیتی .3

 عدم اجازه کاراز طرف نهاد های ذیدخل  .4

 معیاد قرارداد 

 یوم میباشدکه بعد از امضا قرارداد میباشد. 60معیاد قرارداد صرف برای  .1

 شرایط پرداخت 

تذکره مروژه پول پ  (%40)کارانجام شود ، چهل فیصد  %50( پول از سر جمع قرارداد زمانیکه 50پنجا فیصد )%  .3

خت صورت دیگران بعد از تسلیمی پروژه و تایید ی ریاست تخنیکی سیمدار پردا  (%10)بعد ازختم کار و ده فیصد

 می گیرد.

 شرایط جریمه

ه رازمجموعدرهرروز تاخیبعد ازختم قرارداد شرکت مخابراتی افغان تیلی کام به دلیل ناتوانی شرکت قراردادی میتواند 

 رنمایدآنرا  کس  %0.1پول
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 تضمین و قرارداد های فورمه –قسمت نهم 

 فورمه ها                                                    عنوان فورمه ها

 تضمین آفر: تضمین بانکی   05فورمه امور ساختمان کوچک/

 اظهار نامه تضمین آفر   06فورمه امور ساختمان کوچک/

 تضمین اجرا )غیر مشروط(    07ختمان کوچک/فورمه امور سا

 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی     08فورمه امور ساختمان کوچک/

  قرارداد نامه موافقت   09کوچک/ ساختمانی امور فورمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخت ا و پيش پرن اجرمه های تضمي}فورمه های نمونوی قابل قبول تضمين آفر، اجرا و پيش پرداخت ارائه گردیده است. داوطلبان فور
 {را در این پروسه خانه پری نمی نمایند تنها داوطلب برنده این دو فورمه را ارائه می نمایند
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 تضمین آفر: تضمین بانکی

 05فورمه امور ساختمان کوچک/

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع
 {و سال تسليمی آفر درج گردد روز، ماه}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمين بانکی آفر

م نا}اجرای  برای {رددتاریخ درج گ}آفر خود که به تاریخ  "داوطلب"منبعد به نام  {،نام مکمل داوطلب درج گردد}که  یافتيماطالع 
 به شما ارائه نموده است. {شماره اعالن تدارکات درج گردد}تحت اعالن تدارکات شماره  {قرارداد درج گردد

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

 مبلغ مجموعی بدینوسيله به صورت قطعی تعهد ميسپاریم که بدون تعلل، {نام بانک درج گردد}بر اساس درخواست داوطلب، ما 

ل گردیده عمال ذیادریافت اولين تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب را  بعد از {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}

 باشد، بپردازیم:

 تغيير یا انصراف از آفر در ميعاد اعتبار آفر و بعد  از انقضای مدت معينه تسليمی آفر؛ (1)

 انکار داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی در جدول قيمت های ارائه شده در آفر؛ (2)

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

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

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

 ت ذیل فاقد اعتبارخواهد شد:این ضمانت در حاال   

ضمين تسازی  درصورتيکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت کاپی های قرارداد امضا شده توسط داوطلب و فراهم (6)

 ؛ یادستورالعمل برای داوطلباناجرا طبق 

ز ختم ميعاد اعتبار عد اروز ب 28( 2( امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا )1درصورتيکه داوطلب برنده نباشد، به محض ) (7)

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

 در نتيجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمين باید توسط ما قبل از ميعاد فوق دریافت شده باشد.

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

 {ضای مسئول مربوط درج گرددام}امضا: 

 {مهر گردد}مهر: 
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 اظهار نامه تضمین آفر

 06فورمه امور ساختمان کوچک/
 

 {شماره اعالن تدارکات درج گردد}  شماره اعالن تدارکات:

 {شماره داوطلبی درج گردد}  شماره شرطنامه داوطلبی:

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

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

 

 {نام مکمل اداره درج گردد}به: 

 ما اشخاصيکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مينمائيم که:

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

سر از  {رج گردددتعداد سال }تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت ما می پذیریم که درصورت نقض وجایب مان 

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

 ارائه معلومات نادرست در مورد اهليت داوطلب؛ -1

 ينه تسليمی آفر؛تغيير یا انصراف درميعاد اعتبار آفر و بعد از انقضای مدت مع -2

 انکار داوطلب از پذیرش تصحيح اشتباهات حسابی در جدول قيمت های ارائه شده در آفر؛ -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

روز بعد  28نده ویا وطلب براظهار نامه تضمين آفر در صورت برنده شدن ما و تسليمی تضمين اجرای قرارداد و امضای قرار داد با دااین 

 از ختم ميعاد اعتبار آفر مان فاقد اعتبار می گردد. 

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

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

 {روز، ماه و سال درج گردد}تاریخ: 

 {مهر گردد}مهر :  

 

  {یادداشت: درصورت شرکت مشترک، این اظهار نامه تضمين آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گرد}
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 تضمین اجرا بانکی )غیر مشروط(
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  {درس بانک درج گرددنام و آ} بانک: 

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع
 {روز، ماه و سال تسليمی آفر درج گردد}تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمين بانکی آفر

 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

ره قرارداد شما}ماره یاد می شود، قرارداد ش "قراردادی"منبعد بنام {، که مل قراردادی درج گرددنام مک}اطالع حاصل نمودیم که 
م قرارداد و نا}انجام منظور { را که منبعد بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بسال درج گردد روز، ماه و}مؤرخ { درج گردد

 نماید. { عقد می توضيح مختصر امور ساختمانی درج گردد

 عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرایط این قرارداد، تضمين اجراء نيز الزم می باشد. 

را بمجرد دریافت اولين { به حروف و ارقام درج گردد 19مبلغ}به درخواست قراردادی، ما تعهد می نمائيم که بدون چون و چرا مبلغ 

ط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دالیل و زمينه های ارسال تقاضا ازجانب تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرای

  شما، بپردازیم.

هر کدام که {درج گردد 20روز، ماه و سال}( روز بعد از تسليمی تصدیقنامه تسليمی امور ساختمان به ما یا الی تاریخ 28این تضمين )

اخت مطابق این تضمين باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسليم داده اول  صورت گيرد، اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرد

 شود. 

 يباشد.)الف( آن م 20ماده  2اطاق تجارت بين المللی، به استثنای فقرۀ  785این تضمين تابع مقرره منتشره شماره 

 

 }امضا، نام و وظيفه نماینده  با صالحيت بانک و اکمال کننده درج گردد{

 

 {کبان مهر}

 

 {کننده اکمال مهر}

 

 

 

 

                                                 
 رارداد را که به اسعار قرارداد یا قابل تبادله قابل قبول اداره، تبدیل شده درج مینماید{}تضمین کننده )بانک( مبلغ که بیانگر فیصدی قیمت ق 19
( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را 28}این تاریخ ) 20

گراف این خر پاراآعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت از بانک بصورت کتبی قبل از ختم ا
ل از ختم اعتبار تضمین، ( سال در مقابل درخواست کتبی اداره قب1( ماه یا )6فورمه درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت )

 موافقه مینماید"{
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 تضمین پیش پرداخت: تضمین بانکی
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 {به اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید}

  {نام و آدرس بانک درج گردد} بانک:

 {نام و آدرس اداره درج گردد}: ذینفع
 {ماه و سال تسليمی آفر درج گرددروز، }تاریخ: 

 {شماره درج گردد}شماره تضمين بانکی آفر

یاد  "قراردادی"بنام  منبعد {، کهنام و آدرس قراردادی درج گردد}اطالع حاصل نمودیم که  {نام قانونی و آدرس بانک درج گردد}ما 

داره ی شود با امرداد یاد { را که منبعد بنام قرارج گرددروز، ماه وسال د}مؤرخ { شماره قرارداد درج گردد}می شود، قرارداد شماره 
 {عقد نماید. نام قرارداد توضيح مختصر امور ساختمان درج گردد} محترم شما بمنظور اجرای امور ساختمان

 .  عالوه برآن، ما ميدانيم که طبق شرایط این قرارداد، پيش پرداخت در مقابل تضمين پيش پرداخت صورت ميگيرد

ت اولين د دریافرا بمجر{ مبلغ به حروف و ارقام درج گردد}واست قراردادی، تعهد می نمایيم که بدون چون و چرا مبلغ به درخ

رت گرفته هيز صوتقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پيش پرداخت برای اهداف غير از مصارف تج

  باشد، به شما بپردازیم.

ردادی به وسط قرامتذکره فوق باید تست برای تهيه هرنوع مطالبه و پرداخت تحت این ضمانت طوریکه پيش پرداخت این یک شرطی ا

 }شماره و محل حساب درج گردد{حساب نمبرش دریافت شده باشد 

صدیقنامه پرداخت مبلغ این تضمين بصورت تدریجی به اندازه باز پرداخت پيش پرداخت توسط قراردادی که در کاپی بيانيه موقت یا ت

( فيصد قيمت 80از آن تذکر و به ما ارائه گردیده، کم ميگردد.  این تضمين بمجرد دریافت کاپی تصدیقنامه پرداخت که بيانگر اینکه )

 فاقد اعتبار ميگردد.   {درج گردد 21روز، ماه و سال}قرارداد برای پرداخت تصدیق گردیده، یا به  تاریخ 

 اطاق تجارت بين المللی، ميباشد. 785تشره شماره این تضمين تابع مقرره من

 {امضا نماینده با صالحيت اخذ گردد}

 بانک{ }مهر

 

 

 

 

 

                                                 
( روز بعد از تاریخ تخمینی تکمیل میباشد. اداره توجه باید داشت که در موقع تمدید میعاد تکمیل امور ساختمان، تمدید  این تضمین را 28ن تاریخ )}ای  21

راف این گخر پاراآاز بانک بصورت کتبی قبل از ختم اعتبار تضمین اجرا درخواست نماید. جهت تهیه این تضمین، اداره یادداشت زیر را در قسمت 
واست کتبی اداره قبل از ( سال در مقابل درخ1( ماه یا )6فورمه درج مینماید:"تضمین کننده)بانک( به یک تمدید زمان برای مدت که نباید بیشتر از )

 ختم اعتبار تضمین، موافقه مینماید"{
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 فورمه موافقتنامه قرارداد  
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برای دستور العمل  28در این موافقتنامه قرارداد هرگونه تصحيح یا تعدیل از اثر اصالح اشتباهات محاسبوی مطابق ماده }

دستور العمل برای داوطلبان، انتخاب آفر بدیل  16ماده  3داوطلبان، تعدیل قيمت در جریان پروسه ارزیابی مطابق بند 

طلبان، یا تغييرات ودستور العمل برای دا 27دستور العمل برای داوطلبان، انحرافات قابل قبول مطابق ماده  18مطابق ماده 

رایط عمومی قرارداد چون تغيير کارمندان کليدی، قراردادی های فرعی، جدول دیگری موافقه شده دوطرف مجاز در ش

  {بندی، و امثال آن شامل می باشد.

نام و آدرس داوطلب برنده }و  {نام و آدرس اداره درج گردد}ميان  {سال، ماه و روز درج گردد}این موافقتنامه به تاریخ 
 عقد گردیده است. {درج گردد

نام و نمبر تشخيصيه قرارداد }رنده را جهت اجرا، تکميل و رفع هرگونه نواقص ناشی از اجراآت در قرارداد اداره آفر داوطلب ب
 پذیرفته و قراردادی قرارداد متذکره را اجرا می نماید.  {درج گردد

 این موافقتنامه موارد ذیل را در بر می گيرد:

ه می نمایند که بترتيب در شرایط قرارداد به آن نسبت داده کلمات و اصطالحات شامل این موافقتنامه عين معنی را افاد .1

 می شوند، آنها  تشکيل دهنده و بخشی از این موافقتنامه تلقی ميگردند. 

قراردادی در مقابل پرداخت اداره تعهد می نماید که قرارداد امور ساختمان را اجرا، تکميل و هرگونه نواقص را مطابق  .2

 ماید.شرایط این قرارداد رفع می ن

اداره نيز تعهد می نماید که قيمت قرارداد یا دیگر مبلغ قابل پرداخت تحت شرایط این قرارداد را در مقابل اجرا، تکميل، و  .3

 رفع نواقص امور ساختمان  در زمان و شيوه مشخص شده در این قرارداد پرداخت نماید. 

4.   
 

 طرف های شاهد که سبب تشکيل این موافقتنامه گردیده اند:

 {خانه پری گردد}  ر در حضور مه

 {خانه پری گردد} امضا، مهر، و تسليم گردید

 {خانه پری گردد}   در حضور

 {امضا توسط نماینده با صالحيت اداره}  امضا الزام آور اداره:      

 {امضا توسط نماینده با صالحيت قراردادی} امضا الزام آور قراردادی: 

 


